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Studenten
op weg naar
weden gewond

Van onze verslaggever

- Op weg naar een
iekontmoeting in Zweden zijn
studenten van de Universiteit
burg bij een verkeersongeval
Munster (BRD) zo ernstig ge-
d geraakt dat zij in het zieken-
van Lüdingshausen moestenden opgenomen. Een van hen

na behandeling uit het zieken-
-1worden ontslagen.

uit Maastricht vertrokken
nsdagavond vijf personenbus-
net 32 studenten voor deelname
de 'Sola-estafette', een loop over
afstand van ongeveer 200 kilo-
er tussen Karlstadt en Göte-
{" In de buurt van Munster raak-
twee van de busjes bij een in-
■manoeuvre total loss. De juiste
Iracht is nog niet bekend.

ttenden van twee busjes, die
ruit gereden waren, hadden het
eval niet bemerkt en werden bij
Deense grens door de douane op
loogte gesteld van de crash.

O Zie verder pogino 21

het weer

'NHOUDEND ZONNIG
| t weekeinde blijft warm en
ï "lig. De middagtempera-
[ ir loopt vandaag op tot cir-
i 26 graden bij een matige
|»d uit oostelijke richting,

minimumtemperatuur
ior de komende nacht be-
*agt 10 graden. Morgen
*ait de wind naar het zuid-
Sten en neemt af tot zwak.
'erdag wordt het ongeveer
graden. Tegen de avond is

kans op een lokale onweers-
i.

°r actuele informatie be-
ffende het weer in Limburg
»t u bellen 06-91122346
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'Emotioneel'
De NAVO-functionaris zei gisterenrekening te houden met emotionele
discussies in de betrokken landen,zoals enkele jaren geleden rond dekruisraketten. Hij ontkende berich-
ten in de Britse krantThe Guardian,
dat al besloten zou zijn deraketten
te plaatsen. De krant wist te meld-
den dat er 389 van die raketten zou-den komen, waarvan elf in Neder-
land. Zy zouden onderF-16's van deluchtmachtbasis Volkel gehangen
moeten worden. In tegenstelling totde ontwikkeling van de Lance-op-
volger is dievan deTASM door pre-
sident Bush niet stopgezet.
ZonderTASM zouden er op wat 'ge-wone' bommen na geen kernwa-pens in Europa meer over zijn. DeNAVO voelt echter niets voor eenkernwapenvrij Europa, zoals de mi-
nisters van Buitenlandse Zakendonderdag ook stelden.

Oneens
CDA en PvdA zyn het fundamen-teel oneens over de mogelijke intro-ductie van een nieuwkernwapen inEuropa. De PvdA wyst datvolstrektvan de hand, terwijl het CDA zich'niet op voorhand tegen' verklaart

zij kwamen uit nacht en nevel

Op 10 mei is het vijftig jaar geleden dat de Duitsers
onverhoeds het neutrale Nederland binnenvielen.

Limburg was de eerste provincie die onder devoet werd
gelopen: 350.000 gelaarsde en èingende soldaten
trokken in die eerste dagen door de provincie. Hoe

verliepen de eerste uren, hoe reageerden de mensen,
verstoorde deoorlog het dagelijks leven in deprovincie,
wat schreef de krant -vragen die beantwoord worden

in onze speciale aflevering van Vrijuit getiteld
Met vele nooit eerder gepubliceerde foto's.
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In verband metplaatsing moderne nucleaire raketten

NAVO wacht Weer
kernwapendiscussie

Van onze correspondent

BRUSSEL - Nederland en de
NAVO staat dekomende jaren
weer een nieuwe rakettendis-
cussie te wachten. Volgend
jaar al moet ons land beslissen
of het in principe is^om
na de verwij derin|£—vsïiide
Lance-raketten en de nucleai-
re artillerie een geheel nieuwe
kernraket in gebruik te ne-
men. Het gaat om een door
vliegtuigen af te vuren kernra-
ket, de TASM ofwel Tactical
Air-to-Surface Missile (tacti-
sche lucht-grondraket).
Volgens een hoge NAVO-functiona-
ris moet de principe-beslissing al
volgend jaar vallen, om in 1993 tekunnen beslissen hoeveel ervan
waar geplaatst zullen moeten wor-
den.
De TASM zou in 1995 operationeel
moeten zijn, het jaar waarin naar
verwachting de Lance-rakettenvoor de korte afstand door veroude-
ring niet meer inzetbaar zullen zijn.
Logische plaatsingslanden voor de
nieuwe raket zijn Nederland, Bel-gië, Duitsland, Engeland, Italië,Griekenland en Turkije. De Belgi-sche regering heeft al verklaard 'opdit moment' geen voorstander tezijn van de introductie van eennieuw nucleair wapen.
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Verstilde
herdenking

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Stijlvol heeft
Maastricht gisteravond zijn oor-
logsdoden herdacht. Dat gebeur-
de op en rond het Koningsplein
waar sinds de jaren '50 het bevry-
dingsmonument staat van Char-
les Eyck die zich bij deze op-
dracht liet inspireren door de
Burgers van Calais, de beroemde
schepping van August Rodin.
Ook werden in enkele kerken
van Maastricht herdenkings-
diensten gehouden.
De herdenking kreeg vooral een

verstild karakter toen rond acht
uur het verkeer op de autoweg
die langs het Koningsplein loopt,
voor twee minuten werd stilge-
legd.
Er waren tal van ontroerende
momenten zoals de kranslegging
door leerlingen van het in de
buurt gevestigde St.-Maartens-
college, maar ook de declamatie
door Jan van Kasteren, docent
aan de Toneelacademie en een
aantal van zijn studenten. Rab-
byn Van Gelder sprak een her-
denkingsgebed uit in het He-
breeuws en in het Nederlands.

# Een eresaluut bij het herdenkingsmonument op hetKoningsplein in Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

show/rtv

Maywood klaar voor
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Kransen
Kransen en bloemen werden nog
gelegd door leden van de vereni-
ging van ex-politieke gevange-
nen, het voormalig verzet en de
politieke partijen van Maas-
tricht. Ook vele nabestaanden
van oorlogsslachtoffers en ande-
re particulieren legden bloemen
by het bevrydingsmonument.
Net als de herdenking in Lim-
burgs hoofdstad vonden er giste-
ren ook in tal van andere Lim-
burgse gemeenten indrukwek-
kende dodenherdenkingen
plaats.

Limburg heeft
een hoger

sterftecijfer
Van onze verslaggever

ROTTERDAM - Maagkanker, hart-
en vaatziekten zyn de voornaamste
doodsoorzaken in Limburg. Trou-
wens, in alle mogelijke doodsoorza-
ken 'scoort' het grootste gedeelte
van de provincie Limburg het
hoogst. Dat blijkt uit een rapportage
van de wetenschappelijk onderzoe-
ker dr J. Mackenbach van het Insti-
tuut Maatschappelijke Gezond-
heidszorg van de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam.
Het opvallend hoge sterftecijfer
voor maagkanker en hart- en vaat-
ziekten in Zuid-Limburg komt ech-
ter ook voor in Twente, de Kop van
Noord-Holland en in delen van
Noord-Brabant. Voor een nadere
toelichting was de opsteller van het
onderzoek gisteren niet bereikbaar.

Moskou ontkent
coup-geruchten

MOSKOU - Aleksandr Jakovlev,
politburolid en belangrijkste advi-
seur van president Michail Gorbats-
jov, heeft gisteren op een persconfe-
rentie geruchten over een militaire
staatsgreep, in februari, met kracht
ontkend.
„Er zyn geen militaire manoeuvres
geweest.En er is geen druk van het
leger op de politiek en Gorbatsjovs
politiek van perestrojka zal niet
worden bijgesteld," aldus Jakovlev.
De Britse tv-zender ITN meldde
donderdag dat op 25 februari in
Moskou 6.000 soldaten waren sa-
mengebracht in wat zou hebben
kunnen uitdraaien op een staats-
greep, of wat ten minste een uiting
van grote ontevredenheid van het
leger was. *
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Tijdsperiode
Het lijkt er veel op, dat de samen-
stellers van de expositie vooral een
tijdsperiode als uitgangspunt heb-
ben genomen, ruwweg het laatste
kwart van de vorige eeuw. En inder-
daad: in de schilderkunst in Europa
was er toen een brede neiging om
het academische schilderen af te
zweren en de inspiratie in het veld
op te doen; heel vaak letterlijk: men
schilderde in de vrije natuur.

Dat heeft geleid tot een omwente-
ling in de manier, waarop men tegen
de schilderkunst aankeek. Hoewel:
omwenteling? De schilders van de
Haagse School - op de tentoonstel-
ling gerekend tot het impressionis-
me - ontleenden hun herwaarde-
ring van het licht in de schilder-
kunst veel meer aan de Hollandse
meesters van de zeventiende eeuw
en aan Barbizon (de voorloper van
het impressionisme) danaan de im-
pressionisten zelf.

De Hagenaars - Weissenbruch, Roe-
lofs, Maris, Mauve - hadden heront-
dekt hoezeer de grote meesters als
Ruysdael, Van Goyen, Vermeer,
Van de Velde in hun dikwijls gefan-
taseerde landschappen het lichteen
wezenlijke functie hadden gegeven.
En ze gebruikten die ontdekking
om zich opnieuw op het landschap
te storten in een eigen poging het
karakter, de 'stemming' er van vast
te leggen. De Nederlandse vertegen-
woordiging op de tentoonstelling is
wellicht juist daarom zeker zo in-
drukwekkend als de (kleine) Fran-
se.

Wat de Fransen betreft: in de schil-
derijen van Monet ziet men zijn ont-
wikkeling van tamelijk realistisch
landschapsschilder naar de 'impres-
sionist', voor wie de voorstelling al-
leen nog maar was opgebouwd uit
kleurvlekjes voorbeeldig weergege-
ven; culminerend in de hooiberg uit
1891, een wonder van kleuranalyse
en sfeertekening.

Regio
De tentoonstelling in Keulen is per
regio opgedeeld. Dat maakt verge-
lijking en onderlinge beïnvloeding
niet echt gemakkelijk waar te ne-
men. Toch valt op, hoezeer de lan-
den zonder 'impressionistische'
voorgeschiedenis (zoals bijvoor-
beeld de Nederlandse) het 'kunstje'
hebben overgenomen; of hebben in-
gepast in hun eigen tradities.

De Duitsers, de Oosteuropeanen, de
Scandinaviërs, de Spanjaarden, de
Italianen hebben wel heel erg
leentje buur gespeeld: de kano met
twee dames, hetrivierlandschap, de
rotspartijen, het vergezicht vanaf
een heuvel, het bosgezicht. Het lijkt
allemaal verschrikkelijk veel op el-
kaar en helaas mist de meerderheid
van de schilders de virtuositeit - of
beter nog de overtuiging - om die
speciale toets, die gedurfde verva-

ging van de realiteit te realiseren

De Amerikanen daarentegen schil-
deren heel nadrukkelijk 'op zn
Frans. Maar dat is ook geen won-
der: de meeste Amerikaanse schil-
ders die zich tot het impressionisme
voelden aangetrokken, reisden naar
Frankrijk om zo dicht mogelijk bij
de bron de nieuwe schildertrant aan
te leren.

Wie zich in positieve zin onderschei-
den zijn de Engelsen en de Belgen.
Whistier hangt er met een schitte-
rende 'Thames Nocturne' (1872), die
de Fransen evenaart eo niet over-
treft. En Ensor, de Belg die later zijn
grote roem zou krijgen met zijn ge-
visualiseerdekritiek op de maskera-
de der mensheid is - helemaal aan
het einde van de tentoonstelling -
aanwezig met onder meer De Witte
Wolk.
Een onwaarschijnlijk indrukwek-
kend schilderij, waarin de realiteit
van het natuurtafereel onderge-
schikt is gemaakt aan - of zo men
wil ten dienste is gesteld van - een
emotioneel geladen dreiging. Alsof
Ensor toen al (1884) voorzag dat de
onschuld van de impressionistische
verheerlijking van de ongerepte na-
tuur in een feest van kleur geen
stand kon houden.

Landschaft im Licht, het impressionisme in
Europa en Noord-Amerika is te zien in het
Walraff Richartz Museum Keulen; geopend
tot 1 juli, di t/m do 10-20uur, vr t/m zo 10-18
uur; catalogus DM 45; bekorte versie DM 5. Schilderij van Paul Cézanne, die korte tijd impressionistisch werkte.

Charles Eyck
MAASTRICHT - De Kunsthandel
Rob van Rijn houdt vanaf vandaag
tot en met 9 juniop dinsdag tot en
met zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
een verkooptentoonstelling van
schilderijen, gouaches en tekenin-
gen van Charles Eyck.

Plaslieken van
Jo Hamakers
HOENSBROEK - De beeldhou-
wer Jo Ramakers exposeert vanaf
aanstaande zondag tot en met 4
juni in het Slotgebouw van Kasteel
Hoensbroek plastieken in brons,
keramiek, plexiglas en giethars.

Ramakers werd in 1938 in Beek ge-
boren en stamt uit een Geleense

beeldhouwersfamilie. In het werk
is zijn achtergrond nadrukkelijk
terug te vinden. Technisch is het
goed doordacht en zorgvuldig af-
gewerkt. Naast de ambachtelijk-
heid spelen ook fantasie, struktuur
en gevoeleen groterol in zijn werk.
De tentoonstelling is dagelijks te
bezoeken van 10.00-17.00 uur.

" Werk van
Richard Schwarzenberg

exposities
Duo-expositie
in Artisart
MAASTRICHT - In én tentoon-
stelling worden de grafieken en
schilderijen van Richard Schwar-
zenberg én de keramische beelden
van To Crijns-Beckers vanaf van-
middag 17.00 uur tot en met 9 juni
gepresenteerd in Galerie Artisart,
Grote Gracht 43.

Het werk van Schwarzenberg is
voornamelijk op waarneming ge-
baseerd. Al kijkend probeert hij de
dingen om hem heen te interprete-
ren. Zijn interessegebieden strek-
ken zich uit van: de stapeling van
archirectuurblokken in het land-
schap, de maquettebouw, de Mid-
deleeuwen, de bouw, bewegings-
mogelijkheden en vormenrijkdom
van het menselijk lichaam, tot ge-
schiedenis, religie en filosofie. De
beelden van To Crijns-Beckers zijn
opgebouwd uit klei, vaak voorzien
van struktuur én beschilderd. De
expositie is te bezichtigen van
dinsdag tot en met zaterdag, 13.30-
-17.30 uur. Hegazzoni en

Van der Linden
NUTH - Galerie Jac Vinken, Sta-
tionsstraat 282 toont tot en met 15
juni schilderijen van Pierdomeni-
co Regazzoni en beelden van Lo
van der Linden.

De schilderijen van Regazzoni, een
43-jarige bouwkundig ingenieur
uit Bergamo, getuigen van een gro-
te kunstzinnige betrokkenheid, in-
teresse voor de natuur, de bergen
en het leven zelf. Op deze expositie
is een serie schilderijen te zien over
een poolexpeditie.

De beelden van Lo van der Linden
zijn ontstaan uit de assemblagevan
werktuiggelijke onderdelen. Kleu-
ren en toonaarden van geoxydeerd
ijzer en vergane verfresten onder-
steunen veelal zijn figuraties.

De galerie isvan dinsdagtot en met

vrijdag van 9.0Utot 18.00 uur en za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur ge-
opend.

kunst

Het impressionisme
opgedeeld per regio

KEULEN - Weinig zal Claude
Monet in 1874 hebben vermoed,
dat zijn schertsende antwoord op
de vraag wat de titel van een be-
paald schilderij moest zijn - 'Ach,
noem het maar de impressie van
een opgaandezon' - zou leiden tot
de betiteling van een van 's we-
relds meest bekende kunststro-
mingen: het impressionisme. En
in gelijke mate onderstreept deze
toevallige opmerking hoe weinig
wezenlijke waarde dit soort bena-
mingen heeft. De ontwikkeling in
de beeldendekunst van de laatste
tien jaar heeft de behoefte van
(vooral) kunsthistorici om wat
zich voordoet in de kunst een
naam te geven en daardoor in een
hokje te kunnen plaatsen geluk-
kig hevig gefrustreerd: er gebeurt
zo veel en van zo verschillende
aard, dat er geen naam aan te ge-
ven is. En dat is maar goed ook.

Want wat betekent zon naamgeving
eigenlijk? Het meest voor de hand
liggend is aan te nemen dat een
schilderstijl, die veel overeenkom-
sten vertoont, daarmee wordt geëti-
ketteerd. De tentoonstelling 'Land-
schaft im Licht' in het Walraff Ri-
chartz Museum in Keulen - geheel
gewijd aan het Impressionisme in

Europa en de Verenigde Staten
laat van die overeenkomsten weinig
heel. Uiteraard ziet men een impo-
sante verzamelingen landschappen
bij elkaar en ze vertonen zelfs een
zekere overeenkomst: geen echt
realisme, geen symbolisme, maar
pogingen om de sfeer van een land-
schap weer te geven. Maar een van
de meest essentile kenmerken van
het oorspronkelijke (Franse) im-
pressionisme - namelijk het 'ontle-
den' van het licht in kleurelementen- is op de tentoonstelling zeker niet
de grootste overeenkomst.

Expositie in
Walraff
Richartz
Museum
van Keulen

Arie Berkulin in
Kritzraedlhuis
SITTARD - Tijdens de expositie
van de van oorsprong uit Noord-
Brabant komende kunstenaar Arie
Berkulin worden in het Kritzraedt-
huis tot en met 27 mei beelden en
tekeningen getoond.

Het werk van Berkulin is construk-
tief, helder en open. Ondanks de
rationaliteit die uit zijn werken
spreekt zijn ook de eigen emotio-
naliteit, de natuur en dagelijkse
ruimtelijke situaties inspiratie-
bronnen voor hem. De vormen die
ten grondslag liggen aan zijn werk,
zijn driehoeken, vierkanten en cir-
kels. Het werk van Berkulin is te
bezichtigen van dinsdagtot en met
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur en op za-
terdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.

Caelen in
kunstkamer
CADIER EN KEER - In Galerie
'De Keerder Kunstkamer', Kerk-
straat 10 is tot en met 10 juni een
tentoonstelling te zien van de Lim-
burgse schilder JosCaelen. Het be-
treft gouaches, tekeningen en en-
kele grote schilderijen. Zij getui-
gen alle van een gedreven, zeer di-
rekte manier van werken. En er is
altijd iets herkenbaars in zijn werk
terug te vinden. Het naakt is nu
meer naar de achtergrondverdron-
gen. De dramatieken het poëtische
maken, naast het lijnenspel, de
kracht uit van het nieuwe werk van
de kunstenaar. Openingtijden vrij-
dag tot en met zondagvan 13.00 tot
18.00uur.

Tevens presenteert 'La Dependan-
ce', de Maastrichtse lokatie van de
Kunstkamer op het O.L. Vrouwen-
plein 24 in Maastricht, kleuretsen
van Anthonie van Lieshout. Van
zondag 6 mei tot en met 3 juni,
open woensdag tot en met zondag
van 12.00 tot 17.30.

recept
Kippelevertjes op
toast met pepersaus
Benodigdheden voor 4 personen'
250-300 g kippelevertjes, bloem, pe-
per & zout, boter, I-IV2 dl kippebouil-
lon, scheutje sherry, 1 volle el verse
peperkorrels uit een potje, allesbin-
der en zes geroosterde boterhammen.
Spoel de levertjes grondig af onder
de koude kraan, dep ze droog en ver-

wijder eventuele ongerechtigheden.
' Kruid de levertjes met peper en zout

en bestrooi ze rondom licht met
bloem. Verhit boter en bak hierin de
levertjes rondom aan, draai de hitte-
bron laag en bak ze verder gaar totdat
ze lichtrose van binnen zijn. Neem ze
uit de pan en houd ze warm- Schenk
het braadvocht uit de pan en blus de
bodem af met de bouillon, schenk
hierbij de sherry, roer aanbaksels los
en laat I'minuut koken. Voeg peper-
korrels toe en laat goed doorwarmen.

Bind de saus eventueel met allesbin-
der. Snijd geroosterde boterhammen
schuin doormidden en leg op elk

bord drie driehoekjes brood. Verc|~
daarover de levertjes en schep er een
lepel saus over. ,
TIP: Een snel voorgerecht dat ook

met stokbrood geserveerd Kan wor-

den. Laat de levertjes een halt uurtje

in wat melk 'weken. Ze worden aan
wat zachter van smaak.

hub meijer

verder...
... exposeert de in Heerlen geborei
Kunstenares Mieke Diederen bi
Volvo Nederland in Beesd tot ei
met 1 juni haar schilderijen. D
openingstijden zijn van ma t/m v
9-17 uur.

... is in Kunstcentrum 'De Melkfa-
briek', Agricolastraat 73, Sittard de
tentoonstelling Progress te bezich-
tigen op zondag 6 en 13 mei van 14-
-18 uur.

... vindt in de expositieruimte boj
ven het VW-kantoor te Slenaken
tot en met 25 mei een tentoonstel-!
ling plaats van de schildersgroep
Gemano. Dagelijks geopend vafl'
10-12uur en 14-17 uur, op zo van 14-
-17 uur.

... tonen de drieexposanten Dahli<
van den Burg-Ziv, TjokDessauv.
ge en Inge van Mierlo porselein ei
steengoed in Galerie Sio2, Trinte
lerweg 4 in Eys-Trintelen. De gale
rie is geopend do t/m zo van 13-1'
uur.

Oplossing van gisteren

GRONI N G E fk
U-MEDEN- j_
MV-RO G - B tj
MAS.T-EMÓBi
I R I S - N E R Öj,
-IN NS"h
ZAAL- S I T S[
UNIE-TEE^
LT-NAR-LÏ*
T-STAAK-Ev
ENGEL S M A Ut

cryptogram

Horizontaal: 1. Belangrijkste persoon op
schepen voor het verplaatsen van zware
lasten? (4); 4. Vriend die zich bij het dan-
sen verplaatst zonder zijn benen op te lich-
ten? (10); 7. Dat deel van een japon geeft
plezier voor een sukkel (8); 9. Dokter die
koffie bereidt? (6); 11. Zware drukvoor een
scheepseigenaar? (10); 12. Revolutionair
doorgedraaid? (4); 13. Het is niet de baas
die ons onderdrukt!(6); 14. Verplichte re-
kenkundige opgave? (8); 16. Aangespoord
om vrolijk te worden? (8); 20. Ook liefheb-
ber van de naakte waarheid? (6); 22. Be-
paald geen soepel tuingereedschap! (4);
23. Advocaat in een voetbalploeg (10); 25.
Agent die zijn mond niet opendoet? (6); 26.
Keurig toegangsbewijs? (8); 27. Van die
bestellers droomt iedere uitgever! (10); 28.
Delfstof uit een overschot (4).

Verticaal: 2. M/v (7); 3. Jagerstaai (5);
Bij een stremming gaat niets vooruit (9)1
Pot die men binnen een plaats geeft (5);
Levendig maakt een familielid nasi (7);
Moet men houden om niet te bezwijken ('
10. Hoe laat verwacht u Gert retour? (!
15. Ophitser die niets inschakelt? (9); 1
Draaibare afbeelding? (7); 18. Alleen *een been te vinden? (5); 19.Zo hoog dal'
boosheid hoorbaar wordt? (5); 21. Sp"1
evenement dat naar een ander herrie'
chaam leidt? (7); 23. Als vee verstand krii
ontstaat er een ideale toestand (5); 2
Hiervan probeert men altijd het beste b#
in beeld te brengen (5).
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Recente wetenschappelijke
ontdekkingen

Te koop:
Eeuwige jeugd

NEW VORK - Er heerst een koort-
sachtig klimaat sinds de hoge
omes van het dermatologisch on-
derzoek in Amerika en Europa heb-
ben bevestigd dat de wetenschap
nu werkelijk op het punt staat de
strijd tegen de rimpels te winnen.

In Europa hebben de onderzoe-
kers van een multinationaal bedrijf
een cosmetisch preparaat met reti-
nol uitgewerkt (het schijnt dat de
eeuwige jeugd in een paar gram
crème vervat zit) dat ze aan diep-
gaande tests hebben onderwor-
pen.

Prof. Puschmann van de Derma-
tologische Kliniek van Hamburg
verklaart: «Het preparaat is werke-
lijk bijzonder doeltreffend, het ver-
mindert het aantal rimpels en de
diepte ervan zichtbaar. En het heeft
geen enkel onaangenaam neve-
neffect». Het nieuws is als een lo-
pend vuurtje rondgegaan en nu lo-
pen de liefhebbers van de eeuwige
jeugd storm op de apotheken.

«Ik heb nog nooit zoveel mensen
gezien die één en hetzelfde prepa-
raat wilden kopen. Tenminste 50%
van mijn vrouwelijke klanten heeft
de crème besteld, maar ik kan niet
aan deze massale vraag voldoen
met de weinige dozen die ik ont-
vang. En het zijn de mannen die
het meest aandringen» zegt een
apotheker uit het centrum van Ro-
me.

De cosmetische crème met reti-
nol die rimpelvorming tegengaat,
getest door professor Puschmann,
wordt verdeeld door het multinatio-
nale bedrijf Korff dat zijn hoofdzetel
heeft in New Vork en cosmetica
voor apotheken produceert. De
crème heet Anti Age Retard en be-
staat in verschillende formules
naargelang de leeftijd van de ge-
bruiker: 35, '45 of ouder dan 55 jaar.

5616?

de kleine postruiter
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Spoorwegen
det kabinet heeft besloten dc inves-teringen voor dc spoorwegen be-langrijk uit te breiden, tenkoste van
Re investeringen voor nieuwe auto-wegen. In dc komende twintig jaar
Zal 20 miljard gulden worden uitge-gevenvoor dc aanleg en uitbreiding
Van dc spoorwegen (was 12,5 mil-
jard).Dat geld zal vooral worden ge-
bruikt voor het driesporig maken
Van alle hoofdverbindingen. Voorue aanleg van nieuwe wegen is in
dezelfde periode 15 miljardbeschik-

baar (was 19 miljard). In plaats van
de aanleg van meer wegen, wil het
kabinet vooral geld steken in het
onderhoud van bestaande wegen.
Nu het autorijden duurder wordt,
kunnen ook de tarieven voor het
openbaar vervoer verder omhoog.
Minister Maij wil dat de trein- en
buskaartjes elk jaar 3,5 a 4 procent
duuder worden. Het geld dat daar-
mee vrijkomt, zal worden gebruikt
om de nog steeds stijgende exploi-
tatietekorten in het openbaar ver-
voer te dekken. De minister wees er
gisteren, na afloop van het kabinets-
beraad, overigens op dat trein- en
buskaartjes nog altijd voor 50 tot 70
procent worden gesubsidieerd door
de overheid. Het zogeheten 'reke-
ning-rijden', een uitvinding van' de
vorige minister Smit-Kroes, is voor-
lopig van de baan.

Als overgangsmaatregel denkt de
minister aan een toeslag van 25 pro-
cent op de motorrijtuigenbelasting
voor mensen die in het spitsuur rij-
den. Vanaf 1992 zullen automobilis-
ten telkens twee girokaarten voor
de motorrijtuigenbelasting in de
bus krijgen: één met spitstoeslag en
één zonder. Ze kunnen dan zelf kie-
zen welke ze insturen. De controle
zal, net als nu plaatsvinden door het
fotograferen van auto's. Deze con-
trole zal in de spitsuren worden ver-
scherpt.

Volgens de minister zullen twee
spoorwegen voor de hogesnelheids-
lijn worden aangelegd: één naar Pa-
rijs en één naar Duitsland. Hoe die
twee trajecten zullen lopen, is nog
niet beslist.
PvdA en CDA hebben in beginsel
positief gereageerd op de kabinets-
besluiten. Het CDA heeft wel twij-
fels bij de precieze verdeling van de
beschikbare gelden voor openbaar
vervoer en het wegennet. De PvdA
heeft 'grote bezwaren' van vooral
praktische aard tegen de invoering
van de spitsbelasting. Oppositiepar-
tij WD heeft ernstige kritiek op deplannen van het kabinet. „De reke-
ning voor hetverkeers- en vervoers-
beleid wordt voornamelijk bij de
automobilist gelegd," aldus het
WD-Kamerlid Annemarie Jorrits-
ma.

Letland
verklaart
republiek

onafhankelijk
pIGA - Het parlement van de Sov-
pet-republiek Letland heeft gsiste-
ren de onafhankelijkheid van de
|Baltische republiek hersteld. De af-
gevaardigden namen daartoe een
verklaring aan.
t>e verklaring werd aangenomen
;|ftet 138 stemmen voor bij één ont-houding. 57 afgevaardigden boycot-ten uit protest de stemming, aldus[een niet-officiële telling. Voor hetaanvaarden was een tweederde
Meerderheid (132 stemmen) van het
Parlement vereist.[Volgens deresolutie gaathet herstelvan de onafhankelijkheid gepaard

een overgangsperiode die moetuitmonden in daadwerkelijke onaf-hankelijkheid. „De soevereine re-
Publiek Letland (1920-40) heeft de
lure nooit opgehouden te bestaan

is vandaag de facto hersteld," al-°us de resolutie.

4 **et Letse parlement wil dat een 're-geringscommissie' ovnverwijld metIMoskou gaat onderhandelen over
"Jh toekomstige verhouding tussen
'JQe republiek aan de Oostzee en het
.' J P^derland, zo staat in de onafhan-
'/. je^Jkheidsverklaring. Letland is de
MWde van de drie Sov3etrePublie-(|_ en aan e Oostzee die kort na el-Fjkaar verklaard hebben dat ze het
i> staatsverband van de Sovjetunie
[.gillen verlaten, of dat al gedaan
rjlf hebben. Het verst ging Litouwen,
5. ?oen het zich op 18 maart onafhan-kelijk verklaarde van Moskou. Dejj centrale regering heeft daarop ge-
,e|i reageerd met het afkondigen van
ij*n economische boycot van de

' kleine republiek aan de Oostzee.

binnen/buitenland

Maatregelen om autoverkeer in te dammen

Benzine eind van jaarfors duurder
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Benzine wordt aan het eind van het jaar acht
cent duurder. Met deze accijnsverhoging wil het kabinet het
autoverkeer terugdringen. Bovendien moet het verkeer in de
spitsuren verder worden teruggedrongen door de invoeringyan tol op derijkswegen in deRandstad en - zolang de tol niet
is ingevoerd - door een verhoging van de motorrijtuigenbelas-
ting voor degenen die in het spitsuur rijden. Minister Maij-
Weggen (Verkeer) heeft ervan afgezien de accijns op dieselolie
te verhogen. Na de laatste verhoging van de dieselaccijns per 1
Januari heeft de minister met het beroepsgoederenvervoer af-
gesproken dat dit de laatste verhoging in deze regeerperiodezou zijn. Ook LPG zal niet in prijs worden verhoogd.

Mmister Maij-Weggen heeft van het
kabinet toestemming gekregen de
[Wijkertunnel onder het Noordzee-
'panaal aan te leggen. Over de overi-
llp tunnels, die mevrouw Maij wil
panleggen (tweede Coentunnel,
fweede Beneluxtunnel en Blanken-
Purgtunnel) zal pas veel later wor-pen beslist.

Griekenland roept
ambassadeur uit

Albanië terug

ATHENE- Griekenland heeft giste-
ren zijn ambassadeur uit de Albane-
se hoofdstad Tirana teruggeroepen
voor overleg. Dat heeft een rege-
ringswoordvoerder meegedeeld.

Griekenland protesteert daarmee
tegen een actie van Albaneseveilig-
heidstroepen, die zondag een niet-
geïdentificeerde asielzoeker achter-
volgden op het grondgebied van de
Griekse ambassade. De asielzoeker
werd geslagen en vervolgens weg-

gesleept. Griekenland kaartte de
zaak aan bij de Albanese regering,
maar die wees de aanklacht van de
hand.
De relaties tussen de twee Balkan-

landen zijn sinds eindvorig jaar ge-
spannen, toen Athene beweerde dat
de Griekse minderheid in Albanië
gediscrimineerd wordt. In Albanië,
dat drie miljoen inwoners heeft, wo-
nen enkele tienduizenden etnische
Grieken. Zij mogen geen gods-
dienst belijden en pogingen om het
communistische land te ontvluch-
ten worden zwaar gestraft.

" Zie ook pagina 9

Akkoord over einde geweld en intimidatie
Doorbraak in Zuid-Afrika

Van onze correspondent

KAAPSTAD - De Zuidafrikaanse
president Frederik de Klerk en
ANC-leider Nelson Mandela heb-
ben gisteren een akkoord bereikt
dat de weg moet vrijmaken voor on-
derhandelingen over een nieuw po-
litiek bestel in Zuid-Afrika. In een
gezamenlijke verklaring, die na drie
dagen van intensieve besprekingen
in Kaapstad werd uitgegeven, ver-
plichten zij zich een einde te maken
aan het 'klimaat van geweld en inti-
midatie' en spreken zij zich uit voor

'stabiliteit en een vreedzaam onder-
handelingsproces' .
Tijdens een eveneens gezamenlijke
persconferentie noemde De Klerk
dit 'akkoord van Grote Schuur',
naar het landhuis waar de bespre-
kingen zijn gevoerd, een 'doorbraak
en een belangrijke stap naar de ver-
betering van het klimaat voor on-
derhandelingen.

'Winnaars'
Mandela zei dat hetANC de discus-
sies was in gegaanmet de bedoeling

dat er geen winnaars en verliezers
mochten zijn. „We zijn niet alleen
dichter tot elkaar gekomen, maar
we zijn allemaal winnaars; Zuid-
Afrika is een winnaar," aldus de
ANC-leider, die zei terug te kijken
op de besprekingen als een 'droom
die werkelijkheid was geworden.

Doel van de besprekingen in Kaap-
stad was het verwijderen van 'strui-
kelblokken die de onderhandelin-
gen over een nieuw politiek bestel
in de weg staan. HetANC wilde dat
de regering alle politieke gevange-
nen vrijlaat en de noodtoestand op-

heft, voordat aan deze onderhande-
lingen kon worden begonnen. De
regering op haar beurt wilde dat het
ANC de 'gewapende strijd' staakte.

In afwachting advies Raad van State

Geen besluit omvang
basisverzekering

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) heeft zijnplan om 96 procent van alle voorzie-
ningen in de gezondheidszorg on-der een nieuwe, voor iedereen gel-
dende basisverzekering te brengen,
ingeslikt. De bewindsman heeft dit
onder druk van het CDA én het ka-binet gedaan. De Raad van State zal
nu advies worden gevraagd over de
omvang van de basisverzekering.Voor de voorzieningen die niet on-der de basisverzekering komen,
moet eenieder zelf een aanvullende
verzekering afsluiten. In 1991 zal be-gonnen worden met de invoeringvan de basisverzekering die er uit-eindelijk in 1995 moet zijn.

Dit bleek gisteren na afloop van het

kabinetsberaad. Volgens Simons
zullen in elk geval 'de essentiële risi-
co's' onder de basisverzekering
moeten vallen. Over de omvang van
dat pakket in procenten wilde hiji
zich niet uitlaten.

CDAerLansink zei 'goed te kunnen
leven' met de nu gekozen opzet. Hij
noemde het geheel wel 'een fraaie
uitstelvariant'. De CDAer zei het te
betreuren dat het kennelijk erg
moeilijk blijft om knopen door te
hakken in de hele materie. Invoe-
ring in 1995 noemde hij 'te lang-
zaam. Van Otterloo (PvdA) zei er-
van uit te gaan dat uiteindelijk 96
procent van de zorg in de basisver-
zekering komt. Ook hij betreurde
dat het tempo nu enigszins uit de
operatie is gehaald. Bij deVVD was

niemand bereikbaar voor commen-
taar.

Aanslag op Brits
legerkamp in
BRD mislukt

HANNOVER - Een aanslag op een
Brits legerkamp in de Westduitse
stad Hannover is in de nacht van
donderdag op vrijdag mislukt. Drie
gewapende mannen, die probeer-
den een bom te plaatsen, zijn op de
vlucht geslagen toen bewakers hen
ontdekten. Dit heeft een woord-
voerder van het Britse leger gistere
bbekendgemaakt.
De twee ontdekte bommen hadden
een gewicht van 20 respectievelijk
25 kilo. De identiteit van de daders,
die bij hun vlucht op de bewakers
schoten, is onbekend. In het verle-
den heeft de IRA, de Noordierse
guerrillastrijders die afscheiding
van Groot-Brittannië nastreven,
zich meermalen voor aanslagen op
Britse doelen in de Bondsrepubliek
verantwoordelijk gesteld.

Werkgroep
Beide partijen hebben nu besloten
eenwerkgroep in te stellen die voor-
stellen voor een nieuwe definitie
van politieke misdaden zal formule-
ren. Gevangenen en ballingen die
zich volgens de regering schuldig
hebben gemaaktaan terrorisme, ko-
men dan in aanmerking voor een
nieuwe beoordeling. Deze werk-
groep moet voor 21 mei met haar
werk klaar zijn.

De regering heeft in het akkoord
haar bereidheid herhaald 'om de
noodtoestand op te heffen,zodra dit
mogelijk is. In dit verband zal het
ANC alles doen wat in zijn vermo-
gen ligt om een einde te maken aan
'het geweld en de initimidatie'.

Premie
Bij de nieuwe basisverzekering zal
85 procent van de te betalen premie
inkomensafhankelijk zijn, te innen
door de belastingdienst. De overige
15 procent wordt een vaste jaarpre-
mie in guldens,te innen door de ver-
zekeraars zelf. ledere verzekeraar
mag zelf de hoogtevan die (nomina-
le) premie vaststellen. Individuele
premiedifferentiatie is verboden.
Aan iedereen moet hetzelfde pakket
tegen dezelfde nominale premie
worden aangeboden. Alleen voor
collectieve contracten kan een kor-
ting worden gegeven. Het is niet uit-
gesloten dat na deze kabinetsperio-
de de verhouding 85-15 tussen inko-
mensafhankelijke en nominale pre-
mie wordt gewijzigd.

Het kabinet heeft de moeilijke vra-
gen rond de inkomenseffecten van
de nieuwe verzekering omzeild. Be-
sloten is alleen de procentuele zie-
kenfondspremie na dit jaar niet
meer te laten stijgen. Alle kosten-
st .gingen moeten dan via de nomi-
nalepremie worden opgevangen.

punt uit
Opgerold

De Amsterdamse politie heeft
bij een inval in een illegaal con-
fectie-ateUer aan de Prinsen-
gracht 31 mensen aangehou-
den, van wie er slechts drie le-
gaal in Nederland verbleven.
De 25-jarige eigenaarvan het
atelier, de 25-jarige G.A., kreeg
een aanslagvan anderhalve ton
opgelegd in verband met ach-
terstallige loon- en inkomsten-
belasting.

Luguber
De Rotterdamse politie heeft
donderdagd urenlang gedregd
naar handen en hoofd van een
onbekende vrouw. Resultaat
van al die inspanningen: nul
komma nul. Reden voor de
zoekactie was de eerdere
vondst van een plunjezak, met
daarin de stoffelijke resten van
een vrouw. De handen en het
hoofd ontbraken.

Opgepakt
De 26-jarige vrouw die donder-
dag werd aangehouden wegens,
het bekladden van kostbare
schilderijen in Leiden, is vijf
uur nadienvoor de tweedekeer
opgepakt. Na de eerste arresta-
tie probeerde de politie om de
vrouw in een psychiatrisch zie-
kenhuis te laten opnemen. Dat
lukte niet. De politie kon de
vrouw langer dan zes uur vast-
houden, omdat het verhoor af-
gerond was. Na haar vrijlating
probeerde de vrouw met een
alarmpistool bij de Riagg als-
nog een opname in een psy-
chiatrisch ziekenhuis af te'
dwingen. Zij werd toen weer
opgepakt.

Geen geld
Minister Maij (Verkeer en Wa-
terstaat) krijgt van het kabinet
geen 25 miljoen gulden extra
voor het herstel van de schade
die de stormen in januarien fe-
bruari aan de duinen hebben
toegebracht. De ministerraad
heeft haar te verstaan gegeven
dat zij dat geld binnen haar
eigen begroting moet zien te
vinden.

Hersencellen
Een groep onderzoekers van de
John Hopkins universiteit in
Baltimore (Maryland) is er voor
het eerst in geslaagd in het la-
boratorium enkele menselijke
hersencellen te vermenigvuldi-
gen. De hersencellen waren af-
komstig van een kind.

Kanonpijpen
Een Brits vrachtvliegtuig heeft
inTurkije een van de tien meter
lange stalen pijpen opgehaald
diebestemd waren voor Irak en
vermoedelijk als onderdeel
moesten dienen voor een su-
perkanon. De Britse pijpen wa-
ren Turkije binnengebracht
vanuit Bulgarije. Ook in Grie-
kenland zijn onlangs pijpen
voor Irak tegengehouden.

Seksmaniak
Een 45-jarige Australiër is be-
schuldigd van 800 seksmisdrij-
ven. De man die gisteren voor
de rechtbank in Hobart moest
verschijnen, zegt onschuldig te
zijn. Hij wordt verdacht van 131
verkrachtingen, 541 schendin-
gen van de eerbaarheid en 135
aanrandingen in de periodevan
1983 tot februari 1990.

Toename Aids
In april is het aantal Aidslijders
wereldwijd met 17.000 toegeno-
men. Dit heeft de Wereld Ge-
zondheidsorganisatie (WHO)
bekendgemaakt. Hiermee,
komt het aantal geregistreerde
Aidslijders op 254.078. Vooral'
in deAfrikaanse landen Oegan-
da en Malawi was de toename
groot. De WHO vermoedt dat
het werkelijke aantal Aidslij-
ders 600.000 bedraagt. Daar-
naast zouden tussen de drie
miljoen en vijfmiljoen mensen
door het virus besmet zijn.

Koerden
Het Turkse leger heeft gisteren
in gevechten nabij de Iraakse
grens 17 Koerden gedood. De
Koerden hoorden tot de Mar-
xistische Koerdische Arbei-
derspartij (PKK). Het is een van
de grootste slagen die de PKK
is toegebracht sind 1984.

Dolman
Oud-Tweede Kamervoorzitter
D. Dolman is benoemd tot lid
van de Raad van State. Premier
Lubbers maakte dat gisteren
bekend tijdens zijn wekelijkse
persconferentie na afloop van
de ministerraad. Met de over-
stap van Dolman naar de Raad
van State heeft de PvdA een
goed onderkomen gevonden
voor de in september gesneu-
velde Kamervoorzitter. Het
CDA claimde na wederom de
grootste fractie te zijn gewor-
den toen hoe dan ook die pres-
tigieuze functie en schoof daar-
toe scheidend minister van On-
derwijs W. Deetman naar vo-
ren.

Vermoedelijk na een botsing met een vogel
is gisteren een NF-5 straaljagervan deNeder-
landse luchtmacht neergestort in een weiland
in Best. De piloot heeft zich metzijn schietstoel
in veiligheid gesteld. Hij werd naar een zie-
kenhuis in Eindhoven gebracht met rugklach-
ten. Het toestel heeft op de grond nauwelijks
schade aangericht. Het kwam middenin het

weiland tot stilstand, vlakbij de doorgaande
weg van Best naar Oirschot. Ook het in de wei
aanwezigevee werd niet geraakt. De straalja-
ger wordt pas maandag geborgen. Het toestel
zelf lijkt weinig schade te hebben opgelopen,
maar een woordvoerder van het ministerie
van Defensie sloot niet uit dat hetvliegtuig zal
worden afgeschreven.
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Welke assistent-accountant gaatbij DSM
persoonlijke successen boeken?

De omzet- en winstverwachting voor 1990 ziet Er zijn doorgroeimogelijkheden binnen de interne Ac-
er voor het DSM-concern weer rooskleurig uit. Hoe countantsdienstals ook bij andere afdelingen van DSM.
groot het succes dit jaar precies wordt, is natuurlijknog Het spreekt vanzelf dat u accuraat bent en

nietmet zekerheid te zeggen. Eerst moeten de jaarcijfers beschikt over een cijfermatig inzicht. Ook doen wij een
van de zeven concerndivisies bekend zijn. beroep op uw leidinggevende capaciteiten. En op uw
Gegevens die vervolgens door onze Interne Accoun- goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift,
tantsdienstworden gecontroleerd.Dat geldtookvoor de Van onze kant kunt u rekenen op uitstekende studie-
jaarrekeningvan een groot aantal buitenlandse concern- faciliteiten en loopbaanbegeleiding,
onderdelen. Daarnaast houdt deze dienst zichbezig met Wilt u meer informatie?Die wordt ugraag gegeven
opdrachten op het gebied van Operational Audit en bij- door de heer D.C. Verkaik, directeur Interne Accoun-

zondere opdrachten. tantsdienst, tel. 045-782376, 's avonds 04455-1902. Of

Voor een ambitieuze HEAO-er BE met bij voor- de heer H. Nohlmanns, Personeelszaken, telefoon
keur enkele jarenervaringzijn op dezeafdelingmogelijk- 045-782258, 's avonds04750-29720.
heden als assistent-accountant. In eerste instantiegaat u Direct solliciterenkan natuurlijk ook. In datgevalkunt u
zich bezighoudenmet de controlevan de concernonder- uw brief richten aan DSM Limburg bv, afdeling Perso-
delen die in hetzuiden van Nederland zijn gevestigd. Op neelsvoorziening en -beheer, t.a.v. de heer T. Ancion,
beperkte schaalwordt u ook ingeschakeldbij de controle Postbus 1160, 6160 BB Geleen, onder vermelding van
van buitenlandse dochterondernemingen. vacaturenummer 18/90 PVB.
Verder ligt het in de bedoeling dat vin de nabije toekomst Een medisch en psychologisch onderzoek zullen deel uit-

leiding gaat geven aan kleine controleteams. maken van de selectieprocedure.
i

DSM 1$
We hébben een oplossing of we vinden er een.

R MAJOOR ENGINEERING B.V.

¥ MAASTRICHT - ARNHEM - AMERSFOORT
Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken
wij een:

Majoor Engineering
b.v. is een dynamisch Tekenaar/constructeur WTB m/v
ingenieurs-adviesbu-
reau voor machine- en
apparatenbouw, werk- Wij vragen:
tuigbouwkundige instal- - opleiding HTS/MTS
eSroTXTkunde " ervarin9 °P het 9ebied van machine-
en special engineering. en apparatenbouw of piping
Het hoofdkantoor van
Majoor Engineering Wij bieden:
s. v. is gevestigdm . goecje secundaire arbeidsvoorwaardenAmersfoort en de regio- ..... ,
kantoren bevinden zich - doorgroeimogelijkheden
in Arnhem en Maastricht. -Studiefaciliteiten
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Majoor Engineering B.V.,Postbusso7s,
6202 WE Maastricht. Telefoon 043 - 635636.

Woningstoffeerderij

Jo Senden
Voerendaal

vraagt voor direct:

ervaren woningstoffeerder
en

leerling-woningstoffeerder
Uw brieven naar dhr. drs. H.C.A.
Kölgens,
Peyerstraat 68-70, 6101 GE Echt
(Tel. 04754-82121)..

75760

ErkensBakkerijen 8.V., gevestigdte Brunssum, heeft "^^^^sinds 1929binnen debakkerswereld een naam opgebouwd sns^. diealombekend isvanwege zijnkwaliteit. Dagelijks wordener
'Jr^mm^ p 80 verschillende soorten brood en zon 30 soortenverse vlaai gebak-

,| J' .s l: i r Mflß en- met de Pr°duktievan paneermeel wordteen belangrijkepositie^k
1 /) infifflffl^^^ ingenomenop de markt.De produkten worden met name geleverdaan \

lligsJp (j[oW^ C'ïnÏÏ levensmiddelenzaken, de institutionele markt en aan de eigenfiliaalketen. %
Wqf9 (jCfifïW^Ê^^^ Export naar vele Europese landen, maakteen belangrijk onderdeeluitvan m

prlfpriQ tyyM}£-~^~ deomzet. Export stelthoge eisenaan deprodukten en debedrijfsvoering. ■, .j?' "* .iT i""" De 200 medewerkers diemomenteel werkzaamzijnbij ErkensBakkerijen ■D3KK©ri|Gn DV B.V. staan in teamverband garantvoor de goudomrandekwaliteit. Erkens ■_ * BakkerijenB.V. wil haarvooraanstaande positie opkwaliteitsgebied
verder uitbouwen, daaromzijn wij opzoek naareen(m/v) ■I Managerkwaliteit en logistiek I

I die de3%wa(iteït uit depan laatrijzen I
Defunctie: Gevraagdwordt: aanwezig zijn voorzelfont-- U wordtcoördinatorvan de -HTSbedrijfskundeofgelijkwaardig plooiing.
kwaliteitsontwikkelings- niveau. Bijvoorkeur affiniteitmet - Goedeprimaire en secundaire
projecten. de levensmiddelen technologie. arbeidsvoorwaarden.- U wordtverantwoordelijkvoor -Kennis van material management.
dekwaliteitsbewaking. -Ervaring met logistiek. Bent u toe aan een nieuwe- U gaat logistieke processen -Leeftijd30-40 jaar. uitdaging, schrijfdanuw
ontwikkelen en instandhouden. -Woonachtig in Zuid-Limburg, ofde sollicitatiebriefmetcv. onder I- U heeft oog voor de bedrijfs- bereidheid zichin deregio te vermelding vanref.nr. 44.7291 ■» economische aspectenvan vestigen. aan: Ê

\ kwaliteit en logistiek. MercuriUrvalß.V., m
\ - U heeft contacten met Gebodenwordt: Vrijthof 50-51, M
X^ leveranciersaangaande inkoop. -Een pioniersfunctie in een team dat 6211LE Maastricht. f- Urapporteert rechtstreeks u graageen spilfunctietoekent. ,^mmmm\mm\\\m\immmm\\\\\\ m\\m^, f>< aan de directeur -Werken in een sterk groeiend ;JH H| jQlh/r
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Welke creatieve glasinstrumentmaker
heeft het vakmanschap in huis

om onze laboratoriumactiviteiten
tot een succes te maken? j

Bij een groot en veelzijdig concern als DSM DSM Research en extern met glasinstrumentmakers.
hebben we altijd behoefte aan specialisten. Toch komt Hierbij is het van belang dat u zelfstandig initiatieven
het niet iedere dagvoor datbij de glasinstrument- ' neemt en oplossingen aandraagt. U beschikt dan ook

makerij een functie vacant is. Bij dit onderdeel van de over goede contactuele eigenschappen. Wat betreft uw

dienst Instrumentatie Technische Ondersteuning houdt opleiding: die heeft u bij voorkeur in Leiden bij de glas-

een klein team zich bezig met het vervaardigen en her- instrumentmakersschoolvoltooid. U bent danook in het
stellenvan hoogwaardige glazen instrumenten voor het bezit van diploma A+ B (of studerend voor diploma B)

laboratoriumvan de Divisie Chemicals. met MTS fijnmechanische techniek of u heeft een gelijk-

Wij zijn nu op zoek naar een glasinstrumentmaker waardige opleiding. Bij voorkeur heeft u enkele jaren

die zelfstandig een zeer gevarieerd opdrachtenpakket ervaring. Bijvoorbeeld als glasinstrumentmaker bij een
gaatbehandelen. Zo gaat u aan de hand van schets- industrieelbedrijf. Strikt noodzakelijk is dit echter niet.

materiaal reaktorvaten, roervaten ert destillatiekolommen Wilt u meer informatie? Die wordt u graaggegeven
vervaardigen. Ook komt het regelmatig voor dat u naar door mevrouw M.W.A.M. van den Leuvert, Personeels-
eigen inzicht glazen instrumenten construeert. Naasthet functionaris (DSM Chemicals) (04490-65822) of bij de

vervaardigen van laboratoriuminstrumenten krijgt u heerB.G.M. Schreurs, Chef Laboratoriumbeheer
binnen de dienst Instrumentatie Technische Onder- (04490-69193). Direct solliciteren kan natuurlijk ook.

steuningte maken met grootschaligere projecten die vin Stuur uw brief met cv. aan DSM Limburg bv, afdeling
overleg met uw collega's in de fijnmechanica uitvoert. U Personeelsvoorziening en -beheer, t.a.v. de heer
doet dit alles in een uiterst geavanceerde werkomgeving B. Pijper, Postbus 1160,6160 BB Geleen, ondervermel-
waar voornamelijkwarmglastechnieken worden gebruikt. ding van nr. 30/90. Volledigheidshalve melden we dat

Uw functie brengtveel contacten met zich mee. een psychologisch onderzoek en een medische keuring
Intern met laboratoriummedewerkers en collega's van deeluitmaken van de sollicitatieprocedure.
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Referendum
De verkiezingen vormden volgens
de meeste deskundigen een refe-
rendum over de omstreden poll tax
en premier Thatchers stijl van rege-
ren. Vertaald in Lagerhuis-zetels
betekent de uitslag dat Labour het
landsbestuur zou overnemen. Neil
Kinnocks partij zou zich met 357
zetels in het regeringspluche kun-
nen nestelen, een absolute meer-
derheid van 64 zetels en 90 meer
dan de Conservatieve Partij.

Toch haalden veel conservatieve
parlementariërs opgelucht adem.
Slechts luttele uren voordat de uit-
slagen binnen begonnen te drup-
pelen, hadden de opiniepeilers nog
voorspeld dat Labour 51 procent
van de stemmen zou halen, 19 pro-
cent meer dan de Conservatieven.
Door de werking van het distric-
tenstelsel zou dat Labour 420 La-
gerhuiszetels hebben opgeleverd,

220 meer dan mevrouw Thatchers
partij.

Cecil Parkinson, minister van Ver-
keer, sprak dan ook van een „zeer,
zeer, zeer bemoedigend resultaat."

En minister van milieu, Chris Pat-
ton, meende: „De voorspelde
slachting is uitgebleven."

Content
In de analyse van de uitslag' meen-
den zoals gebruikelijk politici van
alle slag dat zij gewonnen hadden.
Labour-woordvoerders kraaiden
victorie, omdat hun partij meer
stemmen had behaald dan bij de
vorige verkiezingen, Tory-collega's
claimden een eclatante overwin-
ning op de opiniepeilers en de Li-
beraal-Democraten constateerden
vergenoegd dat zij zich hadden
waargemaakt als de 'derde partij.
Zelfs de Groenen, die in het heleland zegge en schrijve twee verte-
genwoordigers tot raadslid geko-
zen zagen, waren content.

Vooral de uitslagen van Bradford,
Wandsworth en Westminster wer-
den met spanning tegemoet gezien.
Elk van deze Londense gemeenten
had een ongewoon lage poll tax aan
haar inwoners opgelegd, en verlies
van deze conservatieve model-
communes zou een bittere pil voor
premier Thatcher hebben bete-
kend. De leuze waarmee de Tories
de verkiezingscampage hadden ge-
voerd was 'Conservatieve gemeen-
teraden kosten u minder', een im-
pliciete verwijzing naar de ver-
meende spilziekte van socialisti-
sche gemeentebesturen.

In Wandsworth werd Labour weg-
gevaagd en in Bradford veroverde
Labour de absolute meerderheid in
de raad. Een Labour-parlementa-
riër uit Bradford meende opgeto-
gen: „We hebben hier het vlagge-

sciiip van Thatcher uit het water
geschoten."
Maar in schril contrast met de over-
winning in Bradford stond de ver-
nietigende nederlaag' in Wand-
worth. Hier behaalden de Conser-
vatieven 48 raadszetels, 17 meer
dan zij hadden en 35 meer dan La-
bour. De Labour-leider in de ge-
meente stelde dat de Conservatie-
ven de kiezers hadden 'omge-
kocht', omdat zij dankzij forse re-
geringssubsidies hun poll tax laag
hadden kunnen houden. In Con-
servatieve kringen werd deze aan-
val afgedaan als prietpraat van een
„slecht verliezer."

Politieke commentatoren hadden
voorspeld dat premier Thatcher bij
een verlies in Westminster, Wands-
worth en Bradford voor de herfst
als premier zou zijn afgetreden. Nu
de Conservatieven in Londen het
hoofd boven water hebben weten
te houden, wordt verwacht dat
Thatcher de Tories ook bij de vol-
gende algemene verkiezingen
(waarschijnlijk volgend jaar) weer
zal leiden. Gezien de impopulari-
teit van de premier noemde een
'commentator dit „het beste nieuws
voor Labour."

MARGARET THATCHER
vlaggeschip uit het water geschoten

Onenigheid over
schadevergoeding

asielzoekers

Van onze
correspondent

DEN HAAG - Asiel-
zoekers die na 21 ja-
nuari vorig jaar bij
hun aankomst in Ne-
derland op Schiphol-
centrum zijn vastge-
houden, hebben geen
recht op een schade-
vergoeding van vijftig
gulden per dag. Dat
stelt het ministerie
van Justitie. De Ver-
eniging Vluchtelingen
Werk in Amsterdam
meent dat deze asiel-
zoekers wel recht heb-ben op een schadever-
goeding.

Het meningsverschil
draait om een uit-
spraak van de Haar-
lemse rechtbank. Die
bepaalde dat het
'noodwetje-Schiphol'
de overheid sinds ja-
nuari 1989 alleen toe-

staat asielzoekers in
het speciaal opge-
bouwde opvangcen-
trum op Schiphol-
Oost vast te houden.
Justitie hield asielzoe-
kers in afwachting van
het besluit over hun
toelating echter bij
herhaling vast in het
stationsgebouw van
de luchthaven. Dat
was volgens de vluch-
telingenadvocaat in
strijd met het nood-
wetje en de rechters
stelden hem daarin in
het gelijk.

Als gevolg van een
vergissing van Justitie
zou de uitspraak van
de Haarlemse recht-
bank onherroepelijk
zijn geworden. Justitie
ontkent dat. De uit-
spraak heeft volgens
een woordvoerder van
het ministerie alleen
betrekking op de met
name in deze zaak ge-
noemde asielzoe-
kers). Een conclusie
van meer algemene
strekking kan uit de
uitspraak volgens Jus-
titie niet worden ge-
trokken. De kwestie is

nog steeds niet tot in
laatste juridische in-
stantie uitgevochten.
Als zich opnieuw ëen
rechtszaak met dezelf-
de inhoud aandient,
zal Justitieopnieuw in
beroep gaan en dan
zonder procedurefou-
ten te maken, zo laat
de woordvoerder van
het ministerie weten.

Volgens de Vereni-
ging Vluchtelingen
Werk geldt hier echter
het gelijkheidsbegin-
sel: in gelijke gevallen
moet een gelijke be-
handeling van over-
heidswege plaatsvin-
den. De Haarlemse ad-
vocaat mr. Nol Vermo-
len denkt dat er hele-
maal geen procedure-
fout is gemaakt. Justi-
tie stelt het nu zo voor
om de handen in nog
volgende zaken vrij te
hebben, zo meent hij.

binnen/buitenland

Tories kregen dreun, maar 'voorspelde slachting bleef uit'

Overwinning Labour
kleiner dan verwacht

Van onze correspondent

ILONDEN - De Britse Labour Partij heeft bij de gemeente-
i aadsverkiezingen Van donderdag 42 procent van de stemmen

gehaald, elfprocent meer dan deregerende Conservatieve Par-

' li- De overwinning van Labour was echter veel kleiner dan op

' _rond van opiniepeilingenwerd verwacht.

-elfs wisten de Conservatieven en-
| tele Londense gemeenten te ver-
i averen op Labour, terwijl het ver-

'es elders in de hoofdstad beperkt
i!eef. In de hoofdstedelijke ge-, «eente Wandsworth, waar het
-onservatieve gemeentebestuur
le laagste poll tax (gemeentelijke
belasting) van het hele land had op-
gelegd, werd Labour nagenoeg
Weggevaagd.

-*e 'Tories kregen ook Ealing in
Janden. Labour verloor de meer-
lerheid in Brent, en verloor zetels
n Hammersmith en Fulham. Deze
ïemeenten heffen een hoge poll
3x. Daarmee was de trend in Lon-
'en precies anders dan in de rest
'an het land.

remier Thatcher verklaarde in
*aar reactie dat de boodschap van
"e kiezers was overgekomen. Zij
rees erop dat juist de Labour-ge-
Reenten in Londen, met de hoog-
fte poll tax, hadden verloren. De
|*itslag vormde een goede basis
Moor een overwinning in de komen-
P.e algemene verkiezingen, die voor
pind 1992 gehouden moeten wor-
tien.
PPpositieleider Neil Kinnock stel-
Jje vast dat Labour 'erg bemoedi-
gende' vooruitgang geboekt had,
Joewel het resultaat minder waslan verwacht.

Conservatieve Partij haar macht
kwijt.

Op het spel stond gisteren de zeg-
genschap over 200 gemeenten in
Engeland, Wales en Schotland. La-
bour behaalde de absolute meer-
derheid in 89 van deze gemeenten
(een winst van 10 ten opzichte van
de vorige verkiezingen), de Conser-
vatieve Partij in 36 (een verlies van
8), de Liberaal-Democraten in 4
(min 2). De strijd ging over ruim
5000 zetels. Gisterochtend al bleek
dat de Conservatieven rond 200 ze-
tels hadden verloren, terwijl La-
bour er bijna 300 had gewonnen.

n het welvarende zuiden van En-
Seland, in het verleden immer een
bastion van conservatisme, wist
-abour daarentegen enige bressen.n het Tory-bolwerk te slaan. In
orthmouth en in Bath raakte de

Macedonische strateeg Karamanlis opnieuw president

Draconische bezuinigingen
Griekenlands enige uitweg

Van onze redactie buitenland
ATHENE - Het Griekse parlement
heeft gisterenKonstantin Karaman-
lis tot nieuwe president van de re-
publiek gekozen. Karamanlis is de
opvolger van het huidige staats-
hoofd Christos Sartzetakis, die in
1985 door de socialistische PASOK
naar voren was geschoven. De be-
slissing viel in een tweede verkie-
zingsronde die noodzakelijk was ge-
worden, nadat afgelopen maandag
geen van de drie kandidaten de
noodzakelijke 180 (van de 300) stem-
men had gekregen. *
Bij de verkiezing van gisteren was
'slechts' de absolute meerderheid
van 151 stemmen vereist. Karaman-
lis kreeg 153 stemmen. Alle 150 par-
lementariërs van de regerende con-
servatieve Nieuwe Democratie (ND)
schaarden zich achter de 83-jarige
nestor van de Griekse politiek. Ver-
der kon Karamanlis rekenen op de
steun van twee moslim-afgevaar-
digden van de Turkse minderheid
in Thracië en was hij verzekerd van
de stem van de enige representant
van de kleine centrum-rechtse par-
tij Democratische Vernieuwing
(DIANA), die de huidige regering
van Konstantinos Mitsotakis ge-
doogsteun verleent. De fracties van
de socialistischePASOK en de door
de communisten beheerste Allian-

tic van Links en Vooruitgang(ALV)
waren tegen de komst van Kara-
manlis en hadden eigen kandidaten
naar voren geschoven. Beiden,
loannis Alevras (PASOK) en Geor-
gios Despotopoulos (ALV) maakten
echter geen schijn van kans.
Hoewel ook in Griekenland aan het
presidentschap een hoofdzakelijk
ceremoniële waarde moet worden

toegekend, is de rentree van Kara-
manlis als staatshoofd van niet te
onderschatten betekenis. Als geen
ander in Griekenland boezemt de
koele Macedonische strateeg ontzag
in. Ondanks zijn hoge leeftijd de-
monstreert Karamanlis die al een
politieke carrière van 55 jaar achter
de rug heeft, een opvallende vitali-
teit. Hij zwemt nog veel en staat be-
kend als een hartstochtelijk golfspe-
ler. In de jaren vijftig en begin zestig
was hij verscheidene malen minis-
ter en premier. Na een conflict met
de toenmalige koningin-moeder
Frederike trad Karamanlis in 1962
af en begaf hij zich in vrijwillige bal-
lingschap. Hij vestigde zich in Pa-
rijs.

KOSTAS KARAMANLIS
Weg naar Europa geëffend

KOSTAS MITSOTAKIS
...grondige sanering...

Terugkeer
Op uitdrukkelijk verzoek van enke-
le honderden loyale officieren van
de Griekse strijdkrachten keerde
Karamanlis tijdens de ineenstorting
van de militaire dictatuur in juli
1974 naar Griekenland terug en leid-
de hij het land weer naar de demo-
cratie. Hij was ook de wegbereider
van Griekenlands entree in de Euro-
pese Gemeenschap. Van 1980 tot
1985 was Karamanlis staatshoofd,
totdat de toenmalige socialistische
regering onder Andreas Papan-
dreou hem dwong af te treden.

Politieke insiders verwachten dat
met de comeback van Karamanlis
Griekenlands aanzien in het buiten-
land, dat onder het achtjarige be-
wind van Papandreou zwaar gele-
den heeft, opnieuw zal stijgen. Op
dit aambeeld heeft ook premier
Kostas Mitsotakis in zijn regerings-
verklaring gehamerd. Volgens Mit-
sotakis staat zijn Nieuwe Democra-
tie voor de onnoemelijk zware taak
de onder verantwoordelijkheid van
de PASOK volledig gederailleerde
landelijke economie weer enigszins
in het gareel te brengen en aldus
ook Griekenlands geloofwaardig-
heid in het buitenland - met name
binnen de EG - te herstellen. Mitso-
takis heeft aangekondigd Grieken-
land voor de vrije-markteconomie
toegankelijk te maken. Dat bete-
kent ook sluiting van onrendabele
staatsbedrijven en privatisering.
Volgens de premier kan het land de
concurrentieslag met het buiten-
land niet aan, zolang de overheids-

bemoeienis niet drastisch terugge
drongen wordt.

Offers
In het verlengde van dit 'credo'
heeft de nieuwe conservatieve mi-
nister van economische zaken, Sou-
flias, een reeks draconische maatre-
gelen aangekondigd, waar de Grie-
ken van zullen lusten.

Behalve de verhoging van de'BTW-
tarieven met twee procent (de luxe-
belasting van 36 procent blijft -vooralsnog - op' het huidige peil)
gaan de tarieven in de sector van de
openbare dienstverlening met 10tot
25 procent omhoog. Beoefenaren
van vrije beroepen en ondernemin-
gen betalen weldra een extra belas-
ting (een soort solidariteitsheffing)
van zeven procent. Het ligt in de be-
doelingdat de overheid dit jaardoor
prijsverhogingen voor benzine, die-
sel, alcohol, elektriciteit, PTT-dien-
sten en binnenlandse vluchten met
de staatsluchtvaartmaatschappij
Olympic Airways 260 miljard drach-
men (ruim ’ 3 miljard) binnenhaalt.
Het is voor de tweede maal in nau-
welijks een halfjaar dat de regering
de tarieven voor dienstverleningen
in de openbare sector verhoogt. Ook
de- ondernemers moeten voor de
tweede keer binnen hetzelfde tijds-
bestek meer aan de fiscus afdragen.

De oppositie in het parlement heeft
de bezuinigingsmaatregelen ver-
worpen. Ex-premier Papandreou
hield de regering voor dat „over ver-
worven rechten geen sociale com-
promissen" kunnen worden geslo-
ten. Op dezelfde manier trok de
communistische voorzitter van de
Alliantie van Links en Vooruitgang,
Christos Florakis, van leer. Florakis
legde het economisch programma
van de regering uit als een „uitnodi-
ging aan buitenlands kapitaal".
Niettegenstaande de vakbonden
reeds met harde acties hebben ge-
dreigd, is Mitsotakis niet bereid van
het nu gepresenteerde programma
af te wijken. Voor de Griekse televi-
sie becijferde de ministerpresident
dat Griekenland opgescheept zit
met een tekort van 22 procent van
het bruto-sociaalprodukt. De bui-
tenlandse schuld is inmiddels opge-
lopen tot omgerekend 46 miljard
gulden.
Wil Griekenland in de toekomst nog
kans maken opfinanciële EG-steun,
dan zal het land eerst geloofwaardig
moeten overkomen bij de Europese
partners, aldus Mitsotakis. Volgens
de premier kan dat als de Grieken
bereid zijn langer en harder te wer-
ken.
Gedwongen ontslagen in de kunst-
matig opgefokte overheidssector
zullen zoveel mogelijk vermeden
worden, maar dat er op termijn veel
banen zullen verdwijnen, staat wel
vast. Illustratiefvoor de hedendaag-
se gang van zaken in Hellas is de
toestand bij de ERT, de Griekse
NOS. Daar zijn momenteel 3150
mensen in dienst. Ter vergelijking:
deBritse BBC die tienmaal zo groot
is, doet het met zon 650 werkne-
mers. Experts hebben becijferd dat
binnen de bestaande organisatie-
structuur van de ERT er bij de
Griekse radio en televisie emplooi is
voor hoogstens 850 man.

frits schils

Ter Beek: geen
militaire taak
voor de EG

DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) vindt dat de Europese
Gemeenschap zich in de toekomst
„absoluut niet" met de militaire as-
pecten van de veiligheidspolitiek
moet gaan bezighouden. Dat moet
voorbehouden blijven aan de
NAVO. De bewindsman zegt dat in
een gesprek met secretaris Mient-
Jan Faber van het Interkerkelijk
Vredesberaad in Kernblad, een pu-
blicatievan het IKV.

Ter Beek heeft er geen bezwaar te-
gen als binnen de Europese Ge-
meenschapover de politieke aspec-
ten van het het veiligheidsbeleid
wordt gesproken. De bewindsman
zegt niet begrepen te hebben dat hij
op dit punt van inzicht verschilt met
zijn collega Van den Broek van bui-
tenlandse zaken. Deze heeft eerder
een pleidooi gehouden voor verster-
king van het Europese besluitvor-
mingsproces, onder meer door dit
uit te breiden tot het buitenlands
beleid en tot het veiligheidsbeleid.

Ter Beek wil wat betreft de militaire
aspecten van het veiligheidsbeleid
vasthouden aan de NAVO wegens
de band met de Verenigde Staten.
„Ik ben een Atlanticus, een groot'
voorstander van de veiligheidsrela-
tie met de Verenigde Staten, omdat
ik bang ben dat jebij het doorknip-
pen van die band in Europa onge-
lijksoortige verhoudingen gaat krij-
gen tussen een aantal grote landen
binnen de EG die op zich weer aan-
leiding tot spanningen kunnen ge-
ven," aldus de bewindsman.
„De Sovjetunie bevindt zich op ons
continent. Moeten we soms afhan-
kelijk worden van de Britse of Fran-
se kernmacht?" Ter Beek stelt vast
dat de Sovjetunie op dit continent
een formidabele militaire macht
vertegenwoordigt.

..

mmammmmmmm_^_^
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Randstad heeft J|^
volop werk JtOl
Baliemedewerker m/V heeft ervaring als heftruckchauffeur en bent stressbestendig.

Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15.Voor een bank in de omgeving van Heerlen. U bent ca. 21 jaar,
m.i.v. medio mei full-time beschikbaar en u heeft een afgeronde Alnamaon marlmA/arl/or m/w
MEAO C-opleiding. U beschikt over goede contactuele eigen- Algemeen ITieaeWerKer m/V
schappen, een representatief voorkomen en u heeft bij voorkeur v°°r een bedr|if in Heerlen. Per direct, full-time. De werkzaam-
ervaring met het bankwezen (eventueel d.m.v. stage). heden bestaan uit hetaannemen, registreren en coördineren van
Informatie bij Karma Maessen. tel. 045-74 00 40. thuiswerkopdrachten. U kunt zelfstandig werken en bent bereid

de handen uit de mouwen te steken. Uw leeftijd is tussen 18-25
DirPftÏP^Pfr«»tarP«;<;-» m/V &*'■ OP**** 9aat lange tijd duren.l_»ll et_ueiCt.r e var «_:>:>«_ II 1/V Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15.
Voor een bedrijf in Heerten. U heeft ervaring als (directiesecreta-
resse en bent bekend met WordStar en eventueel WordPerfeet. U Vakantiewerkers m/vbent secuur,stressbestendig enfull-time beschikbaar.De opdracht ..,.,._ ~ -aaat 2a 3 maanden duren 'e'n vakantiewerken en kun jeaanpakken, meld je dan op
Iriformatie bij Karma Maessen. tel. 045-74 00 40. één van onze Randstad vestigingen. Neem een legitimatiebewijs,

bank- of gironummer, fiscaal nummer en een pasfoto mee.
Canatiranan m/w Brunssum, Rumpenerstraat 79, tel. 045-25 91 91;
Secretaressen m/V Heerlen, Akerstraat 26, tel. 045-71 85 15;
Regelmatig hebben wij vacatures voor secretaressen. U heeft een Kerkrade, Hoofdstraat 35a, tel. 045-45 15 00;
afgeronde secretaresse-opleiding en kennis van het tekstverwer- Landgraaf. Streeperstraat 30a, tel. 045-32 60 38.
kingsprogramma WordPerfect. Bij voorkeur heeftu enige ervaring
in deze richting. Kelner/serveerster m/v
Informatie bij Karma Maessen, tel. 045-74 00 40. Voor )osse (weekenddiensten of voor lange tijd. U beschikt_ . , . . bijvoorkeurover horeca-ervaring en u bent nietouder dan35 jaar.
TeleTOniSt m/V Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00.
U bent bekend met een telefooncentrale en u bent full-time c " «_,_» /
beschikbaar. U heefteen goedetelefoonstern en spreektABN. Het bCnOOnmaKerS m/V
werk kan enkele maanden duren. U kunt meteenaan de slag voorlange tijd. Het betreft werkzaam-
Informatie bij Karma Maessen, tel. 045-74 00 40. heden in kantoor- en winkelpanden in Heerlen. Kerkrade of

Brunssum. U bent bij voorkeur in de avonduren beschikbaar.Medewerker Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00.

transportplanning m/v Aankomend CAD-tekenaar m/v
Vbor een bedrijf in tuin-/bouwmaterialen in de omgeving van u heeft een afgeronde MTS Elektronica-opleiding en u bent lange
Heerlen. U bent ca. 20 jaar en heeft een afgeronde HAVO- of tijd beschikbaar. De werkzaamheden bestaan uit hettekenen van
WVO-opleiding. U bent bereid te worden ingewerkt c.g. te elektronische besturingsschema's. De opdracht gaat lange tijd
worden opgeleid tot assistent-transportplanner. De werkzaam- duren.
heden bestaan o.a. uit het onderhouden van telefonische Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.
contacten en het voeren van deadministratie. U vindt het prettig
om in nauw teamverband te werken, u heeftgoede contactuele MTS'er Procestechniek m/V
eigenschappen, bent flexibel, zelfstandig en stressbestendig. Bij ._ __, _ ■_,__, _ ....v^keur b£nt u bekend met de regio Heerlen en omstreken. "J*** een, gronde MTS P-opleiding en u bent lange tijd
Informatie bij Esther Linders. tel. 045-74 00 40. beschikbaar. U gaatwerken ,n de ontwikkeling van elektronische

componenten. Er wordt gewerkt in dagdienst.
\tarLrr%r>ar Kinnon Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

en buitendienst m/v Industrieel verfspuiter m/v
Vbor een bedrijf in tuin- en bouwmaterialen zoeken wij een U **"* eni9e *>**9"*" i?du5ie" °f, autosP."*e"- Er wordt

ervaren verkoopmedewerker.De werkzaamheden bestaan uit het pwerkt 'n dagdienst. De opdracht gaat lange tijd duren.

adviseren en verkopen van niet-organische tui .artikelen. U heeft "^"^tiebij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

ruime ervaring in deverkoopbranche en bent tevens bekend met Cwcin+kiörarioi it m/whet voeren van de administratie hiervan. Uw leeftijd is tussen de r YSIOUieraptSUl in/V
30-40 jaar. Voor een particuliere praktijk. U bentfull-time beschikbaar van juli
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 0040. t/m half augustus.

Informatie bij Marleen Ackermans. tel. 045-71 31 00.
Machinebediende m/v rurwK tokctuóruuorkinn
U bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in een functie in een 5115 l»lCsWerwer_Ung
metaalverwerkend bedrijf? Dan kunt u aan de slag in 2-ploegen- Randstad organiseert een cursus tekstverwerking Wang. Hierna
dienst of in vaste nachtdienst. kunt u meteen als tekstverwerker of administratief medewerker
Informatie bij Marcel Michiels. tel. 045-71 85 15. aan de sla- Voor deze cursus is een opleiding op middelbaar

niveau noodzakelijk. Ubent 18-35 jaaren beschikt over een goede
Uo_tri irWrftairff ai ir m l\i typevaardigheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij Karma
nel u uwvuIOUI leur .11/V Maessen, tel. 045-74 00 40. U kunt natuurlijk ook langskomen.
U kunt aan de slag op deexpeditieafdeling vaneen produktiebe-
drijf in Hoensbroek. Het betreft werk in 2- of 3-ploegendienst. U Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ~
Secretaresses m/v
voor de afdeling marketing en de afdeling
personeelsvoorzieningvan een bedrijf in Geleen.
Voor deze afwisselende en zelfstandige secretariaats-
functies zoeken wij kandidaten die deDuitse en
Engelse taal beheersen en kennis hebben van
WordPerfect. Bent u een initiatiefrijke en
stressbestendige secretaresse, neem dan direct
contact met ons op.
Voor informatie:
04490 - 549 99, Lisette Ramakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Secretaresse m/v
voor een werkgever in de omgevingvan Heerlen en
Geleen. Deze functie isvoor langere tijd.
Een afgeronde secretariële opleidingzoals Bell-
college of MEAO-secretarieel is een pré.Kandidaten
met ervaring genieten devoorkeur. Voelt u iets voor
zon afwisselendezelfstandige baan, neem dan
contact met ons op.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen of
Marie-Cécile Willems
Heerlen, Op de Nobel 1

Grafisch vormgever m/v
voor een full-time baan bij een grote overheids-
instelling in Heerlen. De werkzaamheden bestaan uit
het ontwerpen van formulieren, handboeken en
folders. Hebt u ervaring met desktop publishing en
bent u (bij voorkeur) bekend met Apple, neem dan
contact met ons op. De baan isvoor langeretijd.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen
Heerlen, Op de Nobel 1
MEAO-ers m/v
die straks hun studie afronden, kunnen via
Tempo-Team misschien direct aan de slag in hun
studierichting. Hetexamen is sneller achter de rug
dan u denkt! Kom eens met ons praten over uw
mogelijkheden. U bentvan harte welkom.
Voor informatie:
04490 - 2 20 80, Karin Poelman of Marga Hautvast
Sittard, Rosmolenstraat 4
Promotie-medewerker m/v
voor werkzaamheden in de buitenlucht op braderieën
en winkelcentra. Vindt u het leuk zelfstandig te
werken en maakt u gemakkelijkcontact met mensen,
dankunnen we u op zeer korte termijn regelmatig
aan werk helpen.Deze functie is zowel voor
huisvrouwen alsvoor studenten geschikt.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen
Heerlen, Op de Nobel 1
Telefonist(e) m/v
voor een makelaarskantoor. Een HAVO-opleiding en
een goedetelefoonstern is vereist. U bent full-time
beschikbaar en tussen de 20 en 25 jaaroud.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, CarlaKoster of Marie-Cécile Willems
Heerlen, Op de Nobel 1

GEZONDHEIDSZORG ~~
Verpleegkundigen m/v
voor diverse instellingen in de regio. Wij zoeken A-,
B- en HBO-verpleegkundigen voor tijdelijke werk-
zaamheden op full-time en part-time basis.
Voor informatie:
045 -71 26 31, Carla Koster
Heerlen, Op de Nobel 1

TECHNIEK
Bedradingsmonteurs m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Geleen. U hebt
een afgeronde opleiding LTS/KM BO ofVEV en enige
ervaring met het bedraden van schakelkasten en
meet- en regelpanelen. De werkzaamheden kunnen
zowel in dewerkplaats als op diverse projecten
plaatsvinden.De werktijden zijn van 7.30 tot 16.30
uur. Leeftijd: 18 -30 jaar. De baan isvoor langere tijd.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Eerste elektro-monteurs m/v
voor werkzaamheden in de omgevingvan
Geleen/Maastricht. De kandidaten kunnen alseerste
elektro-monteur werken gespecialiseerd in industrie
en utiliteitsbouw. Een VEV-diploma is een pré, maar
de voorkeur gaat uit naar gedegen werkervaring.
U kunt zelfstandig werken en hebt een eigen gereed-
schapskist. De baan is voor langere tijd.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

oStichting0Stichting s^-asttmkoft
De Stichting Gastenhof stelt zich ten doel
deresidentiële behandeling, begeleidingen
verzorging in Limburg van moeilijk lerende
kinderen en jeugdigen.

Daartoe beheerst de stichting de AWBZ-erkende
orthopedagogische instituten te Maasniel, Urmond en
Simpelveld.

In de lokaties zijn op korte termijn de vacatures te
vervullen van

GROEPSLEIDER (M/V)
die bereid zijn in een „pool"team als oproepkracht in
een tijdelijk dienstverband werkzaam te zijn.
Afhankelijk van het aanbod, kunnen dit zowel full-time
als part-time functies zijn.

TAKEN
Het behandelen, begeleiden en verzorgen van
licht-geestelijk gehandicapte kinderen en jeugdigen.
Functionaris is in dit kader voornamelijk uitvoerend
werkzaam en onderhoudt contacten met de hierbij
betrokken disciplines.

FUNCTIE-EISEN
Beschikking over kennis op middelbaar beroepsniveau,
aangevuld met ervaring in het vakgebied.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Conform CAO ziekenhuiswezen.
Salariëring conform FWG-V.O.V. functietypering
groepsbegeleider.

INLICHTINGEN
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij
dhr. T. Donners, stafcoördinator, telefoon
04490-33330.

SOLLICITATIE
Een schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken na
het verschijnen van deze advertentie richten aan drs. H.
Jaminon, directeur van de Stichting Gastenhof, postbus
21078, 6369 ZH Simpelveld. 75773

ROB STAM HEER HET
MANPOWERLEF.
BEN JU DAAR DE STUWENDE
KRACHT ACHTER ?
Manpower is 's werelds grootste de volgende kenmerken: *. ««*
uitzendorganisatie met circa 1.500 - ruime werkervaring in commer- Jv*_J' k 'ÊlÉÈmmm
vestigingen in 34 landen. ciële functies, bij voorkeur in Jt
In Nederland zijn er nu 29 de commerciële dienstverlening; ''^'JÊÈF
vestigingen. Ook dit jaarkomen - uitstekende contactuele en *
daar weer vestigingen bij. leidinggevende eigenschappen; ""W
Voor nieuw te starten vestigingen - opleidingsniveau MBO/HBO; _P** 1
in verschillende steden in Limburg - rond de 28 jaar; | ■ V
zoeken wij - rijbewijs B; WJffl il- resultaatgerichte instelling en . M \ HB|

m " s~\£x+ ' energieke persoonlijkheid. m HtlË.Trainee Office J
M3.n3.2erS Hl/V. Wat biedt Manpower? >mÊÊÊÊÊÊ^^^

" De juistekandidaat kunnen wij
het volgende bieden:

De Trainee Office Manager zal na - een praktijkgerichte opleiding;
een uitgebreide inwerkperiode - een ruime mate van
zon 75% van zijn (of haar zelfstandigheid;
natuurlijk) tijd aan verkoop - een goede werksfeer;
besteden. Daarnaast voert hij - prima doorgroeimogelijkheden;
voortgangsgesprekken, bewaakt, - goede arbeidsvoorwaarden;
controleert en evalueert. - de knowhow van 's werelds
Hij is verantwoordelijk voor de grootste uitzendorganisatie,
juiste taakuitvoering van de
Service Representatives en zet zich Ben jij geïnteresseerd in
in voor vergroting van opbrengst deze functie?
en marktaandeel. Stuur dan binnen een week je

sollicitatie met CV t.a.v. de heer
Wat zoekt Manpower? J. van Orten, Hogehilweg 4, £± MANPOWE^
Voor deze verantwoordelijke 1101 CC Amsterdam, onder utzendorgamsate

functie zoeken wij kandidaten met referentienummer 941E. Een eigen stijl van werken

Manpower Uitzendorganisatie, Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam.__ _ . '

WIJ ZOEKEN VERTEGENWOORDIGERS DIE
WETEN VAN VERKOPEN EN ADVISEREN

B. V. BEVEROLFABRIEKEN Ter versterking van de buitendienst, is Beverol op zoek naar een commercieel
is een middelgrote talent voor de functie van
industriële onderneming .«_■■__■■ ».
behorend tot het smeertechmsch adviseur gatagemarkt
Petrofina-concern, die zich
toelegt op deproduktie en in het rayon Zuidoost-Nederland (Zuidoost-Gelderland, Oost-Brabant en Limburg).
verkoop van hoogwaardige Als smeertechnisch adviseur bent u verantwoordelijk voor de te realiseren omzet
smeermiddelen, in uw rayon. U legt hiervoor regelmatig bezoeken af bij garage- en ~hydraulische media en transportbedrijven.
corrosiewerende In deze job speelt de adviesfunctie inzake toepassing en gebruik van de diverse
specialiteiten. De produkten hoogwaardige oliën en smeermiddelen een zeer belangrijke rol. U wordt hierbij
vinden onder eigen naam ondersteund door de technische adviesdienst van Beverol.
hun weg naar garage- en U rapporteert regelmatig over de verkoopontwikkelingen 'en onderhoudt een nauw
landbouwbedrijven, contact met de verkoopbinnendienst. Een klantgerichte service-instelling is
scheepvaartondernemingen, noodzakelijk. De ideale kandidaat heeft aantoonbare commerciële ervaring,
industrie en handel. beschikt over een grote mate van affiniteit met de garagebranche, is 25 a 35 jaar
Ongeveer 60% van de oud en heeft een opleiding op middelbaar niveau, eventueel aangevuld met
produktie wordt branchegerichte cursussen.
geëxporteerd naar ca. 50 Kandidaten moeten woonachtig zijn in Zuidoost-Nederland of bereid zijn te
landen. verhuizen.

Een psychologisch onderzoek kan en een medisch onderzoek zal deel uitmaken
van de sollicitatieprocedure.
Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de
afdeling personeelszaken, t.a.v. de heer H.N. de Gast.
Voor telefonische inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer W.G. Warnaar, field
sales manager, telefoonnummer 01890-17481 ('s avonds),

BEVEROL-»
B.V. Beverolfabrieken, postbus 250, 1940 AG Beverwijk --■ I;
I | , ,

— : ""
De afdeling Marketing isbinnen dePLEM o.a. belast met elektriciteitsinkoop, tariefbereke-
ningen, marketingresearch en -operaties. Daarnaastverricht zij projecten op het gebied
van milieu en energie. Dezeprojecten, welkezowel kunnen voortvloeien uit de nutsfunctie
van dePLEM als uit specifiekeenergietoepassingen bij klanten, worden uitgevoerd door
het Projectbureau voor Milieu en Energie.
Ten behoevevan dit Projectbureau vragen wij een

Manager Projectbureau Milieu
en Energie
Kenmerk: PME

Taken: het leidinggeven aan hetProjectbureau alsmedehet bepalen van de beleids-
uitgangspunten t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden; het ontwikkelen van en adviseren
omtrent nutsgerelateerdeenergie- en milieuprojectenop het gebiedvan kleinschalige
energie-opwekking(b.v. waterkracht, windenergieen zonne-energie) alsmede afvalstof-
fenverwerking en milieu (b.v. vuilverbranding, stortgasen mestverwerking); hetstimuleren
van doelmatig energieverbruikdoorklanten doormiddel van: - het realiseren van warm-
tekrachtprojecten; - toepassingsgericht onderzoek; - nieuweelektriciteitstoepassin-
gen; het acquirerenvan projecten alsook het medepromoten hiervan; het coördinerenvan
aan externe bureaus uitbestede deelprojecten; het (doen) verrichten van specifieke stu-
diesop het gebiedvan energieen milieu; het verwerven van subsidies t.b.v. projecten.

Vereist: opleiding: b.v.k. TU, met kennis op het gebied van energie-, milieu-, proces- en
gastechniek; ervaringop hetgebiedvan projectmanagement; hetvermogen om projecten r
te initiëren, te ontwikkelenen te (doen) uitvoeren en anderen zowel, in-als extern, hiervoor
te enthousiasmeren; leidinggevende en onderhandelaarsvaardigheden; commercieel in-
zicht; inzichten gevoel voor bestuurlijkeen politieke besluitvormingsprocessen en ver-
houdingen;affiniteit met de energie- en milieuproblematiek.
Salarisuitloop: ’ 7.772,-; uitloop tot ’ 8.356,- is mogelijk.
Standplaats: Maastricht, hoofdkantoor.
Inlichtingen:hoofd afdeling Marketing, de heer drs. J.H. Savelkoul, 043-855223 of de
personeelsconsulent, de heer L.P.M.H. Schrijnemaekers, 043-855578.

■Üi^^m B^%| Jl De NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij t»
I "^» ■■ ■ Wk MM Maastricht draagt alsopenbaarnutsbedrijf zorg voor transp"'
I ■Hlfl I WkmtWm ■■■ |m#| en distributievan de elektriciteit in het overgrote deel vanmm. ■ ■ ■ ■WM I Limburg. De PLfcM heeft circa 1150 personen in dienst,\^WM ■ HIMhBHI W ■ verspreid werkzaam over de geheleprovincie.

Sollicitatiebrieven: in derechterbovenhoek voorzien van hetkenmerk kunt u, tot 14 dagen
na publicatie in dit blad, richten aan het Hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie,
postbus 3920,6202 NX Maastricht.
Onze vacatures staan voor mannen en vrouwen open.



Joris Voorhoeve teleurgesteld en ook opgelucht

'Bij politieke leiders
telt alleen resultaat'

Zijn stijl was altijd dievan de
correcte, enigszins formele,
maar immer vriendelijke
hoogleraar. Verstandig, zon-
der grote woorden of loze op-
smuk. De VVD waardeerde
het wel als hij Lubbers in ka-
merdebatten koel de les las.
Maar Joris Voorhoeve was
geen stemmentrekker, en dat
telt in de politiek. Zeker voor
een partij die wordt ver-
scheurd door ruzies. Vorige
week confronteerde een de-
legatie van het partijbestuur
hem, zoals het zo keurig
heette, met 'signalen' dat er
groeiende kritiek was op zijn
'vlakke' presentatie. Voor-
hoeve hield daarna de eer
aan zichzelf, en stapte op.
Een paar dagen na dat ver-
trek treffen we hem, in een
leeg en kaal achterafzaaltje
aan het Binnenhof. In nauw-
keurig gekozen bewoordin-
gen overziet hij vier jaar
VVD-leiderschap. Soms
klinkt ér een spoor van te-
leurstelling oflichte verbitte-
ring door, soms ook opluch-
ting. „Ik heb er vrede mee."

" Joris
Voorhoeve
zal
tijdens de
debatten in
de Tweede
Kamer zijn
fractie niet
meer
aanvoeren:
„De tijd van
gaan was
duidelijk
aangebro-
ken."

Dilemma
..Fractie en partij staan nu tegen-
over elkaar, maar ik verwacht
dat dat wel wegtrekt. Er was een
permanente strijd ontstaan wan-
neer ik gehoor had gegeven aan
de oproep van de fractie om niet
af te treden. Vanaf dat momentzou de fractievoorzitter zijn werk
hebben moeten doen in een ver-
stoorde relatie met het hoofdbe-
stuur, want daar kon ik niet meer
rekenen op het vollevertrouwen.
Ik ben de fractie erkentelijk voor
de steun, maar ik kon dit dilem-
ma alleen maar oplossen door
mijn functie ter beschikking te
stellen."

- Dat klinkt zo afstan-
delijk. Zon gedwon-
gen vertrek gaat toch
met emoties gepaard?

..Ik heb het besluit af te treden
vrijdag genomen. Dat was moei-
lijk. Maar ik heb er meteen ge-
voelsmatig afstand van geno-
men. De actie van het bestuur
kwam voor mij volstrekt onver-
wacht. Ik heb er twee dagen fors
over lopen nadenken, met mijn
gezin over gesproken, en toen
J>eb ik besloten er een punt ach-ter te zetten. Als je door belang-
riJke leden van het hoofdbestuur
wordt gevraagd jefunctie ter be-
schikking te stellen, dan is dat
geen vrijblijvende vraag. Als je
z?gt: 'dat doe ik niet', treedt een
S'tuatie in waarin je je taak niet
fneer goed kunt uitoefenen. Dan
ls het beter te incasseren wat
geïncasseerd moet worden. Er is
een tijd van komen en een tijdvan gaan, en detijd van gaan was
«uidelijk aangebroken."

- Omdat u de twijfels
bij de VVD-achterbanniet kon wegnemen?

„Natuurlijk bespeurde ik bij hetKader van de partij twijfel overonze vooruitzichten. We stagneer-
den in deopiniepeilingenop22 ze-tels, en we hebben het afgelopen
halfjaar in de oppositie nog nietgoed van ons af kunnen slaan,vaar bestaat een enorme behoefteaan bij het kader. Die hoopten datac tijd van het kabinet-Den Uylweer zou aanbreken, toen de VVDals een vuurpijl omhoog gingin dekiezersgunst. Maar men ziet degrote verschillen met de toenmali-ge politieke situatie over hethoofd."
„We leven niet meer in een perio-de van polarisatie. Het kabinet-gen Uyl werd geleid door dePvdA, en bestond verder uit een
intern verdeeld CDA. Nu is Lub-bers premier, met een zelfverze-kerd CDA. Bovendien zat D66 indat kabinet, droeg verantwoorde-lijkheid, en raakte zo met de vin-gers tussen de deur. Ik denk datKok een fout heeft gemaakt bij de
vorming van ditkabinet, door niette vechten voor deelname van

D66. D66 moet eens een gewone
partij worden, moet eens verant-woordelijkheid dragen. Die partij
heeft een makkelijke positie, na-melijk als commentaarpartij, dieprofiteert van de sterke media-po-
sitie van Hans van Mierlo. Met zijn
warme toneelstern hoeft hij alleenzijn eigen opvattingen uit te dra-gen. D66 hoeft geen compromis-
sen te verdedigen, besluiten te ne-men, verantwoordelijkheden tedragen. Dat verklaart waarom diePartij gigantisch kan incasserenterwijl de PvdA de handen aan het
regeerwerk vuil maakt."

Geduld
„Dat zijn allemaal heel belangrijke
punten voor onze politieke posi-
tie. Deze politieke werkelijkheid
kwam echter niet overeen met hetverwachtingspatroon van het par-
tijkader. Onze winst kan alleen
maar komen van het uitdragen
van gedegen eigen ideëen, en het
met precisie aan de kaak stellen
van de fouten van hetkabinet. Hetgeduld om op die winst te wach-
ten, en de erkenning dat diewinst
niet spectaculair zal zijn maar ge-
leidelijk, dat was er allemaal niet
meer. Die psychologische ruimte
was opgeraakt door de tegensla-
gen van het afgelopen jaar. Tegen
die achtergrond, en omdat mijn
gezicht werd geassocieerd met de
problemen van het afgelopen jaar,
moest er een nieuwe voorman ko-
men."

- Terwijl het herstel van
de VVD zich, niet spec-
taculair maar heel ge-
leidelijk toch aftekende?

„Ik heb dan ook zwaar lopen twij-
felen of ik er verstandig aan deed
op te stappen. Er waren na de ge-
meenteraadsverkiezingen twee
mogelijkheden.- De ene was mijn
vertrek, dat is het geworden. In
mijn eigen analyses overheerste
het idee dat we de weg omhoog te-
rug hadden gevonden. We zijn als
VVD door ongelooflijk veel moei-
lijkheden heen gekomen. Ik heb
drie sterk defensieve verkiezings-
campagnes moeten voeren, en
haalde opgelucht adem toen het
bij de gemeenteraden redelijk
goed afliep. De mogelijkheid van
een aftreden had zich aangediend
bij een buitengewoon slechtresul-
taat. Maar het viel mee."
„Daar komt bij dat het kabinet, na
een lange aanloop, eindelijk toe is
aan het doorhakken van knopen,
het maken van fouten en het uit-
stellen van zaken. Het voeren van
oppositie wordt daardoor vanaf
heden een stuk makkelijker. De
tijd om te oogsten breekt voor de
VVD aan. En natuurlijk heb ik me
afgevraagd: 'waarom zou ik dat
niet voor de VVD doen?' Dat is al-
lemaal waar."

- Maar...
„Maar het verandert niets aan deopstelling van het VVD-bestuur.
Er is namelijk ook een andere, te-
genovergestelde, redenering mo-
gelijk. Volgend jaarzijn er verkie-
zingen voor de provinciale staten,
en daarin speelt de fractievoorzit-
ter een prominente rol. Het vergt
enige tijdvoor een politicus lande-
lijke bekendheid verwerft. Frits
Bolkestein kan nu een paar maan-
den langer bouwen aan zijn posi-
tie. Als er een opvolger moet ko-
men, kan het beter nu gebeuren
dan in het najaar."

- Maar moet er een op-
volger komen bij een
partij die de lijn om-
hoog te pakken heeft?

„Dat is een kwestie van inschat-
ting en beoordeling. Ik kan daar
niet uitgebreid op ingaan. Men
zou het kunnen misverstaan als
bitterheid als ik nu zeg dat de za-
ken anders hadden moeten lopen.
Het is gebeurd, de aanzet is van
anderen gekomen, en daar veran-
dert niets meeraan. Vanaf het mo-
ment dat mij het verzoek is ge-

Daan af te treden, was het niet te-
rug te draaien."

- Voor dat beroemde ge-
sprek met het partijbe-
stuur speelde u niet met
het idee op te stappen?

„Nee. Ik zal jullie eerlijk zeggen
dat ik eerder wel met die gedachte
heb gespeeld, daar overigens niet
toe aangezet door fractie of be-
stuur."

- Wanneer was dat?

„Tja. Ik zou die vraag willen laten
passeren, en ik wil dat toelichten.
Als fractievoorzitter draag je de
volle verantwoordelijkheid voor
de besluitvorming in de fractie.
Dat is een beetje zwart-wit; jekunt
geen enerzijds-anderzijds verhaal
ophangen. Het is een goed ge-
bruik als fractievoorzitter je eigen
reserves opzij te zetten, en dat be-
tekent dat ik daar later ook niet op
terug moet komen."

binnen/buitenland

Van onze correspondenten

DEN HAAG - Pijlsnel en onverwacht viel begin deze week het doek voor prof. dr ir
Joris Voorhoeve, de getergde fractievoorzitter en politiek leider van de VVD. De man
die vier jaar geleden opdracht kreeg de door tweespalt en onrust geteisterde VVD
naar beter tijden te leiden, ging zelf ten onder. De eerste driejaar van zijn bewind ver-
liepen voorspoedig, daarna raakte Voorhoeve zwaar beschadigd door de kabinetscri-
sis en deruzies rond de 'eigen' VVD-bewindslieden Nijpels en Smit-kroes. Bij de ver-
kiezingen vorig jaar leed de partij een flinke nederlaag, maar in maart, bij de gemeen-
teraadsverkiezingen, kreeg de WD eindelijk weer vaste grond onder de voeten. Hij is
gestrand in het zicht van de haven, vindt Joris Voorhoeve zelf.

Crisis
Hij kondigt aan een 'heel eenvou-
digen formeel' antwoord te geven,

maar staart gebiologeerd naar de
cassetterecorder die de eindeloze
stilte integraal registreert. We heb-
ben Voorhoeve voorgehouden
dat, bij ons weten, de kabinetscri-
sis het enige politiek belangrijke
moment was waarop hij van me-
ning verschilde met zijn fractie.
De kamerleden wilden de crisis,
Joris Voorhoeve niet. Overwoog
hij toen al af te treden? Hij beëin-
digt de stilte.
„Ik heb de verantwoordelijkheid
genomen voor die besluitvor-
ming, en dat is het. Ik ben niet toe
aan het schrijven van mijn me-
moires."

- Een voorpublikatie
dan...

„Ik wil ook geen suggesties wek-
ken. Maar mag ik van de crisis dit
zeggen: ik had goedehoop dat het
debat, een jaar geleden, niet tot
een crisis maar tot een schikking
zou leiden. Ik hoopte dat premier
Lubbers de VVD tegemoet zou
willen komen in een compromis
over het reiskostenforfait. Lub-
bers had een maand eerder aange-
boden het hele hoofdstuk over
verkeer en vervoer te schrappen
uit de milieuplannen, maar ik
vond dat niet geloofwaardig. Ik
dacht dat we er uit konden ko-
men. We vroegen tijdens het debat
om een compromis, maar toen
Lubbers daar 'nee' op antwoord-
de, wist ik dat het over was. Er zijn
later wel speculaties geweest dat
de VVD het kabinet de wacht aan
wilde zeggen, bewust op de crisis
heeft aangestuurd. Dat is niet zo.
Het is toen gewoon fout gelopen."
„De verhoudingen binnen het ka-
binet waren overigens al enige tijd
zorgelijk. Het liep niet meer bin-
nen de ploeg, en tussen de fractie,
en de eigen ministers. Als het ka-
binet het debat over het reiskos-
tenforfait had overleefd, was er la-
ter een crisis ontstaan. De VVD-
fractie had het 'rekening-rijden'
bijvoorbeeld nooit geaccepteerd.
Er lag een groot conflictpunt rond
de tweede fase 'Dekker', de plan-
nen met de gezondheidszorg. Als
je een steeds maar zwaardere la-
ding op een kameel stapelt, is het
het laatste strootje dat zijn rug
breekt."

Hij vraagt wat eraan mankeert. We
antwoorden dat onze reservepen-
nen leeg zijn. Joris Voorhoeve
doorzoekt zijn koffertje, en duikt
enig schrijfgerei op. Twee pennen
uit hotel-restaurant Het Speulder-
bos te Garderen, waar dit week-
einde over zijn lot beslist werd.
„Die bewaar ik."

Narommelen
Hij hoppt dat de affaire rond zijn
persoon de VVD niet langdurig
nieuwe schade zal berokkenen.
Met de keus van de nieuwe voor-
zitter, Frits Bolkestein, is hij inge-
nomen. „Mijn opvolger is wat po-
lemischer dan ik, en dat kan de
partij goed van pas komen. Frits
Bolkestein houdt ervan de tegen-
stellingen scherpen helder te stel-
len, en dat is een goede eigen-
schap voor de leider van de oppo-
sitie. Het doet nu even pijn voor
de VVD, maar daar moeten we
doorheen. Ik hoop dat het niet
langdurig narommelt. De club
moet gewoon weer omhoog."

- En als dat niet lukt,
sneuvelt Frits Bolke-
stein, want in de VVD
wordt alles over de
band van de leider ge-
speeld.

„Het is niet aan mij daar voorspel-
lingen over te doen. Ik zal u een 4
overigens weinig spectaculair —;
antwoord geven op devraag waar-
om er in de VVD zo vaak een per-
sonenstrijd ontstaat. Dat is omdat
de partij programmatisch homo-
geen is, en de beginselen onom-
streden, oud, klassiek en beproefd;
zijn. De meningsverschillen gaan
dan over de derde component in
de politiek: de beeldvorming. In
de politiek telt het resultaat. Een
leider die niet wordt gewaardeerd,
maar de verkiezingen wint, staat
er beter voor daneen gewaardeerd
leider wiens naam verbonden is'
met problemen."

- Was het eigenlijk nog
leuk werk, dat fractie-
voorzitterschap?

„De eerste drie jaar zeker. Ik had
vóór die tijd 75 procent van mijn
energie gestoken in internationale
vraagstukken, en kreeg nu een
stoomcursus binnenlandse poli-
tiek, sociaal-economisch beleid en
besluitvormingsprocessen. Dat is
een bijzondere ervaring in een
structureel moeilijke positie, want
jezit temidden van een fractie, be-
windslieden en partijbestuur die
elk hun eigen agenda hebben. De
macht van een fractievoorzitter is
beperkt. Jekunt de algemene lijn
uitdragen, en je hebt de overtui-
gingskracht van de positie. Dat is
geen machtsmiddel, maar een
psychologisch mechanisme. Als
door tegenslag dat psychologisch
overwicht verloren gaat, beklijven
je argumenten steeds minder. Dat
is een uitgebreid antwoord op een
simpele vraag. Ik heb het de eerste
drie jaar met plezier gedaan. Be-
gin vorig jaarbegon ik me zorgen
te maken, omdat de VVD welis-
waar wat aantrok, maar de span-
ningen toenamen. Nou, de rest
van het verhaal is dacht ik be-
kend."

- En nu?

„Ik ga me bezighouden met inter-
nationale milieuvraagstukken. Nu
de veiligheidsproblemen interna-
tionaal waarschijnlijk en hopelijk
kleiner worden, is dit een terrein
in opkomst. Ik heb gedeeltelijk
een natuurwetenschappelijke en
een internationale achtergrond,
en deze nieuwe combinatie trekt
me. We kunnen onze milieupro-
blemen niet alleen nationaal op-
lossen. leder land importeert en
exporteert milieuvervuiling, dus

" zijn er internationale maatregelen
nodig. De druk daarvoor moet
vanuit deafzonderlijke landen ko:
men. Nederland heeft, omdat de
milieuproblemen hier groot zijn,
internationaal een taak. Boven-
dien is ons land altijd op zoek naar
een rol, een missie in de wereld.
Welnu, die ligt hier. In onze fractie
bestaat duidelijk behoefte aan
iemand die dit oppakt. Ik heb er
zin in. Het is iets nieuws. Dat is
motiverend. Dat is veel beter dan
te gaan kniezen over wat er niet
goed ging. lets nieuws maakt het
levendig."

- En hoe lang nog lid
van de Kamer?

„Vier jaar, of langer, dat weet ik
niet. Ik ben voornemens voort te
gaan, maar de uiteindelijke beslis-
sing hangt van de partij af."

henri kruithof
peter de vries

(ADVERTENTIE)
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Vergeten te betalen? Machtigen voorkomt dat u straks mis-
schien niets meer hebt om op te zitten. Het maakt betalen mak-
kelijk, voorkomt een hoop papierwerk en bespaart u tijd.

Machtigen, de makkelijkste
manier van betalen.

DE BANKEN IN NEDERLAND.
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Psychiatrisch Centrum Welterhof is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis,
dat ten behoeve van de subregio Oostelijk Zuid-Limburg, alsmede de gemeenten
Vaals, Wittem en Gulpen de basisfunkties op het gebied van de psychiatrische
hulpverlening verzorgt. Bovendien verricht Welterhof supra regionale funkties ten
behoeve van kinderen en jeugdigen met psychiatrische stoornissen en pa-
tiënten met verslavingsziekten.
Welterhof beschikt daartoe over een polikliniek met ca. 13.000 verrichtingen
per jaar, 73 plaatsen voor deeltijdbehandeling en 349 klinische bedden.
In P.C. Welterhof zijn ruim 470 medewerkers werkzaam.

De direktie van P.C. Welterhof bestaat uit een direkteur beheer en een
direkteur behandelzaken.

Ten behoeve van de direkteur beheer zoeken wij een

DIREKTIESEKRETARESSE
max. 36 uren per week

Oe direktiesekretaresse zal deel gaan uitmaken van het direktiesekretariaat.
Het direktiesekretariaat verzorgt onder leidingvan de di. ektiesekretaris de onder-
steuning van direktie en in voorkomend geval van het bestuur.

TAKENPAKKET:
* plannen van alle voorwaardenscheppende aktiviteiten t.b.v. het funktioneren

'. van de direkteur beheer;- indelen, bijhouden en bewaken van de agenda;
* onderhouden kommunikatielijnen t.b.v. de direkteur beheer;

' - onderhouden van kontakten met interne en externe personen en instanties;- redigeren interne/externe mededelingen;- verstrekken van inlichtingen/ontvangen van bezoekers;
* behandelen post;- postbespreking, (zelfstandig) be/afhandelen korrespondentie, bewaken

van afhandeling;
* voorbereiden en notuleren van vergaderingen;- voortgangskontrole/verrichten van uit vergaderingen voortvloeiende werk-

zaamheden;
* verrichten van overige werkzaamheden;- vervanging medewerkers direktiesekretariaat;- typewerkzaamheden (in beperkte mate).

AANSTELLINGSEISEN:- vooropleiding op VWO-nivo;- vakkennis op nivo van een relevante beroepsopleiding- ruime ervaring in een direktiesekretaresse of qua nivo vergelijkbare funktie;- ervaring in het omgaan met een personal computer;- zeer goede sociale vaardigheden;- representativiteit, accuratesse, stressbestendigheid;- flexibele opstelling in kombinatie met een grote mate van eigen initiatief.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Arbeidsvoorwaarden konform de CAO-Ziekenhuiswezen.
Salariëring konform funktiegroep 45.

INLICHTINGEN:
Nadere inlichtingen over de funktie kunnen verkregen worden bij de huidige
direktiesekretaresse, mw. F. Joosten, tel.: 045-736400, danwei bij de direktie-
sekretaris, mr. P.W. Schefman, tel.: 045-736403.

SOLLICITATIES:
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie onder vermelding van vakaturenr. 729 richten
aan de heer H. van Reen, hoofd stafafdeling personeelszaken van P.C.
Welterhof, J.F. Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen (tel.: 045-736436).

welterhof
Psychiatrisch Centrum I
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ïan linders
Biedt werk aan 1200 mannen en
vrouwen van 16 tot 66 jaar.

Wekelijksvinden 170.000klanten hun
wegnaar haar 40 supermarkten en
foodcenters.
Daar verwachten ze een prima winkel
met 't allerbeste voor 'n vriendelijke
prijs. Maar vooral een hartelijk
welkomen eendeskundige bediening
Een team van gemotiveerde mede-
werkers staat daarvoorgarant.
In ons team in Brunssumkomt een plaats
vrij voor een

verkoopster
voor devers vlees-
afdeling. Hetbetreft eenfulltime baan.
Bij voorkeur verkoopervaring in een
vers-afdeling.

caissières
zowel voor een volledige baan als ook
deeltijd. Naast eenkassa-taak, draagt
zij ook verantwoordingvoor een eigen
assortiment-groep.

«

Uw sollicitatie-brief kimt urichten
aan hetHoofdPersoneelszaken van

ïon linders *Postbus 72,5854ZHBergen (L.)

Vanwege uitbreiding in de regio Zuid-Limburg zoeken wij een

Officemanager m/v

k Mt..-i.,.,.....t,..,!...,. . opstarten van een nieuwe filiaal- leidinggeven aan het flliaalteam- werving, selektie en uitzending van
tijdelijk medewerkers- acquireren van nieuwe opdrachtgevers- kontakten onderhouden met bestaande
opdrachtgevers, zowel telefonisch als
via bezoeken- deeindverantwoordelijkheid van het filiaal.

>■ Functie-eisen: - HBO-opleiding
Met meer dan 200 mede- " leeftijd tussen de 25 en 30 jaar
werkers in vaste diensten ' aanta' jaren commerciële buitendienst-
jaarlijks ca. 50.000 tijde- ervaring in het bedrijfsleven, liefst in
,-., ■ i . ~ .. de dienstverlenende sektorhik medewerkers is Vedior n ~ . . . „. . ...
~. . „ . - flexibele instelling en improvisatievermogen.Uitzend- en Personeel ""_."" ne- rijbewijs bc,
Adviesbureaux een mid- . woonachtig in de regio Heerlen.
delgrote organisatie met Wij bieden: - veelzijdige, dynamische baan bij een
een stevige marktpositie. innovatief bedrijf

- een goed salaris met prima arbeidsvoor-
Specialisaties als Medica, waarden, zoals 8% vakantiegeld, winst-
Technica, Administratief, delingsregeling, pensioenregeling,
HotelServices en Industrie representatiekosten- en telefoonkosten-
blijken in korte tijd tot de regeling en een bedrijfsauto
sterke merken te behoren. " |"terne *""ngf""_ . ... Solliciteren: ■ binnen twee weken na verschijning van

I. .j- deze advertentie kunt uuw sollicitatiebriefde innovatie van dienst met recente pasfoto richten aan .
verlening en een niet af- VediorUitzend- en Personeel Adviesbureaux,
latendstreven naarkwali- t.a.v. afdeling P&O,
teit, maakt de organisatie Marktgracht 48 - 62,
een gezonde groei door. 1354 BE Almere-Haven.

VEDIOR^
UITZEND-ENPERSONEEL ADVIESBUREAUX

STICHTING ZVBM ■ —
ST. jozefziekenhuis -y/gr m T m m
VERPLEEGTEHUIZEN lf | li %
BEJAARDENZORGEN M WA T±m %MOEDERSCHAPSZORG .mmmmmmmmM^mWW VI
KERKRADE ▼ W■ I

In deStichting Z.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis,
deR.K. Stichting Moederschapszorgen de Stichting Verpleegtehuizen en
Bejaardenzorg Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemde Stichting I I
ressorteren tweeverpleegtehuizen en vier verzorgingstehuizen. I] i
Het totale personeelsbestand omvat ca. 1500medewerkers. (
]

Binnen de technische dienstvan de Hamboskliniek, een somatisch verpleegte-
huis met 215 bedden en 10 dagbehandelingsplaatsen, is een full-time functie
vacant voor een 'onderhoudsmonteur m/v I;
Taak/functie: ■ 'defunctionarisverricht het technisch onderhoud,reparaties en uitbouw van instal- ]
laties en machines.Defunctionaris vervult bereikbaarheidsdienstenen is danver- ,
antwoordelijk voor het draaiend houdenvan technische voorzieningen.

Selectie-eisen:
Belangstellenden dienen aan de volgende selectie-eisente voldoen:
Opleiding: - een diplomaLT.S.-electrotechniek is minimaal vereist. I ;

Aanvullendecursussen op hetvakgebied strekkentot aanbeveling. ;
Ervaring: - ervaring metonderhoudswerk in een instelling strekt tot

aanbeveling. .
Persoon: - moet in staat zijn in teamverband te werken en gevoel voor

ordelijkheid en systematiek hebben. {
Salariëring:
salariëring geschiedt opbasis van F.W.G. in functiegroep 30,waarbij ’ 2.155-het i
minimum en ’ 3.136-bruto per maand het maximum is. Salarisen overige ar-
beidsvoorwaarden zijn conform deC.A.O-Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de heerV. Janssen, Hoofd Civiel/
Technische Dienst Hamboskliniek. tel.: 045-457041 en Dhr. H. Cox, personeels-
consulent, tel. 045-450589.

Solliciteren:
belangstellenden worden uitgenodigd om binnen 10 dagen schriftelijk te sollicite-
ren bij de heer H. Cox, personeelsconsulentvan de afdeling personeelszakenvan
de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade, Markt 52,
6461 ED Kerkrade.
Selectie-procedure:
bij de selectieprocedure worden betrokken het Hoofd Civiel/Technische Dienst,
het Hoofd Civiele Zaken en de personeelsconsulent.

I _—'
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-v randstad uitzendbureau
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Randstad houdt niet van half werk

Randstad Uitzendbureau, de grootste uitzendorganisatievan Nederland,biedt ieder jaarruim 300.000 vacatures aan voor tijdelijk werk. Randstad heeft 190vestigingen verspreid over heel Nederland. ledere
vestiging beschikt over gespecialiseerde medewerkers die op de hoogte zijn van wat er in de verschillende beroepsgroepen gaande is. Randstad is ook gevestigd in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.
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Fiasco
Het grootste fiasco van de Belgi-
sche justitie is dat men er na vijf
jaarnog steeds niet in geslaagd is
ook maar een spoor te vinden
van de Bende van Nijvel, die
sinds 1983 bij overvallen 28 men-
sen op een beestachtige wijze
vermoordde. De laatste aanslag
van debende, op een supermarkt
in Aalst (acht doden), is alweer
viereneenhalf jaar geleden.
Sindsdien zijn mensen opgepakt
en weer vrijgelaten, veronder-
stellingen geuit en vooral flaters
begaan. Maar de bende is nog al-
tijd spoorloos.

De historie van de bende speelt
zich af in de sfeer van extreem-
rechtse groepen, waarbij (ex-)
rijkswachters, privé-detectives,
een ex-gevangenisdirecteur en
'gewone' criminelen een rol spe-
len. Maar meer dan veronderstel-
lingen zijn er niet.

Het onvermogen van justitie en
politie werd in 1988 een 'aantal

Kamerleden te gortig en zij be-
sloten (toen de hysterie rond de
bende en de bomaanslagen van
de communistische CCC over
zijn hoogtepunt heen was) tot
een parlementaire enquète-óom-
missie. In ruim twee jaar verga-
derde die commissie 187 maal en
werden 118 mensen gehoord, po-
litici, politiemensen, officieren
van justitie, bazen van de staats-
veiligheid en zelfs oud-premier
Paul Vanden Boeynants, die van

staatsgreepplannen verdacht
werd.
De commissie werd in de volks-
mond de 'Bende-commissie' ge-
noemd, omdat zij eigenlijk was
opgericht om erachter te komen
wie achter de Bende van Nijvel
zaten, en of er wel sprake was
van georganiseerde (rechtse of
linkse) terreur in België. Ook
moest worden nagegaan waarom
politie en justitie er maar niet in
slaagden die zaken op te lossen.

Gaandeweg werd het werkter-
rein van de Bende-commissie
breder en werden ook de vele ge-
ruchten over plannen voor ex ;

treem-rechtse staatsgrepen na-
getrokken.

Geen wonder dat men in België
reikhalzend uitkeek naar de in-
houd van het eindverslag van de
commissie. Dat maar liefst 1044
pagina's dikke verslag is woens-
dag officieel gepresenteerd,

maar niemand zal er een minuut
van wakker liggen. Er heerst al-
gemeen teleurstelling over het
resultaat van het vele werk. De
commissie komt met wat obliga-
te vaststellingen, zoals dat achter
de Bende van Nijvel waarschijn-
lijk 'meer zit' en dat de politie
daar weinig tegen heeft kunnen
doen.

Maar dat wist iedereen al. Ook
het gebrekkige justitie-onder-
zoek naar de bende, waarbij de
parketten in Brussel, Dender-
monde en Nijvel langs elkaar
heen werkten met een ijver een
betere zaak waardig, wordt al-
leen gesignaleerd. Er is kritiek
op de politiek die naliet om poli-
tie en justitie de middelen te ge-
ven om de georganiseerde mis-
daad te lijf te gaan, en voorts be-
veelt de commissie de instelling
van weer andere commissies aan
diemet echtevoorstellen moeten
komen.

Het is begrijpelijk dat de com-
missie niet in staat is gebleken
om het speurwerk van de politie
naar de Bende van Nijvel over te
doen en te verbeteren. Wie dacht
dat de kamerleden de bende wel
even zouden ontmaskeren, komt .
natuurlijk bedrogen uit. Niet dat
de commissie zijn best niet deed.
De bij het onderzoek naar de
bende betrokken opsporings- ■ambtenaren en magistraten wer-
den gehoord, de commissie be-
zocht de parketten en de plaat-
sen van de misdaden om zich een
oordeel te vormen.

" In januari stonden
zes personen, die ervan
verdacht werden tot de

Bende van Nijvel te
behoren, in de

Belgische stad Bergen
voor de rechter. Maar

door het
slechte werk van

justitie niet bewezen
worden worden dat het

zestal inderdaad
betrokken was bij de

moordpartijen.

Implicaties
Nu reeds kan worden gesteld datde voorgenomen beleidsombui-gingen in de buitenlandse poli-tiek van Albanië, die mogelijk alop korte termijn zichtbaar zullen
worden, onherroepelijk zullendoorwerken op de binnenlandseverhoudingen in het land, waar-

bij de vraag centraal staat of uit-
eindelijk ook in het koppigste
van alle Europese totalitaire sta-
ten de discussie over voortzet-
tingvan het marxisme-leninismeals heilspatent voor de 3,1 mil-
joen Albanezen aan de orde zal
komen.
Tot dusver heeft het bewind in
Tirana elke gedachte aan het
aanknopen van diplomatieke be-
trekkingen met de VS en het her-
stel van zulke relaties met de
Sovjetunie van de hand gewe-
zen. Steeds fulmineerden de Al-
banezen onverdroten tegen wat
zij noemden de.'imperialistische
en hegemonistische politiek' van
de twee supermachten, die- vol-
gensTirana - 'uitsluitend gericht
was op het uitbreiden van de
eigen dominante positie in de
wereld.
De contacten tussen Washington
en Tirana werden in 1939 verbro-
ken. Dat gebeurde nadat troepen
van de Italiaanse dictatorBenito
Mussolini op Goede Vrijdag van
dat jaar Albanië vanuit zee bin-
nenvielen en detoenmalige rege-
ring dwongen af te treden. Een
poging in 1945 de banden te her-
stellen mislukte.

Het State Department in Was-
hington heeft inmiddels voor-
zichtig positief gereageerd op de
opmerkingen van partjleiderRa-
miz Alia. De VS, aldus een
woordvoerder, zijn in principe
bereid om met de Albanezen
over een herstel van de betrek-

kingen te praten. Eenzelfde ge-
luid komt uit Moskou. Sovjet-
zegsman Vadim Perfiljev sprak
eveneens over een „positieve
stap in het normaliseren van de
relaties tussen de twee landen."

Breuk
De betrekkingen tussen Tirana
en Moskou werden in 1961 ver-
broken na een hoog opgelopen
ideologische ruzie. De toen ont-
stane kloof leidde tot een ge-
dwongen exodus van Albanese
studenten en wetenschappers uit
de Sovjetunie en de uitwijzing
uit Albanië van enkele duizen-
den Sovjetrussische technici en
adviseurs op allerlei gebied.
Doordat ook de handelscontac-
ten werden verbroken en de Al-
banezen dientengevolge versto-
ken bleven van levensnoodzake-
lijke goederen, kwam het regime
van Hodzja sterk onder druk te
staan. Al spoedig echter nam
China derol van de Sovjets over,
maar na enkele jaren kwam
Hodzja ook met het bewind van
Mao Zedong in aanvaring. De ru-
zie die al in 1964 ontstond maar
voor de buitenwereld verborgen
bleef, culmineerde in 1978 in een
verbrekingvan de contacten tus-
sen Tirana en Peking over de ge-
hele lijn. Sedert korte tijd is Chi-
na opnieuw diplomatiek verte-
genwoordigd in Tirana en komt
het goederenverkeer tussen de
twee landen weer enigszins op
gang.

Ook binnen Albanië zelf treden
sinds enige tijd veranderingen
op, die op een wisseling van het
politieke klimaat duiden. Voor
Albanese jongeren bestaat thans
voor het eerst sinds een jaar of
vijftig de mogelijkheid om in
groepsverband toeristische rei-
zen naar Italië en Griekenland te
maken. Het gaat hierbij uiteraard
om geselecteerde gezelschap-
pen. Zo mogelijk nog verrassen-
der is dat de Albanese autoritei-
ten individuelereizen van Alba-
nezen naar het buitenland toe-
staan. De betrokkenen moeten
dan wel kunnen aantonen dat zij
daartoe beschikken over een uit-
nodiging van een familielid of
een kennis, die voor alle kosten
opdraait.

Deze beperkende voorwaarde
houdt verband met het nijpende
gebrek in het land aan buiten-
landse valuta. Wat aan vreemd
geld beschikbaar is, wordt uitge-
geven aan het opkrikken van de
volksrepublikeinse economie.

Een andere opzienbarende ont-
wikkeling is dat het de Albane-
zen sedertkorte tijd officieel toe-
gestaan is om particulier met het
buitenland te bellen. Die moge-
lijkheid bestond tot dusver nau-
welijks of niet. Het aantal lijnen
is uitgebreid en de wachttijden
voor gesprekken, die vaak meer
dan een halve dag bedroegen,
zijn aanmerkelijk teruggebracht.

Maar de wellicht opvallendste
maatregel die onlangs door toe-
doen van Ramiz Alia genomen is,
behelst het ongedaan makenvan
repercussies jegens Albanezen
van wie een familielid zich aan
'republiekvlucht' schuldig heeft
gemaakt. Op dit vergrijp staat
minstens tien jaaropsluiting. De
maximale straf bedraagt 25 jaar.
In crisistijdenkan zelfs de dood-
straf worden uitgesproken.
Tot dusver was het gebruikelijk
dat de naaste verwanten van een
vluchter mede moesten boeten
voor het 'verraad' waaraan de be-
trokkene zich schuldig had ge-
maakt. Die bestraffing bestond
vaak uit verbanningvan de fami-
lie naar een andere landstreek of
in sommige gevallenzelfs uit het
uit elkaar rukken van de familie.
In Albanië wijst de politieke ba-
rometer in de richting van her-
vormingen. Aan euforische
volksuitbarstingen waartoe het
destijds bij de omwenteling in de
DDR en Tsjechoslowakije
kwam, valt echter niet te denken.
Evenmin kan er sprake zijn van
een revolutie in Roemeense stijl.
Min of meer naar het voorbeeld
van de Sovjetunie en Hongarije
is het de partijleider zelf, die het
Grote Initiatief ontplooit. Ramiz
Alia heeft ingezien dat hij nade-
rend onheil kan voorkomen door
zich in het onvermijdelijke te
schikken en het noodzakelijkete
verwerven. letwat meer politieke
vrijheid voor de drie miljoen Ski-
petaren en verbetering van de le-
vensstandaard is het recept
waarmee de partij de controle
over de gebeurtenissen wil be-
houden. Verdere uitbreiding van
decontacten opverschillende ni-
veaus met het buitenland die-
nen, naar hetzich laat aanzien, er
in het bijzonder toe de volksre-
publikeinse economie uit haar
desolate positie te tillen en Alba-
nië voorgoed weg te manoeuvre-
ren uit het heilloze isolement,
waarin Enver Hodzja het land
bijna een halve eeuw geleden
heeft gestort.

Hoewel de' betrekingen tussen
Albanië en het buurland Grie-
kenland momenteel als gevolg
van onbeschaamd optreden van
de Albanese politie jegens een
vluchteling in de Griekse ambas-
sade in Tirana onder spanning
staan, hechten beide landen gro-
te waarde aan een goed bilateraal
contact; Tirana omdat het rela-
tief veel naar Griekenland expor-
teert (stroom, olie, biturnen,
chroom) en Athene omdat het
langs dezeweg het lot van de cir-
ca 45.000 etnische Grieken in
Zuid-Albanië denkt te kunnen
verzachten.

frits schils

Doorbraak buitenlandse politiek ophanden—Interne versoepelingen

'Vesting'Albanië op tweesprong
Van onze redactie buitenland

ATHENE - Na vierenveertig jaar
van welhaast strikte afzondering
staat de Socialistische Volksre-
publiek Albanië - het laatste sta-
linistische bolwerk in Europa -°P het punt een spectaculaire
doorbraak in haar buitenlandse
politiek te realiseren. Tijdens een
toespraak op het Tiende Plenum
van het Centraal Comité van de
Albanese communistische partij
in Tirana heeft partijleider Ra-
miz Alia duidelijk hierop gezin-
speeld. Herstel van de diploma-
tieke betrekkingen met de Ver-
enigde Staten en de Sovjetunie,
samenwerking met de twaalf lid-
staten van de Europese Gemeen-
schap en toetreding tot de confe-
renties over Europese Veiligheid
en Samenwerking (CVSE) vor-
men de kernpunten van het ver-
anderende Albanese denken.

Het nieuws over de ophanden
zijnde Albanese koerszwenking
valt praktisch samen met de aan-
kondiging in Washington dat
VS-senator Edward Kennedy
binnenkort in Tirana wordt ver-
wacht. Het is voor het eerst sinds
ruim een halve eeuw dat een pro-
minente politicus uit de VS Al-
banië bezoekt. Niettegenstaande
het bezoekvan Kennedy een vol-
strekt informeel karakter zal dra-
gen, kennen politieke insiders er
toch grote betekenis aan toe. De
komst van de senator wordt na-
melijk gezien als een behoedza-
me inleiding op het herstel van
de betrekkingen tussen Tirana
|n Washington.
Sinds de proclamatie van de
volksrepubliek in 1946 heeft Ti-
rana zich onder het regime vande bikkelharde partijleider En-ver Hodzja tegen elke mogelijke
aantasting' van de marxistisch-leninistische levensbeschou-
wing in het land verzet, maar on-der het bewind van de nieuwesterke man, de pragmatischer in-
gestelde Ramiz Alia, is er dantoch een frissere wind gaan waai-en. Aha die april 1985 het roervan Hodzja overnam, heeft inge-
zien datzijn land niet kan overle-ven als het niet inhaakt op de de-
mocratische ontwikkelingen die
momenteel in Oost-Europa gaan-de zijn en daar reeds tot verre-gaande ontmanteling van com-
munistische regimes hebben ge-leid.

De Albanese partijleiderRamiz Alia temidden van opgetogen landgenoten in de Zuid-
oostalbanese stadKorea, kort nadat de partijleider daar in het kader van de 1-mei-festivi-teiten een toespraak had gehouden.

binnen/buitenland

Onderzoek parlementaire commissie levert niets op

'Belgische justitie
ongeneeslijk ziek'

Van onze correspondent

BRUSSEL - De hoofd-
commissaris van de
Brusselse gerechtelijke
politie had criminele
vriendjes en zit nu in
de cel wegens valsheidin geschrifte en on-
geoorloofde politie-
praktijken. Drie rijks-
wachters zitten vastwegens hun vermeen-
de rol in moordpartij-
en. Rechters veroorde-
len kranten diekritisch
schrijver over rechters.

Een oud-premier be-
schuldigt de Belgische
staatsveiligheidsdienst
van subversieve prak-
tijken. Minder dan een
op de vijf misdrijven
wordt opgelost, omdat
de politiediensten
langs elkaar heen wer-
ken.

Wie in België vaststelt dat er wat
mis is met het gerechtelijke en
politiële apparaat, trapt een gi-
gantische open deur in.Dat weet
elke Belg immers al lang. Even-
goed als hij weet dat het altijd zo
geweest is en toch nooit zal ver-
anderen.

Justitie en politie zijn de laatste
jaren herhaaldelijk in opspraak
geweest. Wegens 'kleine' mis-
stappen, zoals het neerschieten
van een jongenvan 14 diezonder
helm op een brommer reed, of
door agenten die in diensttijd de
woning van hun superieur op-
knappen. Maar ook door grotere
zaken, zoals de vermeende be-
trokkenheid van rijkswachters
en magistraten bij plannen voor
een extreem-rechtse staatsgreep,
en de rol die rijkswachters ge-
speeld zouden hebben bij de
bloedige moordpartijen van de
Bende van Nijvel.

De meeste van die 'grote' mis-
drijven zijn nooit opgelost. Som-

mige wegens onkunde van poli
tic en justitie, andere wegens -naar boze tongen beweren - on-
wil. Omdat er vriendjes van de
speurders of nog grotere belan-
gen in het geding waren.

Het vertrouwen van de doorsnee
Belg in zijn justitiële apparaat is
zeer gering. En de gewone poli-
tieman of rijkswachter hoeft he-
lemaal niet op enige vorm van
respect te rekenen. Moppen over
rijkswachters zijn er net zoveel
als over Nederlanders.

Wantrouwen
De conclusie was dat er teveel
langs elkaar is gewerkt. Het par-
ket in Nijvel lichtte dat in Brus-
sel niet in over de bevindingen
en vice versa. Speurders zaten el-
kaar dwars of werden om duiste-
re redenen plots overgeplaatst.
Er was veel wantrouwen.
Er is onvoldoende onderzoek ge-
weest naar de overplaatsingen en
het raadselachtig verdwijnen
van bewijsmateriaal. De com-
missie wil een apart onderzoek
naar de tegenwerking van bin-
nenuit, die zelfs tot verjaring van
zware misdrijven heeft geleid.

Maar verantwoordelijken wor-
den in het rapport nergens met
naam genoemd. Dat er geen 'ge-
coördineerd politioneel of crimi-
neel beleid' in België is, valt ook
onder de categorie open deuren.
Dat bleek op de avonden van de .
bende-moorden, toen de diverse
politiekorpsen elkaar 'vergaten'
in te lichten en de moordenaars
konden ontkomen.

Extra geld
Nu houden minstens vijf ver-
schillende opsporingsdiensten
zich bezig met de bestrijding van
de zware criminaliteit. De com-
missie wil dat er straks nog maar
een politie, eenrecherche en een
justitieel apparaat zijn. De com-
missie vraagt om extra geld voor
justitie, maar stelt zelf al dat bij- ,
voorbeeld in Nederland (toch het <
'meest criminele land van Euro-
pa') met minder geld beter werk
wordt verricht. Maar dat er iets
gedaan moet worden, staat als
een paal boven water.

Minister van Binnenlandse Za- ,
ken Tobback heeft de afgelopen Jweek al voorstellen gedaanom te
komen tot een betere taakafba- *
kening tussen de gewone politie
en de rijkswacht. Ook is de ge-''
rechtelijke politie (de recherche
van justitie) nu beter georgani-
seerd. Of dat helpt, is de vraag.

Er bestaat weinig vertrouwen
dat het nu ineens allemaal beter
zal gaan. Het is als de dokter die
vaststelt dat de patiënt ziek is
(maar dat wist-ie natuurlijk al) en -hem met een aspirientje weer
naar huis stuurt.

hans de bruiin
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(ADVERTENTIE)

WIJ VIEREN ONS

{90)
. JARIG JUBILEUM

met vele superbriljante attracties.
Van heden tot 31 mei bieden wij aan voor’ 90,-

-18 karaat geetgouden hangers
playboy Bunny, kruisje met corpus, bokshandschoen, hartje enz.

Normaal’ 145-

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

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

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

Mode horloge:
zwarte wijzerplaat met steentjes; diverse grote modellenen uitvoeringen

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

massieve armband modelfigaro met carabijn slot, stevig model.
Normaal’ 1600-

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

Normaal’ 1600-

-18 karaat geel of witgouden beeldschonering met brillant:
model alliance/solitair
diverse uitvoeringen.

Prijs normaal:’ 1.650,-

Zie onze speciale jubileum etalage met aanbiedingen.
Bij elke aankoop een blijvende herinnering.
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_n_J~hp Stichting Ziekenzorg

COpr 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)

Voor de Voedingsdienst op de lokatie Sittard zoeken wij kontakt met
>_-! belangstellenden voor de funktie van

r-J aankomend chef de partie
Vakaturenr. PJ 10

funktie-informatie: De keuken is opgedeeld in verscheidene parties, waarin men op basis van
een roulatieschema werkt. De aankomend chef de partie:
" werkt zelfstandig als kooktechnisch vakman mee binnen zijn partie;
" vervangt indien nodig de chef de partie.

funktie-eisen: " in het bezit zijn van het diploma Instellingskok en eventueel aangevuld
met een opleiding tot Dieetkok.

" Horeca-ervaring en ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot
aanbeveling.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig FWG-funktiegroep 25, met een
maximum van f 2810,- bruto per maand. Overige arbeidsvoorwaarden
conform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij de voedingsdienst,
lokatie Sittard bij dhr. H. Claus, tel. 04490-18666, toestel 2032.
_^_————

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.

"—;—_

Stichting St.Anna
De Stichting St. Anna te Heel beheert drie instituten voor zwakzinnigenzorg, te weten:

Huize St. Anna te Heel, Huize Maasveld te Maastricht en Huize Op deBies te Schimmert.
Hier verblijven in totaal circa duizend bewoners die direct verzorgd worden doorruim

negenhonderd medewerkers.

De centrale dienst Personeel en Organisatie omvat 3 sectoren te weten personeelswerk
en administratie, beleidsvoorbereiding en organisatie en bestaat uit 13 medewerkers.
Binnen de sector personeelswerk en administratie zijn de navolgende functies vacant:

personeelsfunctionaris (m/v)
(vacaturenummer 90053C5D)

welke na een inwerkperiode belast zal worden met deuitvoering van het
personeelsbeleid in Huize St. Anna te Heel, alwaar 450 medewerkers zijn tewerkgesteld.

Tot de taken van de betrokken functionaris behoort onder meer:
het verrichten van werkzaamheden terzake van de personeelszorg alsmede opleiding,

vorming en training; individuele begeleiding van medewerkers; het geven van adviezen
omtrentpersoneelsaangelegenheden; net vastleggen van personeelsgegevens

en mutaties.
Functie-eisen:

een afgeronde studie op HBO-niveau zoals b.v. HBO-PW, HEAO-EJ; ervaring in
soortgelijk werkterrein; goede kontaktuele eigenschappen; goede mondelinge en

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Inschaling geschiedt in functiegroep 55 (max. ’ 4.847,- bruto per maand). De overige

arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. De mogelijkheid
bestaat dezefunctie in deeltijd te vervullen.

I

medewerker personeels-
administratie (m/v) 50%

(vacaturenummer 90042C5D)

Taken:
het bijhouden van de personeelsadministratie alsmede het verrichten van

werkzaamheden terzake van de inbreng en mutatie in het geautomatiseerde
personeelsbestand; de administratie van werving en selelctie alsmede het

geautomatiseerd verwerken van dekorrespondentie aangaande werving, selektie en
aanstellingen; documentatie en archivering van de dienst Personeel en Organisatie;
diverse werkzaamheden op receptioneel en communicatief vlak; het verrichten van
overige administratieve werkzaamheden aangaande het personele beleid van het

betreffend instituut.
Eisen:

diploma MEAO, bedrijfsadministratie of diploma MDGO Sociale Arbeid; relevante
ervaring strekt tot aanbeveling; het vermogen om accuraat en procesmatig te werken;

goede sociale vaardigheden.
De werktijden zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 12.15-16.15 uur.

Inschalinggeschiedt infunctiegroep 35 (max. ’ 3.216,-bruto per maand op voltijdbasis).
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Standplaats is Huize St. Anna te Heel.

Nadere informatieomtrent deze functies kan worden ingewonnen bij
Dhr. Mr. K.J.M. Jacobi,Adjunct Directeur Personeel & Organisatie (tel. 04747-3500).

Een psychologisch- en medisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te

richten aan de Algemeen Directeur van deStichting St. Anna, Postbus 5001,
6097 ZG Heel, onder vermelding van het vacaturenummer.

I Stichting St.Anna ■

ry >S. ST. GREGORIUS
ZJI2J ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
In het St. Gregorius
ziekenhuis, een algemeen
ziekenhuis met 231 bedden
ontstaat bij de polikliniek
Chirurgie, waar 3 chirurgen
hun praktijk uitoefenen, op
korte termijn een vacature
voor een

COÖRDINEREND SECRETARESSE
full-time
De vacature is vooreerst tijdelijk
voor 40 uur per week in verband
met vervanging wegens
zwangerschaps- en
bevallingsverlof.
Waarschijnlijk wordt aansluitend
een contract aangeboden voor
onbepaalde tijd.

Funktie-inhoud
De werkzaamheden zijn beknopt
als volgt te omschrijven:- het coördineren van het

secretariaat (2 fulltime- en 1
parttime-collega);- het maken van afspraken met
patiënten;- het treffen van
voorbereidingen voor het
polikliniekspreekuur;- het verzorgen van de
correspondentie en de
financiële administratie;- het bijhouden van
administratie en archief;- representatie naar patiënten
en huisartsen;- ervaring met tekstverwerkings
apparatuur.

Functie-eisen:- diploma MEAO-secretariële
richting;- aantekening medische
terminologie;

- ervaring met tekstverwerker;- coördinerend kunnen werken
en zelfstandig functioneren;- ruime ervaring opgedaan
hebben in een soortgelijke
functie;- goede mondelinge en
schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;- goede contactuele
eigenschappen.

Afhankelijk van opleiding en
ervaring wordt betrokkene
ingedeeld in functiegroep 35,
conform de functiewaardering
gezondheidszorg. Alle overige
arbeidsvoorwaarden zijn
conformrh de
CAO-ziekenhuiswezen.
Voor nadere inlichtingen kan
men telefonisch contact
opnemen met dr. T. Greven,
chirurg, tel. 045-279238 en ir. H.
Halferkamps, coördinator
paramedische dienst, tel.
045-279471.
Schriftelijke sollicitaties dienen
vóór 17 mei a.s. te worden
gericht aan de afdeling
personeelszaken, t.a.v. mw. Y.
Dassen, Stichting H. Gregorius
de Grote, Kochstraat 2, 6442 BE
Brunssum.

aan\a \
Groene Kruis Westelijke Mijnstreek

De Districtsvereniging Het De Districtsvereniging Westelijke Mijnstreek heeft per 15 juni 1990 1
Groene Kruis Westelijke Sittard in de basiseenheid Swentibold voor het werkgebied Nieuwst»»
Mijnstreek wordt gevormd door Susteren een vacature voor een
de voormalige erkende J
kruisorganisaties in deze regio. WIJKZIEKENVERZORGENDE ITIA
De organisatie is aktief op in een 60% dienstverband
het gebied van pre- en post-
natale zorg, kraamzorg, A
jeugdgezondheidszorg, en FUNCTIE-INFORMATIE ARBEIDSVOORWAARDEN f;
wijkzorg, voedingsvoorlichting vQn wijkziekenverzor. Conform de CAO voor het Kn*
en dieetadvisering, gezond- de rjchf zjch zorgver|e- werk en de Tuberculosebestrijdii£
heidsvoorlichting en (chronisch) zjek han. Het safaris bedraagt minimaal Z
-opvoeding GVO, het verstrek- d en 6en in de 2.194,00 en maximaal fl. 2.99<ken van verpleegartikelen en verschi,|ende soorten bruto per maand bij utf.de organisatie van zeer werkzaamheden zijn zowel cura- dienstverband. t<uiteenlopende cursussen en fef q|s jefen

,betreffen voorfs E,
voorlichtmgsaktiviteiten. revalidatie, reactivering, gezond- PENSIOEN rj

heidsvoorlichting en -opvoeding, P.G.G.M. rj
enz. t

SELECTIEPROCEDURE h
Een medische keuring maakt o*2

> FUNCTIE-EISEN uit van de sollicitatieprocedure. V
Naar deze functie kunnen sollicite-
ren kandidaten die: INLICHTINGEN t
*in het bezit zijn van het diploma Voor inlichtingen over deze \vrfv

ziekenverzorgende, bij voorkeur kunt u contact met mw. M.Allel-.,
aangevuld met de applicatiecur- hoofdwijkverpleegkundige. Zij 0
sus öf bereid zijn deze te volgen; telefonisch bereikbaar onder .I*2

* minimaal 2 jaar ervaring heb- mer 04490-23440. °ben als ziekenverzorgende;
* bereid zijn tot het geven van SOLLICITATIES

groepsvoorlichting; Uw belangstelling voor deze fu'
* geïnteresseerd zijn in ouderen- tic kunt u kenbaar maken <K

zorg en de zorg voor chronische middel van een sollicitatiebrief n
zieken; de afdeling Personeelszaken *§

* zelfstandig en in teamverband de Districtsvereniging Het Gro<,v
kunnen werken; Kruis Westelijke Mijnstreek, P^h

* over goede contactuele eigen- bus 5, 6130 AA Sittard. v
schappen beschikken;

* in het bezit zijn van rijbewijs B s
en kunnen beschikken over een Deze brief dient uiterlijk op 19(\
auto- 1990 in ons bezit te zijn. g

Gevraagd

1e AUTOMONTEUR
met A.P.K.-papieren
Mazda-dealer
Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht
Tel. 04490-15838

76073
I

3
GEVRAAGD MET SPOED

wegens reorganisatie en uitbreiding:

1 elektromonteur
1 chauffeur/bezorger, \met eventuele ervaring in elektro. v

i
IV; , 5

Onze cliënt is gevestigd in Eijsden ten zuidenvan Maastricht.De organisatie

■^ j l*«« ontwikkelt,produceert en verkooptplaatbewerkingsmachines. Deze worden in
Udri6y DV binnen-en buitenland afgezet inplaatstaalverwerkende bedrijven zoals: meubelfa-

-. brieken, constructiebedrijven, automobielindustrie, verwarmingsindustrie enprodu-
\A6& liLJj centen van computer-hardware. De omzet en hetresultaat zijn groeiende. Om deefficien- X
WvjSJr jML cy te verbeterenwerd in 1988 geïnvesteerd in een nieuw geautomatiseerd produktiebestu- 1 Iringssysteem (opHP9000/350). Terverdere implementatie van hetautomatiseringssysteem 1,

m bestaat binnenDarley B.V. de behoefte aan een m/v |i

| Automatiseringscoördinator
dieals projectmanager methetmanagementen de gebruikershet

automatiseringssysteemoperationeel weette maken !
H
I De functie: Darleyvraagt: belangstelling inzake deautomatisering!

- Als staffunctionaris rapporteert urecht- - Eenopleidingopminimaal H.8.0.- Nu nog de juisteen deskundige persoon!
streeksaan de directie. U werktnauw niveau(bedrijfskunde /informatica). Het salarisen deemolumentenpassenbij
samenmet de leden van hetmanage- -De bereidheid systeemspecifieke de functie.
mentteam, de afdelingshoofdenen alle cursussen te volgen.
systeemgebruikers. - Ervaring alsprojectmanager in(imple-. Wie wil de Darleyautomatiseerder

- Na een grondige oriëntatie in het mentatie)automatisering in een produc- worden? Stuur danuw sollicitatiebrief
bedrijfsproces en het automatiserings- tiebedrijf. metcv. ondervermeldingvanref.nr.

■ systeem weet u deimplementatie- - Een leeftijd vanrond de 35 jaar. 23.7296 aan:
■ behoeften en-problemen te identi- - Een instelling diegericht is opsamen- MercuriUrvalß.V.,

* ficeren. werking enresultaat. Vrijthof 50-51, 1
m - Nadat het managementteam de priori- -De bereidheid zich(indien nodig) in de 6211LE Maastricht. I
% teiten heeft vastgesteld ondersteunt u omgevingvan Maastricht te vestigen. B

demanagers ënafdelingshoofdenbij M
X dedeel-implementaties. Darley biedt: f

Het resultaat van uw activiteiten isna Een zelfstandige functie in een organisa- /^mm^L^^kWm\\\ l|^. f
verloop van tijd een optimaal tic meteen platte structuur en duskorte M ■■ f^^-Sfunctionerend automati- communicatielijnen. Aanwezig zijn: de Ï^T^B\. seringssysteem. hard-ensoftware, behoeften en i^^^^^^^^^^^^^^L^^Jl, J

IVooreenregionaal technisch toeleverings-
bedrijf, in opstartfase, gevestigd te Maastricht

zoeken wij opkorte termijn een

Directeur
diezich als ondernemer wilbewijzen en

de uitbouw van een bedrijf als een persoonlijke
uitdaging ziet.

Onze voorkeur gaat uit naar een dynamische
zakenman van omstreeks35tot 40 jaarmeteen oplei-
ding op HBO-niveau. De ideale kandidaat beschikt

i|Hl J^M jfl over uitstekende commerciële kwaliteiten en is ver-
■■■■■■■■■■ifl I trouwd met deverkoop van een brede rangeartikelen.

Daarnaast kan hij organiseren en leidinggeven en is hij
contactueel vaardig.
Tenslotte heeft hij enige affiniteit met de techniek en i
schat hij de administratieve aspecten van de bedrijfs-
voering naar waarde.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn uit-
stekend. Wonen in Maastricht of in de directe omge-
ving achten wij noodzakelijk.

Uw handgeschreven sollicitaties met alle rele-
vante gegevens en een recente pasfoto kunt u richten
aan Gébé BV.. Postbus 110,5520AC Eersel.
Uwreactie wordt vertrouwelijk behandeld.: i

Limburgs Dagblad



Verzet
Je consumentenorganisaties heb->en zich van meet af aan tegen de

banktarieven ver-
*t. Inmiddels heeft zich een 'Comi-e Banktarieven Nee gevormd' dat
*n grootaantal organisaties omvat.
Jok de verzekeringmaatschappijen
lebben aangekondigd dat zij zich
;üllen verzetten wanneer de banken
'oor de premie-incasso's (die door-aans als computerband of -schijf
'orden aangeleverd) geld gaan vra-

Pc rapportage van Klynveld Bos-
°oorn Hegener moet aan de buiten-,
wereld nu duidelijk maken waarom*fe banken geld willen zien. Het Co-
Jttité Banktarieven Nee beraadde

r^ich gisteren nog op een reactie op;«e cijfers.
kosten zullen volgens het

onderzoeksbureau in de komende
Jaren nog flink stijgen. Op het mo-
ment dat het onderzoek werd uitge-
oerd, werd bij voorbeeld nog
'echts in zeer beperkte mate ge-
öruik gemaakt van de mogelijkheidvan elektronische betaling.

Bankpas
P°k de kosten van de bankpas wa-
F^n toen nog beperkt omdat nog
Paar net begonnen was met de in-
voering op grote schaal van de mag-
neetstrip. Daar staat tegenover dat
geldopname via de kas (de grootste
>postenpost) sterk aan het afnemen
I's door de uitbreiding van het aantal
pldautomaten.

beurs-overzicht
Vriendelijk

- Philips was ooknJdag uit de gratie op deAmster-aamse effectenbeurs. Het electro-
ta°ia ' dat in het eerste kwar"
"*a\ de winst nagenoeg zag ver-
fijnen, was bij de hoofdfondsen„ gf°°tste daler met een verliesVan f 1,20 naar f 32,40.

erf gebeurde in een vriendelijke
P" Seleidelijk aantrekkende markt,
te i\lni e lo°P van de middag stok-
on f , ,oersdaling- De omzetkwamv } 1110 miljoen, waarvan f 675

mjoen voor rekening van de aan-markfefto,r kwam- De obligatie-
aan n r?k eveneens geleidelijk
2nnn e 9 Procent lening 1990 per
Wh!""." de staat vrijdag de
een „„1 aankondigde, ging bijnan vol Punt omhoog naar 100,53.

zwaw ?e koersstijging later af-wakte lagen veel slotkoersene£L boven die van de voor-
de d,ag- Naast PhiliPs viel bij«e grote fondsen KLM uit de boot
fK i nen. dalinS van 90 cent op
f 120 in

6gon tFOk f I'2o1'20 aan tot
Arni«', r, n~

collega-verzekeraar*«cv f 1,70 tot f 56. VNU steeg
fi 9n Kn. ar f 93' Heineken wasMO beter op f 120,50

e Wat somberetoekomstvisie vanvan der Giessen-de Noord in hetJaarverslag leidde tot een koersver-
*Ü-rfVan,/ 41 op f 26°' Het fondswerd zelfs tijdelijk uit de notering«nomen.Ook op de optiebeurswas er weer een drukke handel inmaps. In dit fondg gingen 22 QOO
H ifl om °P een totale omzet op«e t,OE van 49.000 contracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondsen BV_NLB7-95 «0 97,90 B%KNSM7S 248,00 240,00 a Koppelpoort H. 293,00 293,00 Bever Belegg. 5,90 5,90 Am.Tel.&TeL 40,20 40,60 Certificaten Amerika Highl.Devel. 14,70
AEGON 11880 12010 B'/2NLB9-99 96,55 96,75 6'/_ Nijv.Bs 170,00 170,00 Krasnapolsky 211,00 211,00 BOGAMIJ 110,30 110,30 Ameritech 59,80 6000 ~,,„, „„„ „ Homburgcert 3,80 3,80
Ahold 13330 d i34'7 0 BA NL 77-92 99,00 99,00 6/2 R01.67 82,90 82,90 Landré&Gl. 64,30 64,30 CLN Obl.Waardef. 100,90 101,00 AmprovestCap 11500 - JrU^ lnc

T, , IJH-! 44'00 Interview Eur. 7.30 f 7,10
Akzo mW 120'l0 81/.NL 77-93 98,50 98,50 14SHV81 148,60 148,60 Macintosh 44,10 44,60 Delta Lloyd 43,00 43,00 Amprovest Ine 21800 - Prod- „ï", „ ' Inv. Mij Ned. 46.30 46,30
A.B.N. 38'oOd 3810 BA NL 83-93 98,55 98,55 B%Stevin76 100,00 100,00 Maxwell Petr. 680,00 682,00 DPAm.Gr.F. 25,00 25,00 ASARCOIne 25'()0 2500 d «Hd". 1 'lS ' Kuehne+Heitz 49,30 48,40
Alrenta 15380 154'n0 - B/i NL 84-94 97,80 97,80 BV2 Volker7B 102,20 102,20 Medicopharma 64,00 63,50 Dp Energy.Res. 45,00 - Atl.Richf 11250 112*70 . ,„■?* ,4f'XX „ ~ LCI Comp.Gr. 16,90 16,50
Amev 54*30 5600 81/. NL 85-95 97,35 97,55 Idem (div9o) 59,00 - Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30 BAT Industr. 7'üO 6,W Atl.Richf. 211,00 210,50 idem 8 st. 0,70 0,67
Amro A. in F. 88,40 8860 BV4 NL 90-00 94,90 95,70 Binnenl. aandelen Mehalnt. 6,50 6,50 EMF rentefonds 59,70 59,70 BeUAtlantic 93 20 47 80 «oeing Corp. 136,00 136,50 Melle mw 31000
Amro-Bank 74,80 7490 BNL 83-93 «7,70 97,70 ~,.,, MHVAmsterdam 48,00 48,00 Eur.Ass.Tr. 10,50 10,50 BellCanEnterpr 38,40 38,00 Can. Pacific 31,50 31,50 Nedschroef 128,00 131,50
BorsumijW. 79 00 79 50 BNL 85-95 96,85 97,00 e,rts,ï nd 75,00 Moeara Enim 1159,00 1159,00 EOEDuStInF. 295,00 297,00 Bell Res Adlr 020 - Chevron Corp. 120,50 - Nevas st.(cert) 0,83 0,81
Bührm.Tet. 63;60 6370 "NL 77-97 96,60 96,60 ACF-Hold,ng 3m ,«'.S M.Enim 08-cert 15150,00 15150,00 EurGrFund 62,00 62,30 BeUSouth 53*60 53,60 ?f°i ""*" Nevas st.(cpref) 0,66 0,65
C.S.M.eert. 8100 8320 7% NL 77-92 9860 98,60 0 2"'°° 2^» MoolenenCo 27,00 26,90 Euro Spain Fd 800 8,10 BETPublic 260 - lt'corp„ , 41'°° s°" Neways Elec. 9,80 9,80
DAF 30 30 i N

T,B2-93 "■« 97'65 AtaSSkNed ' __ ' m"!.^08"- 69,3° 69'30 Fl°rente F"<* 10150 101,60 Bethl. Steel 17.00 17,60d f»^ 'M NOG Belfonds 31,70 32,00
DordtPetr. 128 00 128 30 "NL 85-00 94,10 94,00 ?I'9"d 38'J" Multihouse 10,10 9,90 GimGlobal 49,80 49,60 Boeing Comp. 7300 73 30 Control Data 3,50 31,00 pan aüc urn 1050 aDSM 114 00 14 00 7% NL 90-00 91,72 92,65 pKTr- w& i9& Mynbouwk. W. 411,50 413,50 Hend.Eur.Gr.F. 224 00 226,00 CDL Hotels Int 088 - Dow Chemical 114,00 113,00 Pie Med. 14,30 14,00
Elsevier 81,20 8210 "NL 78-93 98,20 98,20 Asd Rubber 5,5 5,10 Naeff 300,00 - Henderson Spirit 6120 6200 Chevron Cora 7025 - FT3Stma"Kodak 7»'°° *» Poolgarant 940 940
Fokker eert. 490 480 "NLBMO 93,50 93,50 "n

r* °' n° , " NAGRON 50,50 50,50 Holland Fund 75 80 75,60 Chrysler ,'9. 15,55 85,0 86,00 simac Tech. 1820 18 80
Gist-Broc.c. 34 00 33 0 7/2 NL 85-95 95,70 95,85 04 50 04,20 NIB 587,00 589,00 Holl.Obl.Fonds 11680 117,00 Citicorp. 22 50 22 20 F.UOr

I
C1T ""» " Sligroßeh. 54,70 5500

HCSTechn. 14 00 1400 7'/2 NLBS-2 95 9,35 95,50 A""nrdr^ ara "' _ "'. ïï^;Ar,mStelland 16'70 16'60 H»"P^.F. 10310 103,10 Colgate-Palm. 56 50 57 00 £en' S,lefCtnC "J'S Verkade Kon. 402,50 403,00
Heineken 119 30 12 0 "NL 86-93 97,05 97,05 BA"[Groep 101.00 105 - NEDAP 369,00 369,00 Interbonds 495 00 495,00 Comm. Edison 3200 3150 otorS 2'°° £"« VHS Onr. Goed 13,70 14,00
Ho.govens 80 80 8110 "NLB9II 90,17 91,02 Batefurg .^ ,^,OO NKF Hold.cert. 330,00 330,00 Intereff.soo 46,70' 46,80 Comp.Gen.El. 610,00 - K 25'XS Weweler 82,20 82,00
Hunter Dougl. 104 80 105'oOd V/i NL 89-99 88,80 89,70 °eers ",00 136,00 Ned.Part.Mij 42,20 44,00 Intereff.Warr. 280,50 282,00 Control Data 1830 1830 Goodyear 66,00 67,00
Int.Müller $ ! 7NL 66-91 98.10 98,10 Begern" ■ ■ Ned.Springst. 9600,00 9600,00 Jade Fonds 163 00 163,00 Dai-ïchiYen 2170*00 "c° «* «flKLM 36 00 3510 7NL 66-92 97,10 97,10 ?e ~? D 32!'°° 32°>2°, Nont 1185,00 1210,00 Japan Fund 24 20 24,20 DaiwaSecyen 1470 00 - IBM' 20150 201'00 ? 'aten
Kon.Ned.Pap. $70 %7 NL 69-94 *<?'**> S^WiU 3 4 3* T^êt '9'oo ** Fd 10.0000 - CaEfc? 6.$ 60,50 ftf.*"* » ■ ö-Ï^SSL^Kon. Olie 140 50 14100 7NL 85-92/96 93,15 93,30 . Blydenst-WUI. 32,40 33,10 Nutriciavb 88,50 93,50 Japan Rot. Fund yen 8700,00 - Du Pont 38 75 - "TCorp. 119,00 - d - ex-dividend

NatNederl. .73 40 72 20d 7NL87p93 93,68 93,90 ?oer DeWKo"-,, , 3 *'°0 32^» Nijv.t.Cate 114,50 114,10 Mal.Cap.F. $ 820 8,20 EastmanKodak 37 0 3790 . 0 23^ f = 9^aan-b.edenNMBPostbank M 4 7NLB9-99 87,65 88,40 de BoerWinkelbedr ,6 ,0 Omnium Europe 13,90 13,70 Mees Obl.Div.Fonds 9690 97,00 EIdeSS(L 2^o - \^ r̂ "'S ,S"S n
= g^fan"'aten

_H

,
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Franse regering wil maatregelen

Veel fouten met
streepjescode

Van onze correspondent
PARIJS - Het Franse grootwinkel-
bedrijf heeft van de staatssecretaris
voor consumentenzaken Véronique
Neiertz twee maanden detijd gekre-
gen om iets te doen aan het grote
aantal fouten met de streepjescode.
Voor tien juli wil de Franse be-windsvrouw 'suggesties voor verbe-tering hebben. Lukt dat niet, dan
gaatze in het vervolg hard optreden.

Een onderzoek van de fraudecom-
missie heeft aangetoond dat onge-
veer vijfprocent van de prijzen die
via de streepjescode worden gere-
gistreerd, fout is en bijna altijd in
het nadeel van de klant.

Een twaalftal vertegenwoordigers
van het Franse grootwinkelbedrijf
werd deze week bij Neiertz op het
matje geroepen. Bij twee onderzoe-

ken (eind 1988 en eind 1989) werd
een naar haar idee te groot aantal
fouten geconstateerd, bij beide on-
derzoeken vijf procent. Veelal gaat
het om produkten waarvan de uit-
eindelijke prijs hoger blijkt dan op
het vak in de winkel staat aangege-
ven.

Neiertz, die vindt dat een aankoop
een contract is, „en dat de koper opzn minst correct geïnformeerd
moet zijn" trok na beide onderzoe-
ken al aan de alarmbel. Toen naar
haar smaak echte verbeteringen uit-
bleven, ontbood ze de vertegen-
woordigers van de bedrijven waar
de meeste fouten werden geconsta-
teerd bij haar op het ministerie. En
dit keer wil ze resultaten. „Als we
bij een vervolgonderzoek in sep-
tember geen verbeteringen consta-
teren, zullen we keihard gaan straf-
fen", liet Véronique Neiertz weten.

economie

Kasopnamen, geldautomaten, incasso's en acceptgiro's

Betalingsverkeer via
bank kost 4,7 miljard

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De banken
?yn jaarlijks in totaal 4,6 mil-
ord kwijt aan kosten voor hetbinnenlandse betalingsver-
keer (kasopnamen, geldauto-
maten, overschrijvingen, in-
casso's, acceptgiro's en derge-
ujke). Daar staan inkomstentegenover die, op hun gun-
stigst berekend, 3,4 miljard be-
hagen. Het verschil drukt op
Je rest van het bankbedrijf,
tfet lijkt onontkoombaar dat
het bankwezen zal moeten
toeken naar middelen om daar
Verbetering in te brengen.

ij
orSanisatie-adviesbureau Klyn-

'eld Bosboom Hegener schrijft dat
11 een rapport over de kosten van
let betalingsverkeer, dat gisteren
'Penbaar is gemaakt. Het onder-
;°ek naar de kosten is verricht in
JPdracht van de Nederlandse Ver-
"Uging van Banken. Een half jaar
'eleden is het rapport al uitge-
dacht.
«ider meer de consumentenorga-
Usaties hebben een- en andermaal
jevraagd om openbaarmaking van
le berekeningen die voor het bank-vezen een fundament waren voor
'Un plannen om betaling te vragen
'9°r hun functie als kassier.

zullen de banken ac-:eptgiro's en automatische incas-
jo's niet langer gratis behandelen.
'°or elke handeling zal de ontvan-
>er een bepaald bedrag in rekening
vorden gebracht.

Staat leent tegen 9 procent
DEN HAAG - De staat gaat een obligatielening uitgeven tegen een
rente van 9 procent, een kwart procent meer dan de vorige. Het is op-
nieuween tienjarige lening met directe aflossing op 15 mei 2000. Uit-
giftekoers en te lenen bedrag worden na sluitingvan de inschrijving
bepaald, zo heeft het ministerie van financiën gisterochtend bekend-
gemaakt.

De inschrijvingstaat open tot dinsdag, op 1 junimoet worden gestort.
De opbrengst van de lening is bestemd voor de dekking van het fi-
nancieringstekort van hetrijk, datvoor 1990 op f42 miljard wordt ge-
raamd. De vorige leningen in dit jaarbrachten samen f 18,75 miljard
op.

De vorige leningwerd 10 april uitgegeven. Met die8,75 procent lening
haalde de staat f 3 mih'ard uitde markt tegen een uitgifteprijsvan 98,5
procent.

Tijdelijke
vermindering
produktie Daf

EINDHOVEN - De Raad van Be-
stuur van Daf heeft besloten depro-
duktie in de Eindhovense bedrijfs-
wagenfabriek tijdelijk te verminde-
ren. De maatregel is het rechtstreek-
se gevolg van de eerder deze week
bekend maakte prognose datDaf in
de eerste helft van dit jaareen ver-
lies zal leiden van 20 tot 30 miljoen
gulden.

Tot en met begin augustus worden
18 ploegen uit de produktieplan-
ning geschrapt. De Raad van Be-
stuur wil dat bereiken door elke
week een collectieveadv-dagvast in
het rooster op te nemen. De onder-nemingsraad heeft er inmiddels
mee ingestemd datdit deze week en
volgende week gebeurt. De Raad
van Bestuur wil op korte termijn
met de bonden en de onderne-
mingsraad overleggen over de wijze
waarop de maatregel in de daarop
volgende periode kan worden uitge-
voerd.

Net van snelle
goederentreinen

op komst
UTRECHT-Aan het eindevan deze
maand gaat een internationaal net-
werk van snelle goederentreinen
van start. De eerste treinen zullen
rijden tussen Nederland en Oosten-
rijk (de „Delta Donau Shuttle") en
België en Oostenrijk. Het zoge-
noemde Eurail Cargo-project is een
samenwerkingsproject van de
Europese spoorwegmaatschappij-
en, waarin de Nederlandse Spoor-
wegen het voortouw hebben.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 4-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 22.290-/22.890,
vorige ’ 22.150-/22.750, bewerkt ver-
koop ’ 24.490, vorige ’ 24.350 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 270-/ 340, vori-
ge ’ 270-/ 340; bewerkt verkoop ’ 380
laten, vorige ’ 380 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 194
austr.dollar 1,36 I^4B
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,56 1,67.
Deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,97 3,22
finse mark (100) 45,95 48,45
franse frank (100) 32,00 34 75griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 115,00 121,00joeg.dm.(100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,40 29,90
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
zweedse kr. (100) 29,45 31 95
zwits.fr. (100) 127,00 13150

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,88875-1,89125
antill.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4150-1,4250
belg.frank (100) 5,4495-5,4545
canad.dollar 1,62075-1,62325
deense kroon (100) 29,570-29,620
duitse mark (100) 112,425-112,475
engelse pond 3,1105-3,1155
franse frank (100) 33,475-33,525
griekse dr. (100) 1,0960-1,1960
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 3,0130-3,0230
ital.lire (10.000) 15,315-15,365
jap.yen(10.000) 119,01-119,11
nwzeel.dollar 1,0750-1,0850
noorse kroon (100) 28,975-29,025
oostenr.sch. (100) 15,9790-15,9890
saudi ar.ryal (100) 50,2250-50,4750
spaanse pes. (100) 1,7940-1,8040
surin.gulden 1,0375-1,0775
zweedse kr. (100) 30,965-31,015
zwits.frank (100) 129,815-129,865
e.e.u. 2,3030-2,3080

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,60 193,00
id excl.kon.olie 186,10 186,30
internationals 188,60 188,70lokale ondernem. 198,90 199,70
id financieel 146,40 146,60
id niet-financ. 250,80 252,20
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,00 254,90
id excl.kon.olie 235,40 236,30
internationals 257,40 257,40
lokale ondernem. 249,20 251,40 ~
id financieel 193,80 195,30
id niet-financ. 303,20 305,40*7
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,40 117,10 'internation 107,00 107,50
lokaal 118,00 118,80
fin.instell 107,10 107,80
alg. banken 103,50 104,20
verzekering 111,40 112,20
niet-financ 121,30 122,10
industrie 124,10 125,30
transp/opsl 129,80 129,90

UTRECHT-Met een uiterst krappe
meerderheid zijn de leden van de
Industriebond FNV bij Akzo Neder-
land (23.000 werknemers) akkoord
gegaan met het principe-akkoord
over de nieuwe cao voor het che-
mieconcern. Van de 1015 aanwezi-
gen op de diverse ledenraadplegin-
gen stemden er 491 voor en 482 te-
gen. De overige 42 onthielden zich
van stemming.

Zaterdag 5 mei 1990 "11
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Rondvaart per onderzeeboot

" In Antwerpen is deze week een onderzeeboot opgeleverd, die speciaal is bestemd voor het ma-
ken van tochten met toeristen. De onderzeeboot, een Fins ontwerp, kan bijna 50 passagiers her-
bergen. De boot zal haar thuisbasis krijgen in het Israëlische Eilat aan deRode Zee.

(ADVERTENTIE)

PC-TRAINING
Ontwikkelingen op gebied van techniek en
programmatuur dwingen PC-gebruikers
regelmatig hun kennis aan te vullen.

RCL voorziet in deze behoefte door
intensieve en praktijkgerichte
PC-opleidingen.

Bel en vraag vrijblijvend onze brochure:

Reken Centrum Limburg
Steenbergstraat 42 'ife /_3 I
6465 AB Kerkrade I*9 " I
045-424040 |Q \J \m.

76051

(ADVERTENTIE).
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MULDER LIFTSERVICE B.V.
vraagt wegens uitbreiding op korte termijn

jong enthousiast
PLANNER -

WERKVOORBEREIDER M/V
OP MIDDELBAAR TECHNISCH NIVEAU

commerciële ervaring strekt tot aanbeveling
schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

MULDER LIFTSERVICE B.V.
t.a.v. De heer M. Palmen

Handelstraat 5
6361 XC NUTH

75758 Tel. 045-241242

Wij zoeken een

VERKOOPSTER
Met de volgende capaciteiten
Vriendelijkheid naar de klant toe,
tegenover de baas is minder belangrijk
Organisatietalenten
Loyaliteit tegenover het bedrijf

Voor de juiste persoon hebben wij een goed
salaris, kans op promotie.
Als u belangstelling heeft, dan graag een
schriftelijke sollicitatie met bijgesloten een
recente pasfoto richten aan
LUXE BAKKERIJ VAN EEGHEM
Kerkrstraat 61a, 6441 BB Brunssum 75752

|^k I|K I [ W^ C^^J s nieuw opgerichte Europese dochter van een
V B Amerikaanse papiergroep, concentreren wij onsI op hef silicone-coaten van papier en kunststoffen

B^ door m'ctote' van moderne PLC-gestuurde
f*i [ I^^^JB^B^Sk produktiemachines.

Voor de verdere uitbouw van onze produktie op de Beitel in Heerlen, zoeken wij

PRODUKTIEASSISTENTEN M/V
(3-ploegendienst)

Taak
Assisteren bij het opzetten en bedienen van coating-, druk- en snijmachines. Bedienen van
vorkheftruck en het inpakken van gereed produkt.

Gevraagd
LTS C, MAVO mogelijk met aanvullende Vapro-opleiding.
Ervaring in de procesindustrie is gewenst. Leeftijd 20-35 jaar.

Voor deze functie geldt dat het beheersen van de Engelse taal een groot voordeel is.
Het opstarten van een nieuwe onderneming vereist een flexibele aanpak. Voor alle functies wordt
daarom vooral gevraagd om een actieve instelling en de bereidheid zich overal waar nodig in te zetten.Daarmee verbonden zijn uiteraard ook alle ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor opleiding in „kwaliteitsbewustzijn" en training op het gebied van coating- en snijtechniek zullen wij
zorgdragen.
Zin om vooruit te komen?
Geïnteresseerden wordt verzocht vóór 19 mei 1990 te bellen (of te schrijven) naar:
Désirée Hendriks,
Akrosil Europe 8.V.,
Imstenraderweg 15,
6422 PM Heerlen,
tel. 045-437802.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. van der Maas, te bereiken onder tel nr
045-437831.

flTff «L i De Stichting Cultureel Centrum Kerkrade vraagt wegens vertrek van de\ huidige functionaris een

STAF-medewerker Publiciteit en Educatie
De Stichting Cultureel Centrum Kerkrade is een zelfstandige stichting, nauw gelieerd
aan de Gemeente Kerkrade, belast met de programmering, de exploitatie, het beheer
en de organisatie van het Wijngrachttheater en de Rodahal te Kerkrade.
Het hoofdaccent van de functie is gelegen in de verzorging van de algehele publiciteit
en werving voor m.n. voorstellingen in het Wijngrachttheater.
Daarnaast assisteert hij/zij de directeur in de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering
van zaken het theater betreffend en de organisatorische begeleiding van activiteiten.
Coördinatie, opzet en uitvoering van educatieve activiteiten w.o. schoolvoorstellingen
en kinderclub behoort eveneens tot het takenpakket.

Wij vragen een medewerker/ster op HBO-niveau met daarnaast:- ervaring in en/of basiskennis van het theater, de professionele podiumkunsten in
het algemeen en, i.v.m. profilering tot Muziektheater, muziek in het bijzonder;- uitstekende redactionele en contactuele vaardigheden;

- organisatorische capaciteiten;
- goedekennis van de moderne talen;- een flexibele en collegiale instelling;
die bereid is om op onregelmatige tijden te werken.

* Salaris afhankelijk van opleidingen ervaring nader overeen te komen.
* De rechtspositie van de Gemeente Kerkrade is van toepassing.
* Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeurvan de Stichting Cultureel
Centrum Kerkrade, mevr. drs. A.M. Schipper.

U kunt uw sollicitatie voor 16 mei 1990 richten aan:

Stichting Cultureel Centrum Kerkrade
Europaplein 1
6461 AJ Kerkrade
Tel. 045-467780 75765

Rly-he l
Blythe Colours BV is een bloeiend en modern bedrijf gevestigd
in de Beatrixhaven te Maastricht. Wij maken produkten voor
keramische dekoratietechnieken. De toepassing is te vinden op
aardewerk, porselein, glas etc. Er werken in ons bedrijf ca. 150
personen. Wij zoeken:

MEDEWERKER <__~
voor
- Mediumafdeling: hier werkt u zelfstandig in de bereiding van

oliën voor het produceren van dmkverven. U dient een
LBO/MAVO-opleiding te hebben en kennis van chemie,
bijvoorbeeld een gedeeltelijke MLO- of KMLO-opleiding.
Werktijd: 7.30-16.00 uur.- Frittesmelterij: hier werkt vin ploegen van 2 personen in een
4-ploegensysteem van maandag 6.00 uur tot zaterdag 14.00 uur.
U bent belast met het smeltenvan keramische fritten.
Een LBO- of MAVO-opleiding is gewenst.

Bent u in staat om zelfstandig de opgedragen werkzaamheden
nauwkeurig uit te voeren, dan kunt u telefonisch kontakt
opnemen met dhr. J. Brandts.

Blythe Colours BV
Fregatweg 38
6222 NZ Maastricht
Tel. 043-632444 7 6,29

Assistent-accountant en
| mW^uX^^^^^ÊÈ belastingassistent m/v
\ voor onze vestiging in Maastricht

Burg &DeRaad Accountants- Het werkterrein van Burg &De Raad consulentkunt ureageren. U gaat zich onder leiding
'administratieconsulenten Accountants-administratieconsulenten Belasting- van een mentorbreed oriënteren en komt in aanra-
Belastiyigconsulentenisdeelvan consulenten omvat alle accountants- en advies- king met alle facetten van de accountantspraktijk..
Coopers & Lybrand Dijker Van werkzaamheden, welke specifiek zijn toegesneden U weet datwerkenen studeren samen moetengaan.
Dien, nationaal en internationaal 0p kansrijke ondernemingen in het midden- en Uiteraard kunt urekenen op aantrekkelijke arbeids-
een toonaangevende accountants- kleinbedrijf alsmede instellingen en vrije voorwaarden en een duidelijk carrièretraject.
en adviesorganisatie. beroepsbeoefenaren. Waar staffuncties hier veelal Wilt u deze boeiende stap wagen en snel
Burg &DeRaad bedient in ontbreken, is een hoge toegevoegde waarde nood- doorgroeien dannodigen wij u graag uit uw schrifte-
Nederland ma een evenwichtig zakelijk. Die wordt verzorgd door mensen die zich lijke sollicitatie te richten aan Burg &De Raad, t.a.v.
qssiot'pxÖ leeuwtoypyv/i^tiDpylc ppyi. . betrokken voelen bij de materie, en daar creatief en deheerRT.M.Penders, personeelschef, Fbstbus465,QGVCVriSQTCi Ctlë7lto7lZ)CilclC6t

inventief mee kunnen werken. Onze cliënten profi- 5600 AL Eindhoven. Nadere informatie verkrijgt uKlantgericht, vakdeskundig, , , , ..,. .' ~..,, „, „ , ~ \ . ._ ~ . . . ~ teren daarbij van deveelzijdige expertisebinnen de bij de heer A.M. Schilperoort van onze vestiging inflexibel en met demodernste ' o.... . .... totale maatschap. Als gevolg van een constante groei Heerlen, telefoon 045-716288.

Centraal inorganisatie staan zoekt Burg &De Raad versterking met een aantal
de mensen die de methoden assistenten-accountant, diekunnen worden ingezet

hanteren bij het opstellen van jaarrekeningenof hetverzorgen
Hun creativiteit en deskundigheid wan aangiften inkomsten- en vennootschapsbe-
bepalen uiteindelijk het resultaat. lastmg.
Daarom selecteren wij uitsluitend WiJ geven de voorkeur aan kandidaten
de besten. Ambitieuze mensen die dieenige jarenervaring hebben op een accountants- \

binnen een optimaal werkklimaat kantoor, maarook alsu ditjaarhet VWO-diplomabe- _
voortdurend werken aan nieuwe haalt, met een voldoende voor Economie E, en door. Duig admmistraneconsuienten
; 'solutionsfor business. wilt studeren voor MBA/SPD ofFederatie-belasting- &U6K33U

os
5

GEMEENTE
KERKRADE

Naast de Bestuursdienst bestaat de gemeentelijke organisatie uit een
aantal zelfstandig functionerende operationele- en middelendiensten.
Een van de middelendiensten is de Dienst Financiën, bestaande uit een
viertal afdelingen waaronder de afdeling Onderzoek en Planning.
By deze afdeling is de functie vacant van:

FINANCIEEL BELEIDSMEDEWERKER (M/V)
Functie-informatie:
De aan te stellen medewerker zal worden belast met diverse tot het
takenpakket van de afdeling behorende werkzaamheden, zoals:
- ontwikkelen nieuwe budgetteringstechnieken;
- initiëren en introduceren van financiële beleids- en

beheersinstrumenten zoals byv. begroting en rekening in één
oogopslag;

- ontwikkelen en begeleiden van technieken op gebiedvan
administratieve organisatie;

- initiëren en begeleiden van heroverwegings- en
bezuinigingsplannen/opdrachten;

- beleidsadvisering m.b.t. financiële verantwoordingsstukken
gemeenschappelijke regelingen;

- algemene financiële beleidsadvisering.

Functie-eisen:
- een afgeronde vakgerichte HBO-opleiding (b.v. HFBA);
- kennis van de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften;
- op de hoogte van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het beleids- en

beheersinstrumentarium (881-project);
- goede redactionele vaardigheid en contactuele eigenschappen;
- bekendheid met geautomatiseerde systemen;
- ruime ervaring m.b.t. genoemde werkzaamheden, bij voorkeur

opgedaan bij de gemeentelijke overheid;- in staat volledig zelfstandig te functioneren en als vervanger van het
afdelingshoofd op te treden.

Het is de bedoeling dat functionaris bij goed functioneren binnen
afzienbare tijd het afdelingshoofd opvolgt.

Salaris:
De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. "Selectie en informatie:
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen by de directeur van de
dienst Financiën, de heer drs. J.H.M. Monsewije, tel. 045-467280.

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties binnen 15 dagen na verschijning van dit blad te
richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade,
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

76094

DE STICHTING ÉS
SOCIAAL PEDAGOGISCHE ZORG «| p
WESTELIJKE MIJNSTREEK lUbdK
behartigt de belangen van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving in de
Westelijke Mijnstreek.
roept sollicitanten op voor de volgende funkties t.b.v. de Sociaal Pedagogische Dienst
Westelijke Mijnstreek:

a. MAATSCHAPPELIJK WERKENDE m/v
voor 30 uur per week tot 01-01-1992. Het betreft een tijdelijk dienstverband. I.v.
m. de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Funktie-inhoud:
Maatschappelijk werkkontakt t.b.v.:- Toeleiding, verblijf en ontslag van deelnemers aan 3 dagverblijven voor

ouderen in de regio W.M.- Nazorgkontakten in deze regio.- Plaatsingsverzoeken t.b.v. gezinsvervangende tehuizen, zorgtoewijzing
internaten en intramurale dagopvang.

Funktie-eisen:- Diploma HBO maatschappelijk werk (kandidaten met een diploma van de
part-time opleiding genieten de voorkeur)- Minimum leeftijd 25 jaar.- Rijbewijs BE en in bezit van eigen auto.

Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij- kennis c.g. enige ervaring hebben van en met de doelgroep en hun
leefomgeving.- Op de hoogtezijn van de maatschappelijke dienstverlening aan
verstandelijk gehandicapten.

Inlichtingen over deze funktie kunnen verkregen worden bij dhr. R. Hoyng,
dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur (tel.nr.: 04490-28800).

b. MEDEWERKER T.D.V. HET PROJEKT
BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN m/v
voor 8 uur per week

Funktie-inhoud:- Het praktisch ondersteunen van zelfstandig wonende licht verstandelijk
gehandicapten.

- Deelname aan teamoverleg en het verrichten van daaruit voortvloeiende
werkzaamheden.

Funktie-eisen:- Diploma MBO-SA, SD of een gelijkwaardige opleiding.- Minimumleeftijd 25 jaar.- Ervaring/affiniteit in de omgang met deze doelgroep.- Een grote mate van zelfstandigheid.- Bereid zijn tot flexibele werktijden.- Rijbewijs BE en in bezit van eigen auto.

Inlichtingen over deze funktie kunnen verkregen worden bij dhr. F. Alers,
koördinator, dagelijks tussen 15.30 en 16.30 Uur (tel.nr.: 04490-28800).

c. ORTHOPEDAGOOG m/v
t.b.v. het projekt Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
voor 8 uur per week.

Funktie-inhoud:
.Deze funktionaris zal belast worden met koördinerende-, uitvoerende
werkzaamheden en ondersteunende taken in de ambulante pedagogische
hulpverlening.

Funktie-eisen:- Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek (een
psycho-diagnostische aantekening is gewenst)- Ervaring inzake opvoedingsvragen van jongeverstandelijk gehandicapte
kinderen en in ontwikkeling achtergebleven kinderen.

Tevens wordt van de kandidaten verwacht dat zij beschikken over:
- Leidinggevende capaciteiten.- Een praktijkgerichte en initiatiefrijke werkhouding.

Inlichtingen over deze funktie kunnen verkregen worden bij dhr. R Hoyng
dagelijks tussen 9.00-10.00 uur (tel.nr.: 04490-28800).

Salariëring voor bpvengenoemde funkties geschiedt conform de CAO voor deWelzijnssektor.

Sollicitanten dienen hun schriftelijke reakties vóór zaterdag 19 mei met vermelding vanhun personalia, opleiding, ervaring en met vermelding voor welke funktie mensolliciteert, te richten aan de
Direktie van de Sociaal Pedagogische Dienst W.M.
Engelenkampstraat 57
6131 JE Sittard 7«_«

**
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Lang niet iedereen W ËgJ of de prijs van het

weet dat men bij het M 'ÉÊÈsÊSiï*ïmï onroerend goed. En dat
BJ"' '"'^Sp ff n|^Bw^

Bouwfonds Limburgse ,f%,.ff,PfWl WÊÊÊ §1)bBB fc^ heeft aantrek"

Gemeenten tegenwoor- ■ kelijke kanten. Want

dig elke hypotheek kan WT ._,, het Bouwfonds is de

afsluiten. Voor een vrij- Wm WÊUÊÊ Bffm^ vertrouwde hypo-
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M% JÊ j| theekinstelling uit uw

goed als voor een WèÊÜÊ Bgö^^Bi \ LéÉbb! eigen regio,

premie A-woning. Dus Étttflf.r I JjÊÈ U bent er als klant

met gemeentegarantie, W " „^ M m% geen nummer. Dat

maar ook zonder. I^^^ \^\.' '''-*ihmw\\ B^S^l merkt u bijvoorbeeld

Omdat iedereen zn É^^rÏTj^JößßBfc als u met speciale

eigen levenswijze en zn B^^gpMl VB H|| wensen komt. Of als
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heeft, biedt het Bouw- PRI B^^a ifll^B^ i^^ï Pi ■■«« wachte situaties

fonds verschillende BaAh^^ML mmM AAaSbJ Sn! kJIb^SiJ voordoen: dan zoeken

hypotheek-vormen aan HH Hi HHHHH we samen met u naar

die daarop aansluiten. Zodat u altijd de En waarom zou ude aantrekkelijke kanten geld nodig heeft, is er een hypotheek-vorm die een oplossing. Bovendien komt het Bouwfonds

financiering kunt kiezen die het best bij uw van een annuïteitenhypotheek nietkombineren daarin voorziet: de Aflossingsvrije Hypotheek. bij de rentevergelijkingen doorgaans als goed

eigen ideeën past. met de financiële voordelen van een leven- Om een lang verhaal kort te houden: bij het uit de bus.

Neem bijvoorbeeld de bekende Bouwfonds hypotheek? ijÉji 'I^WÏ^Ï^^^^^^^^^^ii Bouwfonds Dus welke pet u ook past, het is altijd

annuïteitenhypotheek.Dat vinden veel mensen Dat kan met de |fcfai»^iiMii?_M kunt u nu elke verstandig om eens met uw makelaar of
| Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreideinformatie over de Bouwfonds-Hypotheken. | I sy^rVw» «;pmfc«t«h

nog steeds een aantrekkelijke oplossing. Bouwfonds I Naam: — I IBIS» hypotheek of assurantie-adviseur te praten over de

Wilt u bij onzekere rente-ontwikkelingen SpaarVast | Postcode: jpiaats: j «BBpHpf % ■ vervolg-lening voordelen van een Bouwfondshypotheek.

financiële rust, dan is er de Rente Rust Hypotheek. HH; f IIP* afsluiten, onge- Voor meer informatie kunt u ook even
Mijn makelaar/assurantie-adviseur is: llËnHNEl&'ffi $'

Hypotheek, die tussentijdse rente- Maar ook als u| __ ||f| acht de hoogte bellen met het Bouwfonds of de coupon
Stuur decoupon in een envelopzonder postzegel naar: jsr

schommelingen sterk in bedwang houdt. tijdelijk extra Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6160 aa Geieen. | 9 .f van het inkomen opsturen.

% Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Financieel vakwerk uit eigen regio.

Geleen, Jos Klijnenlaan 288, Tel. 0449_l - 88588 Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 - 16555 Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter), Tel. 077 - 541945

GIMRET NEDERLAND B.V.
GIMRET Nederland b.v. is een erkend elektro-installateur. Onze
aktiviteiten richten zich op de industriële meet-, regel- en
elektrotechnische installaties.
Dit voor wat betreft de montage, alsook reparatie, revisie,
calibratie en service.

1
Wij zijn dringend op zoek naar:

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR (m/v)
voor E- en I-montage

Funktie-eisen:
-MTS-energietechniek met aanvullende applicaties-Ruime ervaring in de E- en I-montage
ELECTRICIENS(M/ V) en

INSTRUMENTATIE-MONTEURS (m/v)
Functie-eisen:
-minimaal LTS-C, MTS-E of gelijkwaardige opleiding;
-enige industriële ervaring.

GIMRET Nederland b.v. betaalt krachtens de CAO voor het
Elektrotechnisch Bedrijf.
Hij of zij die denkt met ons de stap naar voren te kunnen
maken, nodigen wij uit met ons contact op te nemen.

Telefonisch: onder nummer 04490-73089.
Schriftelijk: GIMRET Nederland b.v.,

Weth. Sangersstraat 33,
6191 NA Beek

GIMRET Nederland b.v. is lid van de Unie van ElectrotechnischeOndernemers. 76101

-. "
■" « "Intron, instituut voor materiaal- en milieu-onderzoek *^m .. ■*."." "_*.". \\BV heeft voor haar vestiging te Sittardplaats voor B/ "_ \'. '." \'. ";'. "

twee nieuwe medewerkers in haar afdeling
_ |J>X Uf*Jtl\mr4^Technische Ondersteuning. Deze afdeling verricht Wm^'mV.W^^mwerkzaamheden ten behoeve van het II ■*. vf.**^^.' 'MateriaalkundigLaboratorium en het Chemisch '. " */,. "'.'. "''Laboratorium alsmede voor de adviesgroepen van ','.'"' 'AL

Intron.

De werkzaamheden betreffen met name:- ontwikkelen en introduceren van specifieke
meetopstellingen en meetmethoden;- kalibratiewerkzaamheden in het kader van de Intron is een onafhankelijk instituut voor
Sterlab-erkenning; onderzoek, advies en certificatie met als- technische bewaking en verzorging van belangrijkste deskundigheden materiaal- en
aanwezige faciliteiten. milieukunde.

Gevraagd wordt: De aktjvitejten van |ntron betreffen.
ffvn CD ~ bouwbegeleiding en schade-onderzoek in de

_,_ m^gmmmimmgmmmmgi m ~ materiaal- en corrosie-onderzoek;tLEGTnONIUA (M/V) ~ wegenbouwonderzoek;. i - materiaalkeuringen;
Eisen: ~~ funderingstechniek en geohydrologie;- HTS-electronica of gelijkwaardig; ~ ontwikkelen schone technologiën en integraal- leidinggevende capaciteiten; ketenbeheer;
- goede contactuele vaardigheden; - adviezen milieuzorgsystemen;
- goede schriftelijke en mondelinge " luchtverontreinigingsproblematiek;

uitdrukkingsvaardigheid; ~ bodem- en wateronderzoek;
- brede inzetbaarheid. ~ milieu-analyses._

_^_ —mm. Intron heeft 80 medewerkers verdeeld over tweeIVIYS'En vestigingen: Sittard en Houten.

IA/EBm/Tlllfißnil\Af HF Voor haar Certificatie-aktiviteiten is Intron erkendMmtmll f UIUUUU WW Ut door de Raad van de Certificatie.

IVlttf " t/f Voor haar laboratoriumaktiviteiten op het gebied
n-..| TF/lUlfiri/' Van mllieu' bouwstoffen en wegenbouwstoffen is zij
HbbtLltbnNltK (m/v) erkenddoorsterlab-
Eisen: °P materiaalkundig gebied is Intron in- MTS-Werktuigbouw, meet- en regeltechniek of samenwerkingsverband aktief in vele landen,

gelijkwaardig;- goede contactuele vaardigheden;- tenminste 5 jaar ervaring met soortgelijke
werkzaamheden.

Informatie omtrent bovenomschreven vacatures is
te verkrijgen bij ing. O. Kliphuis of dr. ir. G. van der i'~>)r^£3l
Wegen, tel. 04490-28888.

Lid
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken S2»r uUdrichten aan: Intron, instituut voor materiaal- en HMds.v.na.
milieu-onderzoek BV, t.a.v. dr. ir. G. van der \nmmmm

Wegen, Postbus 5187, 6130 PD Sittard. 76132

Fö*7\ GEMEENTE ECHT
I «~>V\/ /'Tp I\&fy Wr&J cht 's een aantrekr!eliJke woon- en werkgemeente in Midden-yvV^Vxy Limburg, die bestaat uit 73 kernen met ruim 17.000 inwoners en

V/s>°s>J\y een goed voorzieningenniveau. De gemeentelijke organisatie be-
\P° "y staat uit een stafbureau pesoneelszaken en 3 hoofdafdelingen, te
n/ weten middelenbeheer, inwonerszaken en grondgebiedszaken.

Wegens vertrek van de huidige functionaris, kan het stafbureau personeelszaken
worden versterkt met een energieke

PERSONEELSFUNCTIONARIS m/v
die bereid is binnen een klein team van 3 personen als plaatsvervangend chef mee
te werken aan de ondersteunende,beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken ten
aanzien van personeel en organisatie.

De functie
Wij zoeken een pepepon met een brede maatschappelijke belangstelling die in
staat is zelfstandig en op goede wijze inhoud te geven aan de volgende taken:- adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken en organisatievraagstukken;- adviseren en ondersteunen van het gemeentelijk management inzake

personele vraagstukken;- behandelen van individuele personele aangelegenheden;
- onderhouden van interne en externe contacten;- zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van

personeelsbeoordeling, personeelsvoorziening, functiewaardering, vorming en
opleiding e.d.;- bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentelijk personeelsbeleid.

De eisen
- een bij de functie passend werk- en denkniveau, o.a. blijkend uit een diploma

HBO personeelswerk of een daarmee vergelijkbare opleiding (aanvullende
opleiding strekt tot aanbeveling);- kennis en ruime ervaring in de genoemde werkzaamheden bij de
(gemeentelijke) overheid;- goede contactuele, redactionele en organisatorische vaardigheden;- belangstelling voor het gemeentelijk personeelsbeleid en automatisering;

- een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Salaris
Bij aanstelling kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris worden
geboden tot max. ’ 4258,- bruto per maand. Bij gebleken geschiktheid zijn op
termijn goede doorgroeimogelijkheden aanwezig. De voor het gemeentelijk
personeel gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het hoofd van het stafbureau,
de heer W. Ramaekers, tel. 04754-81777, tst. 233.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie, zenden aan het college van burgemeester en wethouders van
Echt, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van „soll. pz" op de enveloppe.
Gelet op het gevoerde beleid, worden vrouwen, gehandicapten en personen uitetni-
sche minderheden die aan de eisen voldoen, uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.



Zaterdag 5 mei 1990 " 14Limburgs Dagblad

w/rmmm.
varel alarmgroep Varel Limburg B.V.

erkend REB beveiligingsbedrijf
Susteren, tel. 04499-2122

De Varel Alarmgroep is in Nederland mede toonaangevend op het
gebied van beveiliging met o.a. inbraak- en brandmeldsystemen,
camerabewaking, buitenbeveiliging, zusteroproep- en
personenzoeksystemen alsmede systeemopbouw volgens specificatie
van haar opdrachtgevers.

Voor onze snel expanderende vestiging Varel Limburg B.V. te Susteren,
zoeken wij

een servicetechnicus buitendienst
Functie-informatie
Betrokkene zal o.a. worden belast met:- het zelfstandig onderhouden, repareren, renoveren en uitbreiden van

bovengenoemde systemen;- het uitvoeren van controles;- het verrichten van de benodigde administratieve werkzaamheden
voortvloeiend uit bovengenoemde taken.

Functie-eisen
- MTS elektronica of gelijkwaardige opleiding;- in bezit van rijbewijs B;- enkele jaren ervaring in een serviceverlenende organisatie strekt tot

aanbeveling;
- bereidheid om op minder gebruikelijke tijden zijn taak te vervullen;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- bereidheid om storingswachtdienst te vervullen;- leeftijd tot 35 jaar;- woonachtig in Midden- of Zuid-Limburg.

Salaris
Het salaris m.b.t. bovengenoemde vacature, is in overeenstemming met
het niveau en de aard van de functie.
Aanstelling zal geschieden volgens de bepalingen van de CAO
kleinmetaal.

Gegadigden voor bovengenoemde vacature wordt verzocht vóór 21 mei
as. hun sollicitatie, voorzien van een recente pasfoto, te richten aan
Varel Limburg 8.V.,
postbus 82,
6114 ZH SUSTEREN. jsase

C'ÉÊk^k. Sl. "*^K\ *"- A «sü' et sP°ed 9evraagd medewerkers voor
WkW^^^-^' defunktie van

kassière
(part-time)
Vereisten:
leeftijd 18-25 jaar;
opleiding: Mavo met type-ervaring;
kennis van de Duitse en Engelse taal

horeca- j'
medewerksters
Vereisten:
leeftijd 18-25 jaar;
ervaring in Horeca-branche strekt tot
aanbeveling

leerling
croupiers m/v
Vereisten:
leeftijd 18-25 jaar;

% opleiding: minimaal Mavo of een
l C|MO gelijkwaardige opleiding

NDORAAr Casino Landgraaf verzorgt de interne
opleiding tot leerling/croupier

Casino Landgraaf is 24 uur per dag
geopend voor haar leden, daarom moeten I
de kandidaten voor bovengenoemde
funkties bereid zijn in wissel- en

Moltweg 82 " Landgraaf weekenddi^n te werken.

045-315080
Voor uw sollicitatiekunt u telefonisch
kontakt opnemen met
CASINO LANDGAAF ~,.

—11 n,

STICHTING ZVBM
ST. JOZEFZIEKENHUIS w m P m m
VERPLEEGTEHUIZEN A W A tl m
BEJAARDENZORG EN J B B
MOEDERSCHAPSZORG mmm^mmmmW-MmWW mm\\<
KERKRADE ▼ B

In de Stichting Z.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis,
de R.K. Stichting Moederschapszorgen de Stichting Verpleegtehuizen en
Bejaardenzorg Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting
ressorteren twee verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen. I .
Het totale personeelsbestand omvat ca. 1500 medewerkers.

In dekeuken van de Hamboskliniek,een somatischverpleegtehuis met 215bed-
denen 10 dagbehandelingsplaatsen, is vacant een full-timefunctie voor een

kOk m/v I 'Taak/functie: I I
de kok ontvangtleiding van de chef-kok c.g. sous-chef. I ,
Hij bereidt demaaltijden en hanteert hierbij dereceptuurvoorschriften. Hij verzorgt I ,
de distributievan demaaltijden en ondersteunt collegae in de keuken bij deyer- I t
schillendewerkzaamheden.
Hij treft voorbereidingenvoor de volgendedagen is verantwoordelijkvoor het on-
derhoudvan de keukenapparatuur.

Selectie-eisen: I
belangstellendendienenaan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: - vereist is het diploma instellingskok. I
Ervaring: - ervaring alskok in een instellingskeuken strekt tot aanbeveling.
Persoon: - degeschiktekandidaat past binnen hetkook-team, heeft gevoel

voor service en dienstverlening.

Salariëring:
salariëring volgens F.W.G.-salarisschaal 30, waarbij ’2.155- het minimum en I

’ 3.136- het maximum is, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Voor de overige ar-
beidsvoorwaarden is deC.A.0.-Ziekenhuiswezenvan toepassing.

Inlichtingen:
inlichtingenkunnen ingewonnen worden bij de heerH. Rutten, Hoofd Civiele Za- I j
ken. tel.: 045-457041.

Solliciteren: I /
belangstellendenworden verzochtschriftelijk binnen 10dagente solliciterenbij de I ,
heerH. Cox, personeelsconsulentvan de afdeling Personeelszaken van de Stich-
ting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrade, Markt 52,
6461 ED KERKRADE.

Selectie-procedure:
bij de selectieprocedureworden betrokken het Hoofd Civiel/Technische Dienst,
het Hoofd Civiele Zaken en de personeelsconsulent.

's^^ Iy S

STICHTING BEJAARDENTEHUIZEN „KUBORN"
Postbus 999
6300 AZ VALKENBURG AAN DE GEUL'Tel. 04406-14455
Fax: 04406-13164

De Stichting beheert een tweetal verzorgingstehuizen, te weten: Fonterhof,
Valkenburgerstraat 114, 6325 BR Berg en Terblijt met 60 verzorgingsplaatsen.
Oosterbeemd, Wethouder Paulssenlaan 8, 6301 ZZ Valkenburg aan de Geul
met 100 verzorgingsplaatsen en 19 aanleunwoningen.
De Stichting is aktief op het gebied van het flankerend ouderenbeleid.
Binnen de Stichting bestaan de volgende vakatures.

Oosterbeemd
Receptioniste/Administratief
medewerkster voo. 40 uur Per week

Funktie-informatie:- bedienden van telefoon en andere communicatie- en
veiligheidsapparatuur;- verzorgen van tehuiswinkeltje;- aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers en verwijzen hiervan;- voorbereidende administratieve- en sekretariaatswerkzaamheden;- voorbereiden en verzorgen van gegevens voor geautomatiseerde
verwerking.

Funktie-eisen:- goede kontaktuele eigenschappen;
- bereidheid tot flexibele inzet;- opleiding MEAO of vergelijkbaar;
- leeftijd tot 30 jaar;- bekendheid met geautomatiseerdegegevensverwerking

(tekstverwerking WP).

Fonterhof
Assistent kok m/v
voor 28 uur per week.

Funktie-informatie:- assisteren bij het voorbewerken van spijzen, portioneren en verzorgen
van broodmaaltijden;- assisteren bij het schoonmaken en afwassen;- de werkzaamheden worden volgens rooster verricht.

Funktie-eisen:
- goede kontaktuele eigenschappen;- bereidheid tot flexibele inzet;- in teamverband kunnen werken;
- opleiding MDGO e.e.d.

De salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Bejaardentehuizen.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen gericht
worden aan de direktie van de Stichting Bejaardentehuizen Kuborn,_ Postbus 999, 6300 AZ Valkenburg aan de Geul. 7.109

r— ASM lpKlFico Tooiing Limburg BW
J

ASM-Fico Tooiing, van oorsprong een gereed- Voor onze vestiging in Brunssum, waar circa 50 personen werken aan
I^^^S^^^^^Tt de fabricage van precisie-inkapselmatrijzen ten behoeve van micro-
drijf,waarvan deoorsprongin Herwen(Gelderland) ligt. elektronische produkten, zoeken wij
heeftook vestigingen in Brunssum en Zevenaar.

ASM-Fico is gespecialiseerdin het ontwikkelen M _\^K*é^ mmmuMmm f\ È\ /l \en fabriceren van complete produktiemachines ten f\/l I f I#l# Il^ 1behoeve van micro-elektronische bedrijven over de f\f\ \\ \y- 1 »J \^ lf ff ■'gehelewereld.Deze apparaten zijn een combinatie van 'moderne technologieën zoalsfijnmechanische precisie,
hydrauliek en pneumatiek, geautomatiseerde besturin- Ter versterking van dit team richten wij ons op schoolverlatende
gen en software. MTS-ers (Wtb), die gedurende een jaareen uitgebreid opleidings-

ASAA-Fico heeft voor sales- en marketingactivi- „ , ? , ', .. .. . 7? /. . ° . . ,
teiten eigenverkoopkantoren in Amerika en AAaieisië. programma zullen doorlopen, waarbij alle facetten en afdelingen binnen de
Voor de Europese markt maken wij gebruik van de gereedschapmakerij aan de orde komen. Na dat jaarzal in overleg worden
verkooPg"P"^ bepaa|d |n we|ke richtjng de |oopbaan za| voortge2eL
gische kennis een toppositie in de micro-elektronische \A/at upruuarhtpn uuii?
industrie bereikt Het personeelsbestand omvat ruim vvdl v«,w'w""":,, «"J-
-300 medewerkers. lemand met een voltooide MTS-opleiding Wtb, waarop devolgende

persoonskenmerken van toepassing zijn: accuratesse, flexibiliteit, bereidheid
tot extra inzet, leergierigheid en collegialiteit

Bent u (m/v) geinteies.eerd in één van deze functies dan gaarne uw
schriftelijke reactie sturen naar; ASM-Fico Tooiing BV, afdeling
Personeelszaken, Boschstraat 10, 6442 PB Brunssum.

ASM IpfólFico Tooiing Limburg BW
U

£7\
a. \

Groene Kruis Heuvel land
De Vereniging Het Groene Kruis De Vereniging Het Groene Kruis Heuvelland is een organisatie met +&I
Heuvelland met een verzorgings- medewerkers. Het distriktskantoor is gevestigd in Maastricht.
gebied van ca. 200.000 Per 15 augustus 1990 ontstaan binnen ons Kraamcentrum vakatures v<X
inwoners, verleent zorg op het
terrein van:

KRAAMVERZORGENDEN m/v- zwangerschapszorg; f!- kraamzorg; ZOWel full-time,
- jeugdgezondheidszorg a|s jn een dienstverband van 75%- en 50%

(o.a. consultatieburo's);
- zorg voor zieken en

gehandicapten; FUNKTIE-INFORMATIE worden verstrekt door mw. A. v.
- preventieve ouderenzorg; De functie van kraamverzorgende Meulen, hoofd kraamzorg, of .d*- voedingsvoorlichting en richt zich op de verzorging van de M. Duprez, assistent-hoofd kraa1

dieetadvisering; kraamvrouw en baby tijdens de zorg. Zij zijn telefonisch berei- gezondheidsvoorlichting; bevalling en de daarop aansluiten- baar onder nummer 043-21522'- fief verstrekken van de verzorgingsperiode, alsmede op
verpleegartikelen. de zorg voor andere gezinsleden

en huishouding. SALARIëRING
Het werkgebied omvat de Bij een 100% dienstverband b
gemeenten Eysden, Gulpen, FUNKTIE-EISEN draagt het salaris van een kraai
Maastricht, Margraten, Meersen, Naar de funkties kunnen sollicite- verzorgende minimaal f2.101,"
Vaals, Valkenburg en Wittem. ren zij die: en maximaal f 2.924,00 bruto f- een specifieke opleiding voor maand,

de funktie van kraamverzorgen-
de hebben genoten bij een ARBEIDSVOORWAARDEN
kruisorganisatie; Wij bieden arbeidsvoorwaardl

-in het bezit zijn van het diploma conform de CAO voor het Krui
kraamverzorgende of MDGO- werk en Tuberculosebestrijding 'Vz; een goed inwerkprogramma.- in het bezit zijn van het diploma
verpleegkundige A met kraam- SELEKTIE-PROCEDURE
aantekening of kraamspeciali- Een medische keuring maakt d«
satie, of in het bezit van het uit van de sollicitatieprocedure,
diploma verpleegkundige A
nieuwe stijl; SOLLICITATIES- bij voorkeur in het bezit zijn van Sollicitaties kunnen schriftelijk "rijbewijs en auto. 19 mei 1990 gericht worden al

de heer W. Feyt, hoofd personeel
zaken van de Distriktsvereniging H

INLICHTINGEN Groene Kruis Heuvelland, Postb
Inlichtingen over deze funkties 1307, 6201 BH Maastricht.

ASSURANTIEKANTOOR IN LANDGRAAF ZOEKT

ADM. MEDEW. (M/V)
Wie denkt, na een inwerkperiode, alléénwerkend de
„binnendienst" aan te kunnen?

Voorkomende werkzaamheden 0.a.:- schriftelijk en telefonisch contact met assuradeuren,
verzekerden, etc;- boekhouding in brede zin;- tekstverwerking, Word-Perfect.

Ervaring is niet vereist, wel een pré.

Belangrijker is dat u beschikt over:
- een behoorlijk verstandelijk niveau;
- een actieve instelling;- doorzettingsvermogen;
- hartelijke omgangsvormen.

Wij zijn benieuwd naar u of jij die denkt aan het gestelde
te voldoen en zin heeft mee aan te pakken in een niet
eenvoudige maar wel interessante baan.
Een handgeschreven sollicitatiebrief zien wij graag
tegemoet onder nummer LA 113. L.D. Frans Erenslaan
4 te 6371 GVLandgraaf.
Indien u binnen 14 dagen niets van ons hoort, dan is de
keuze op een ander gevalle». 75787

Za k\ Geleens Mannenkoor Mignon
OPGERICHT 1FEBRUARI 1926
HO VAN HEI KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Het Geleens Mannenkoor Mignon

' zoekt voor z.s.m. een bekwame

begeleider
(piano/orgel)
die ook als repetitor en
assistent-dirigent kan optreden.
Voltooide conservatoriumopleiding
is noodzakelijk.

Reacties worden ingewacht door de
secretaris, de heer P.C.G. Hawinkels,
v. Itersonstraat 2, 6166 KG Geleen,
04490-49052. 75130

Vbor één onzer relaties, een zonweringsbedrijf in Zuid-Limburg, zoeken fvij op hork ter-
mijn medewerkers m/v voor de navolgendefunctie: -
TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
Taken enverantwoordelijkheden: Profiel van degeschikte kandidate:- bediening telefooncentrale — nivoMEAO secretarieel-contmercieet- ontvangen klienten - leeftijd 25*30jaar
~ bediening tekstverwerker Word-perfect
~ bediening geautomatiseerdefakturatïe.

PLANNER
Taken en verantwoordelijkheden: «****Ol Profiel vande geschikte- cakulatie/inkoopbegeleiding f "5 kandidaat:- planning m.b.t. externe f*f *a&..... - bouwkundigeachtergrondop

werkzaamheden. J\ M.B.Q. niva
/'**"" eoiéföb*jA'', *" **&s*2s-3Gijaar.

Uw schriftelijke sollicitatie met '■■ """*>«%&* JÉÉÉL
pasfao dmvu U richten mn KALLEN RAEVEN GROEP
ntvemtaandadrei t.a.o. Rtjksweg Noord45
dhr JHM. Lauvcnberg llÉs^ \ Wf^^ 6162AB Geleen

v-r';-. ■■-;■-■—.: ~..■ ■ ■■

. —*** I
Vlechtersbedrijf Akkoord

Boschstraat 27, Brunssum
zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-I JZERVLECHTERS

CO2-LASSERS
en

HANDLANGERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur

.

w i Gemeente Heerlen>De bestuurscommissie openbaarprimair
onderwijsvan de gemeente Heerlen
roept sollicitanten op voor defunctie van

adjunct-direkteur (m/v)
van de v.5.0.-afdeling van
de coriovallumschool
(openbare streekschoolvoor so/vso-MLK)

In dienst treding met ingang van het
nieuwe schooljaar of zo spoedig mogelijk
Er wordt gestreefd om per 01.08.90 de
afdeling in een eigen gebouw te huisves-
ten.

Naast het voldoen aan de wettelijke
vereisten wordt van de sollicitanten
verwacht, dat zij:— zich inzetten onderwijs te geven over-
eenkomstig de beginselen van het open-
baar onderwijs;— de in gang gezette ontwikkelingen binnen
de vso-afdeling verder uitbouwen;

— aantoonbare ruime ervaring hebben
binnen vso-MLK;— een funktionele samenwerkingsrelatie *
weten op te bouwen met de teamleden, |
de leerlingen, de ouders en het bevoegd !

r gezag;— in het bezit zijn van net diploma speciaal
onderwijs;— daarnaast de beschikking hebben over
stimulerende, coördinerende, probleem- I
oplossende en leidinggevende eigen-
schappen, met ruimte voor inbreng van
het team, medezeggenschapsraad en
ouders.

Een medisch en een op de funktie gerichtpsychologisch onderzoek kunnen deel
uitmakenvan de selectieprocedure.
In de sollicitatiebrieven dienen de sollici-^tanten naast vermelding van opleiding,
ervaring en referenties, duidelijkkenbaar
te maken, dat zij kunnen voldoen aan de
hiervoor gestelde verwachtingen.

Voor algemene informatie omtrent de
vakature kunnen belangstellenden zichwenden tot de heer J. Dohmen, hoofdvan de atdelirig cultuuren onderwijs vande dienstwelzijn, tel.: 045-764536.
Gegadigden worden uitgenodigd hun
sollicitatie te zenden aan de secretarisvande bestuurscommissie openbaar primair
onderwijs, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.De sollicitatiebrieven dienen uiterlijk12 mei 1990 ingekomente zijn.

\J: openbaar
onderwijs '
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I Technische carrières
naar keuze.

AC/CV Technicus
MTS-ers: als tekenaar, kalkulator of service monteur.
HTS-ers: , als konstrukteur/tekenaar of adviseur.

Carrièremogelijkheden ruim aanwezig.

Engineer E/lVoor diverse projekten. MTS of HTS, ervaring
noodzakelijk binnen de engineering van elektrotechniek
o^procesbesturing.
Elektromonteurs
«n groot bedrijf, een klein bedrijf of enige andere
voorkeur: informeer vrijblijvend.

fiping-engineerErvaring gewenst in het behandelen van opdrachten in
"te (petro-) chemische industrie.

Tekenaars
MTS of HTS met de juiste instelling of achtergrond,
zoeken wij samen met u de juiste funktie.

Civiele Techniek
MTS of HTS, maak zelf u keuze. Kalkulator,
werkvoorbereider of opzichter.

Bouwkunde
MTS of HTS, kalkulator met enige ervaring. Ruime
doorgroeimogelijkheden aanwezig.

Multec geeft technischekennis toekomst.

interesse in een van deze vakatures?Neem dan voor meer informatie kontakt op met MultecMaastricht, Akerstraat 8 11, tel. 043-211472.

C^\kmmmf^>-<. Produktie van
luchtkanalen en
luchttechnische

| componenten

brema air products bv
Brema-air is een vooraanstaand bedrijf in het
Produceren en bedrijfsklaar monteren van
luchttechnische installaties in de utiliteitsbouw en
jfidustrie, alsmede het fabriceren van
'üchttechnische componenten.

Voor een van onze vrachtwagencombinaties
Vragen wij een

CHAUFFEUR
'b.v. het transport van de door ons gemaakte
Produkten. Uiteraard dient hij in het bezit te zijnvan het grootrijbewijs en chauffeursdiploma. Van
0n2e chauffeurs verwachten wij een grote inzet eneen klantgericht optreden bij het afleveren van
Materiaal. Voor telefonische inlichtingen kan
tussen 16.45 uur en 18.15 uur contact
°P9enomen worden met dhr. G. Schellingerhout,tel- 043-631166.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan
Ro^rectie' Postbus 3029,

jJ^2_^A Maastricht. /seo?

'gezocht'
Voor een nieuwe internationale onderneming in
Kerkrade. Wij zijn op zoek naar een kandidatevoor het verrichten van boekhoudkundige werk-
zaamheden. Tevens ondersteunt u zonodig het

direktie-sekretariaat.
Een gedegen boekhoudkundige kennis en

werkervaring als (direktie)sekretaresse zijn nood-
zakelijk.

Kandidaten die in aanmerking denken te komenvoor bovenstaande vakature verzoeken wij kontakt
op te nemen met Sylvia Otten van

ons kantoor inKerkrade.
Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat-16, Heerlen, 045 - 713120Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

KKESER
1 uitzend-kracht*
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n7.m DE LIMBURGSE
mmfff PERSONEELSGIDS

/Uf/UfgmMmWmmmmm Dealer van personen-
riTTV_" t\ n en bestelwagens voor
SITTYCAR Sittard-Geleen e.o.
Wij zoeken een

AUTOMOBIELVERKOPER
Onze kandidaat: - is ca. 25 jaar- woont in Sittard of directe omgeving- heeft bij voorkeur een IVA-diploma

- heeft enkele jarenverkoopervaring
Hij die denkt te kunnen werken in een jong team enthousiaste
medewerkers en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen,
kan een sollicitatiebrief v.v. pasfoto sturen naar:
FIAT Sittycar b.V., tav. Jean Linssen,
Postbus 275, 6130 AG Sittard. 75069

Dynamisch herenmodebedrijf in het betere
genre met o.a. een vestiging in Zuid-Limburg is
op zoek naar een eersteklas

VERKOPER
die na een inwerkperiode op korte of
langere termijn geplaatst kan worden als
chef/filiaalleider.
Tevens zal hij nauw bij de inkoop betrokken
worden. Na verloop van tijd bestaat de
mogelijkheid een eigen zaak te beginnen op
franchise-basis.
Uitsluitend voor degene die meent:

" over voldoende ervaring te beschikken

" dynamisch is en over goede
verkoopkwaliteit beschikt

" representatief is en niet ouder is
dan 40 jaar
ligt hier een "gouden" toekomst.

Wij zijn genegen een zéér hoog salaris te
betalen aan de persoon die wij zoeken.
Bent u geïnteresseerd?
Richt dan een eigenhandig geschreven
uitvoerige sollicitatiebrief aan:
Postbus 359, 6200 AJ Maastricht,
t.a.v. K. van Gerwen.

Uw sollicitatie zul zeer diskreet worden
behandeld en iedereen, die uit de branche
komt. krijgt van ons antwoord. 76074

I lyJ THOMAS REGOUT NV I
Als gevolg van de promotie van de huidigefunctionaris is binnen de
afdeling Material Management plaats voor een

I chef bedrijfsbureau f,, I
Na een gedegen inwerkperiode wordt het uw taak leiding te geven aan een
achttal medewerkers die zich bezig houden met de besturing van goederen- I
stromen binnen de onderneming. Dit houdt onder meer in, het plannen van

Thomas Regout N.V. is produktieactiviteiten en het beheren van voorraden alsmede de daaraan
een zelfstandige verkoop- verbonden administratieve en registratieve handelingen.
en produktie-organisatie in Het bedrijfsbureau vormt als zodanig de schakel tussen verkoop en produktie.
de metaalverwerkende De afdeling maakt gebruikvan een geavanceerd, geïntegreerd informatiever-
industrie. De onderneming werkend systeem. %
is een toonaangevend, U levert een belangrijke bijdrage aan hetonderhoud en de verdere verfijning
internationaal opererend van dit systeem.
producent van kwalitatief,
hoogwaardige produkten. Voor deze veelzijdige functie zoeken wij kandidaten met:
Zij heeft met name op het ' - een opleiding op HTS-bedrijfskunde niveau of gelijkwaardig
gebied van telescopische - affiniteit tot en ervaring met geautomatiseerde informatieverwerking
ladegeleiders een wereld- - ruime kennis van produktieplannmgssystemen
wijde faam opgebouwd. - goede communicatieve vaardigheden, een flexibele instelling en bewezen
De huidige afzetgebieden leidinggevende capaciteiten
zijn Europa, het Verre
Oosten en de Verenigde Thomas Regout N.V biedt u naast een plezierige werksfeer in een groeiende
Staten. Een geografische onderneming, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die overeenstem-
uitbreiding van de afzet- men met het belang van defunctie.
gebieden is thans zeer
actueel. De financieel Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
sterke en goed renderende
onderneming is gevestigd Uiteraard kunt u voor nadere informatie altijd telefonisch contact met ons
op twee lokaties in opnemen onder nummer043-214141.
Maastricht en teltruim Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Thomas Regout N.V,
600 medewerkers. Industrieweg 40, 6219 NR Maastricht, afdeling Personeel en Organisatie.

ALS JE REGELMATIG DE HANDEN
UIT DE MOUWEN WILT STEKEN,

KUN JE BIJ ONS
ALS OPROEPKRACHT AAN DE SLAG

Het is razend druk bij ons. Daarom hebben wij behoefte aan mensen die onze vaste medewerkers in de Wijkzorg, Kraamzorg
en in administratieve functies bij afwezigheid kunnen vervangen.

Wij zijn op zoek naar::

WIJK- INLICHTINGEN: SOLLICITATIES:
ZIEKENVERZORGENDEN EN A's ie geïnteresseerd bent en dit middels de ant- Wanneer jebelangstelling hebtom in een van de
Wl IKVFQPIFFnCllhJnirFhl woordstrook laatblijken, zullen wij je op een nog genoemde functies als oproepmedewerker werk-
\f J "CKrLCCSj HUNUISJCIS nader te bepalen datum uitnodigen vooreen infor- zaam te zijn verzoeken wij je onderstaande
die een diploma HBO-V.,Verpleegkundige A (met matie-bijeenkomst. Tijdens dezebijeenkomst geven antwoordcoupon vóór 18 mei a.s. te sturen aan
of zonder MGZ aantekening), Ziekenverzorging w jj je informa tie over de functie van oproepmede- de Districtsvereniging Het Groene Kruis Oostelijk
(met of zonder applicatiecursus wijkziekenverzor- werker binnen onze organisatie en de mogelijk- Zuid-Limburg, ter attentievan dedienstPersoneels-
gende) hebben. heden om werkervaring op te doen. zaken, Postbus 2690, 6401 DD Heerlen.

DIËTISTEN
het bezit bentvan het diploma HBO diëtiek en een
bewijs van bevoegdheid. mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmimmmmmmmmtmmmmmmimmmmmmmmmm^mmmmimmmmmmmmi^

KRAAMVERZORGENDEN ANTWOORDCOUPON
Voor deze functie komt u in aanmerking als u een
van de volgende diploma's heeft: MDGO-vz;Ver- , ~ . _ , ~ . , , ~..,„ ...
pleegkundigeAmetkraamaantekening;ofeens Pc- I M,k ben gemteresseerd mdcfunctie van oproepmedewerker b,| bet GroeneKruis |
cifieke opleiding genoten heeft bij een kruisorgani- I °°Ste, 'lk Zu,d-Llmburg- |

O Ik wil graag nader geïnformeerd worden over deze functie tijdens een informatie-
ADMINISTRATIEF bijeenkomst

MEDEWERKERS Dhr./Wr, ___________
met HAVO en typediploma of MEAO-s. . ,/r r Adres:
SALARIËRING/ Postcode: ______ Woonplaats: ,_
ARBEIDSVOORWAARDEN: Tel
Ten aanzien van de salariëring en de arbeids-
voorwaarden is de CAO voor het Kruiswerk van Ik ben in het bezit van het diploma:
toepassing. O HBO-V O HBO diëtiek

O Verpleegkundige A O MDGO-vz.
£J\ I O MGZ aantekening O Kraamaantekening I

£JO€J\ | O Ziekenverzorging O HAVO met typediploma |
t-J-—-77^ O Applicafiecursus wijkziekverzorging. O MEAO-sGroene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

I I jfl
111

MmmW StelrCld!lÓCCU
-

Stelrad B.V. maakt deel uit Onze sterke expansie en een steeds belangrijker wordende export in
van Stelrad Group, een divisie geheel Europa nopen tot nieuwe investeringen en uitbreiding van onze
van het Engelse Metal Box- produktiecapaciteit.
Concern. Stelrad Group is de
belangrijkste producent van In verband hiermee zoeken wij voor onze Technische Dienst enkele
radiatoren en ketels in de nieuwe collega's in 3-ploegendienst voor de functie van
Europese verwarmingswereld.

aSieVtaZt^" 0" Onderhoudsmonteur Een W
dochterondernemingen in
Duitsland en Frankrijk, bouwt Wij vragen voor de E-monteur: diploma M.T.S., waarbij kennis/ervaring
aan haar toekomst, gebaseerd in PLC- en relaisbesturing een pré is.
op een 50-jarige ervaring. Voor de onderhoudsmonteur-W zoeken we mensen met het diploma

M.T.S. -W, of LT.S.-C met enige jaren ervaring als onderhoudsmonteur.
Kandidaten met kennis/ervaring in pneumatiek en hydrauliek genieten
de voorkeur.

Wij bieden: I
" bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband in een gezonde én 1

snelgroeiende onderneming. ■
" prima salaris, met een aantrekkelijke ploegentoeslag. È
" vergoeding van reiskosten, premievrije pensioenvoorziening, uit- M

stekende studiefaciliteiten, aantrekkelijke bedrijfsspaarregeling, M
etc. M

" een werksfeer welke gekenmerkt wordt door collegialiteit, open- M
heid en een prettig arbeidsklimaat. M

Uw sollicitatie kunt u binnen 8 dagen schriftelijk richten aan M
de heer Drs. B. Vlake, afdeling personeelszaken van Stelrad M
B.V, Kathagen 30, 6361 HG Nuth, tel.: 045-241351. J

Ni mmmi iïm?,<m
o.«",_„ Csao[föQOQO[Fe@etoD(ife
6433 XE Hoensbroek
Tel. 045-227181

Kicken Heerlen b.v. is een middelgroot hoyeniersbedrijfdat
zich bezig houdt met de aanleg en onderhoud van
groenvoorzieningen, rekreatieterreinen, sportvelden en
wegbermen in de regio Zuid- en Midden-Limburg.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten vragen wij op korte
termijn:

2 tractorchauffeurs
met ervaring voor machines t.b.v. wegbermonderhoud;

2 geoefende hoveniers
met ervaring

Geboden wordt:

" goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

" salaris conform CAO voor hoveniers (T en L);

" prettige werksfeer
— zonder ervaring is het onnodig om te solliciteren;— sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk richten aan

bovenstaand adres. 76154

Ns '.
Rathausstr. 72 Stolberg Franzstr. 1, Eschweiler

S 02402/81004 S 02403/32426

Wir erweitern unser hochmotiviertes Verkaufsteam!
Tasteninstrumente verkaufen ist anspruchsvoll und
macht Spass!
Wir suchen daher einen seriösen

VERKAUFER
für den Bereich der Tasteninstrumente. Sic sollten
selbststandig arbeiten können und die Bereitschaft
mitbringen, mit unserer Firma in eine solide Zukunft I
zu wachsen.
Sic Sollten akzeptieren, dass Ihre Arbeitszeit der
Kunde mitbestimmt!
Ihre Bewerbungsunterlagen, die natüriich
vertraulich behandelt werden, senden Sic bitte an

Musikland Personalbt.
Rathausstr. 72, 5190 Stolberg

_>

I A

Bib I
WWW_\ centraal bureau voor de statistiek 1
vraagt voor de hoofdafdeling Statistische Methoden, een

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (m/v>
wiskundige statistiek
vac,nr.21.80.001/LID

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak " analyserenvan destatistische kwaliteit van procedures ter
hetverzamelen van statistische gegevens over een groot compensatie vóór non-respons;
aantal aspecten van de Nederlandsesamenleving. Deze in- " ontwerpen van prototypes van statistischeprogramma-
formatie wordt verwerkt tot actuele en betrouwbare informa- tuur voor het behandelen van (item-)non-respons.
tic voor vooral bedrijfsleven en openbare organisaties.
Het CBS telt bijna 3000 medewerkers en kan worden gety- Vereist:
peerd als een modern informatieverwerkend bedrijf. Het CBS " voltooide universitaire opleidingin de wiskunde met spe-
is gevestigd in Voorburg en Heerlen en heeft een dépen- cialisatiewiskundige statistiek, dan wel een vergelijkbare
dance in Apeldoorn. In Heerlen zijn ca. 1300 personen werk- opleiding met uitgebreidekennis van wiskundig-statisti-
zaam. schemethoden;

" kennis van en ervaring met methoden voor het behandelen
De Hoofdafdeling Statistische Methoden bestaat uit 23 me- van ontbrekendewaarnemingen strekken tot aanbeveling,
dewerkers in Voorburg en 7 in Heerlen. Deze zijn belast met
onderzoek, ondersteuning en adviseringop het gebied van Salarisschaal:
deverzameling, verwerking en analyse van statistische gege- " max. schaal 11, afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
vens. Het werkterreinvan de Hoofdafdeling kent vier zwaar- ring max. ’ 6.376- bruto per maand,
tepurïten: steekproefmethoden, toegepaste wiskunde en (Functie-niveau: hoofdgroep 5, niveaugroep B).
statistischerekentechnieken, econometrie en sociometrie.

Standplaats:
Taak: " Heerlen.

" verrichten van onderzoek op het gebied van statistische
methoden en de toepassing daarvan, in hetbijzonder op Contactpersoon:
het gebied van steekproefmethoden; " dhr. dr. J.C. Akkerboom, senior/chef Statistische Metho-

" uitbrengenvan adviezen opbovengenoemde gebieden; den. Tel: 045-73 66 66 toestel 2955 Heerlen of

" samenstellenvan rapporten en op andere wijze overdra- dhr. dr. ir. P. Kooiman, Hoofd v.d. Hafd. Statistische Me-
gen van verworven inzichten en resultaten van verrichte thoden. Tel: 070-694341 toestel 2978 Voorburg,
werkzaamheden.

Een psychologischonderzoek kan deel uitmaken van de se-
Het onderzoekis in eerste instantie gerichtop methodenvoor lectieprocedure.
hetbehandelen van ontbrekende waarnemingen bij enquê-
tes, in het bijzonder: Het Centraal Bureau voor deStatistiek wil meer vrouwen en

" modellerenvan non-respons, zowel op het niveau van de leden van etnische minderheden in dienstnerrjen. Bij gelijke
gehele vragenlijst als op het niveau van afzonderlijke en- geschiktheid zal aan hen devoorkeur worden gegeven,
quêtevragen (items);

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer, binnen 21 dagen zenden aan hetHoofd van de
hoofdafdeling Personeel en Organisatievan het Centraal Bureau voor de Statistiek:Kloosterweg 1, 0f pOStDUS 4481,
6401 CZ Heerlen.
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Abraham
' Heerlenaar Jan Veneken
°erd gisteren vijftig. En naar
?oed gebruik krijg je dan een
Abraham cadeau, een kunstig
*■ elkaar geknutselde pop.
"aar dat ging devrienden van
'an niet ver genoeg. Ze verras-
en Jan met een levend exem-
%ar. De hele dag week de
\braham geen centimeter van
:iJn zijde. Op een manier waar
e het benauwd van kreeg ach-
ervolgde hij Jan als een scha-
ww. Om gek van te worden,
ykt ons, maar Janvond het wel
ewfc. En daar ging het per slot
_n rekening om. I

Bus
" Wie vreest zich morgen te zul-
ten vervelen, kan naar Den
"aag. Voor een tientje is nog
ien plaatje vrij in de suppor-
tersbus van VGZ/Sittardia. In°en Haag staat een belangrijke
Wedstrijd van de heren - tegenLopes Hermes - op het pro-ö^amma. JanBrands (S 04490--l5(>?9) bellen.

Kinderfeest
" Nog even te herinnering:
"a-nmiddag viert het comitéHeerlen van SOS-Kinderdor-Pen feest in de plaatselijke
.r-h°uwburg. Op het program-ma staan de voorstelling Ala-
ain en de Wonderlamp door het

Jeugdtoneel, een mi-rl~?} ayba,ckshow en deprijsuit-
eiking van een tekenwedstrijd,e middag begint om 13 uur en

rfu ntree bedraagt slechts een
ycsdaa-der. Aan de kassa vanac schouwburg zijn nog volop
i verkrijgbaar.

Ruilbeurs
". We hebben u blij gemaakt
'"iet een dode mus: de ruilbeurs
[tHjL -De Verzamelaar in het

in Heerlen is he-
\T*as niet gratis toegankelijk.
\Y-9f 1 bezoekers wordt wel dege-
J^fc een bijdrage verwacht, zo
[?at de organisatie weten.**a'ereen moet betalen. Deson-
danks veel plezier.

Terug
;S Freek Berendse (70) uit
P°ensbroek emigreerde ruim
eertig jaar geleden naar de

(^"■erikaanse staa£ Zuid-Dako-
j. °m nooit meer terug te keren,
jaarnu heeft hij zijn zuster la-
" weten dat hij medio mei

j>or een korte vakantie naar
ha erl°-nd komt. Zusterlief wil
a

ar broer verrassen door een, ntal Dan zijn oude vriendenü dommelen. Wie Freek ge-
epv. ee-ff en hem graag nog,ns Wii ontmoeten, wordt

verzocht contact op teernenmet mevrouw Van Veen-
-215754 Se ln Hoensbroek: s

plat du jour
Kind I
in ?,n Pas geboren kind sliep, a r kmdskörf en droeg eenrnn^! d,00k (tuier). Na een tijd"£>cht het kind dan in e kin-
dn ZUlke °f kaksjteulke. En
rp^n,? °Woeding van kinde-
,"*■ Wie me de kinger trekt zpeë«at me ze. Vaöl kingerzint Ga-as zenge, mèh ze hawte dich de
trSPe Va ac lief-Bic veul Vinger

ekt t ènt 't angert. In Kerkra-
zegt men: kinger maacheV-er tse taache, kinger trèkke. ver tse vrèkke. 'n Moeëder ka

W ■tieèn kinger groeët bringe
|? Ueën kinger 'n moeëder.kinger trae demoeëder op
r* ac tieëne, groeëtekinger traeacior op 't hart.

Op weg naar
de Sinaï

" Korporaal Petra Palmen
(23) van het Nederlands Ad-
ministratief Squadron van
het NAK Afcent in Brunssum
keek afgelopen week even
raar op toen haar collega's
een kameel als 'vervoermid-
del' voor haar lieten opdra-
ven. Petra uit Brunssum ver-
trekt op 11 mei naar het Si-
naï-detachement van de Af-
cent en kreeg gisteren op de
hoofdbasis in Brunssum al-
vast enkele 'rijlessen', ln no-
vember keert de Brunssumse
uit de woestijn terug.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Zestig procent bewoners ingeschreven als woningzoekende

De Vossekuil berieid tot huurweigering

Referendum
Een referendum kan een van
de meest zuivere democrati-
sche mogelijkheden zijn om
de bevolking direct bij de
politieke besluitvorming te
betrekken. Het feit dat de
gemeente Onderbanken
onder aanvoering van D66-
-burgemeester Vincent Ritzer
als eerste gemeente in Lim-
burg een referendum wil

houden (rond de eventuele komst van een proefdierenfokbedrijf),
is dan ook een goede zaak.

Als men evenwel kiest voor een referendum, dan zijn twee zaken
ivan eminent belang. Op de allereerste plaats moeten de burgers
terdege worden voorgelicht over datgene, waarover zij hun me-
ning gaan geven. Zij moeten op de hoogte zijn van achtergronden
en consequenties om een genuanceerde uitspraak te kunnen
doen. Indien de voorlichting vooraf niet voldoende is, is een refe-
rendum zinloos.

Van evengroot belang is dat bestuurders zich voorafgaand aan
een referendum bereid verklaren de resultaten van de volkspeiling
als bindend te ervaren. Het is immers niet de bedoeling dat dere-
sultatenvan een referendum slechts ter kennisgeving worden aan-
genomen. Per slot van rekening win je geen adviezen in om ze
schouderophalend naast je neer te leggen.

.Kortom: Onderbanken heeft een stap in de juiste richting gezet,
maar zal ervoor moeten waken dat het goed bedoelde referendum
over het proefdierenbedrijf straks niet gezien wordt als een demo-
cratische vorm van zoethouden...

R. W.

door joos philippens
HEERLEN - Het overgrote
deel van de bewoners van de
vier Vossekuilflats in Heerlen
is bereid om mee te doen aan
een collectieve huurweige-
ring. Tachtig procent van de
mensen gaat daarmee akkoord
als het geld wordt gestort op
een rekening bij een notaris.

Dit blijkt uit een enquête die is ge-
houden door het bewonerscomité
Vossekuil. De respons bleek met
80% verrassend hoog.
Dat de bewoners niet zomaar tot
huurweigering willen overgaan,
blijkt uit het feit dat ze zeer voor-
zichtig reageren op de vraag of ze
huurweigering een goed idee vin-
den. Maar als de enquêteurs met het
concrete voorstel komen dat voor-
ziet in het inschakelenvan een nota-
ris, gaat men massaal overstag.

De maatregel van huurweigering
werd ruim een maand geleden voor
het eerst in het openbaar geopperd
tijdens een bijeenkomst van wet-houder Hub Savelsbergh met de be-
woners. Dit uit onvredeover het feitdat de oplossing van het probleem
zo lang op zich laten wachten. Debewoners achten het niet betalen
een drukmiddel om met name de
Bouwvereniging Heerlen tot meer
spoed aan te manen, en minimaal
als aansporing om beter onderhoud
te plegen.
Zoals bekend heeft deBouwvereni-
ging driejaar geleden al besloten totsloop van de flats. Door allerlei for-
mele barrières is echter pas eind vo-
rige maand een sloopaanvraag inge-
diend bij het Centraal Fonds, eennog niet zolang geleden door VROMin het leven geroepen instantie.

Afraden
Wethouder Savelsbergh heeft de be-
woners overigens afgeraden om
over te gaan tot huurweigering. De
gemeente krijgt namelijk alleen
leegstandspremie van het rijk als
tenminste nog een deel van de wo-
ningen bewoond is. Hiervoor wordt
uitgegaan van het aantal mensen
dat huur betaalt.
De overgebleven tweehonderd be-
woners (er zijn vierhonderd wonin-
gen) lijken hier niet zo erg van onder
de indruk en ook niet van de mede-
deling dat wie geen huur betaalt,
ook niet door andere woningvereni-
gingen geaccepteerd wordt. En dat
terwijl zestig procent van de bewo-
ners aangeeft elders ingeschreven
te staan als woningzoekende.
Ruim tachtig procent zegt weg te
willen uitDe Vossekuil, maar als de
situatie 'beter' zou worden, wil zes-
tig procent wel weer blijven. Als
meest storende zaken worden ge-
noemd: het rondhangen van men-
sen die niet in De Vossekuil thuis-
horen, viezigheid in de hal, de drug-
handel en slechte behandeling door
de Bouwvereniging.

Vrachtauto gekantel
..

(ADVERTENTIE) ~

SANITAIR EN BADKAMEHMEUBELS I
Showroom vandaag, 5 mei, geopend

Tevens showen wij u de nieuwste modellen sanitair van Sphinx,
Villeroy & Boch en Duravit met bijbehorende tegels

| mmm installatiebedrijfUil LEMMENSMEESSEN BV.
Litscherveldweg 2 - 6413 BA Heerlen, tel. 045-213661, fax. 045-228636
Openingstijden sanitair showroom:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-15.00 uur

Rijkspolitie Nuth zoekt getuigen

Bestuurders in de clinch
NUTH - De Rijkspolitie in Nuth isop zoek naar ooggetuigen van een.handgemeen tussen twee automo-bilisten die elkaar gisteren rond 12uur op de afslagABP van deKeulsebaan in Heerlen het leven zuurmaakten. Volgens de politie betrofhet de bestuurders van een blauweFiat 127 en een witte Opel KadettCaravan. Op de afrit Nuth ging hettweetal vervolgens op de vuist
waarna beiden aangifte deden vanmishandeling. Ook wil deRijkspoli-tie Nuth in contact komen met men-sen die op donderdagmiddag rond15 uur op de kruising Diepestraat-
Provincialeweg in Arensgenhout
getuige waren van een bijna-botsing
tussen een blauwe Opel Kadett enen lichtbruine Opel Ascona. De be-stuurdervan de bruine Opel was nahet voorval blijkbaar zo over zyn|

toeren dat hij de bestuurder van de
andere auto achtervolgde tot in de
De Bockhofstraat te Schimmert.
Daar trapte hij een deuk in het por-
tier van deblauwe Opel.

Motordieven
aangehouden

LANDGRAAF- De politie in Land-
graaf heeft twee 17-jarige jongens
aangehouden die op een in Duits-
land gestolen motor reden. Bij een
controlekonden beideknapen geen
rij- en kentekenbewijs tonen. Bo-
vendien was op de motor een valse
kentekenplaat bevestigd en bleken
contactslot en de afsluitdop van de
benzinetankgeforceerd.De jongens
zijn ingesloten.

(ADVERTENTIE)

fkado-Beek^^gvandaag Yg
de gehele dag M

GESLOTEN! \j|

'Mandflessen'
INJAASTRICHT/BRUNSSUM- „Wat waren dat voor flessen
pils, mandflessen misschien?"
vroeg politierechter mr Bröc-
ker gisteren aan een 45-jarige
Brunssummer. De man be-
weerde drie flessen pils te heb-
ben gedronken, toen hij een
jaar geleden werd betrapt met
een alcoholpromillage van 2,4.
Ter zitting gaf hrj toe dat het in-
derdaad ietsmeer geweest was.
Hij beloofde plechtig nooit
meer met alcohol achter het
stuur te kruipen. „Helemaal
niet meer achter het stuur, zul
je bedoelen. We hebben hele-
maal geen auto meer," riep zijn
echtgenote vanaf de publieke
de rechter verontwaardigd toe.
„U bent ook gehuwd, hoor ik,"
reageerde dezehierop heel rus-
tig. En legde de man vervol-
gens een rijverbod van negen
maanden, duizend gulden boe-
te en een week voorwaardely-
ke celstraf op.

Beroving
mislukt

BRUNSSUM - Een onbekende
man heeft gistermofgenrond 11 uur
in winkelcentrum Klingbemden in
Brunssum geprobeerd een vrouw
van haar beurs te berpven. Hij nam
de benen toen de vrouw begon te
gillen. De man had halflang licht-
blond haar en droeg een grijsblauw
trainingspak. De afdeling recherche
van de politie Brunssum heeft een
onderzoek ingesteld dat nog zonder
resultaat gebleven is en zoekt getui-
gen. De informatie zal vertrouwelijk
behandeld worden: 5252555.

Heroïne
KERKRADE- De politievan Kerk-
rade heeft dondermiddag op de
Meuserstraat een man aangehouden
die 7,2 gram heroïne bij zich had. De
verdachte is in verzekering gesteld.

Transporteur
aan banden

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - De Raad
van State heeft strengere voorwaar-
den vastgesteld voor het gebruik
van een opslagterrein aan de
Schaesbergerweg in Heerlen. Dit
om de overlast voor omwonenden
te beperken. De eigenaar van het
terrein, transportbedrijf Leers BV,
mag nog maar twee auto's per dag
laden of lossen. Tussen acht uur ' s
avonds en vijf uur 's ochtends mo-
gen helemaal geen werkzaamheden
worden verricht die geluidsoverlast
kunnen veroorzaken. Verder is vast-
gesteld dat op het terrein geen
auto's of machines voor langere tijd
mogen worden geparkeerd.

(ADVERTENTIE)

VANDAAG
5 mei

is onze supermarkt de
gehele dag geopend van

9.00 tot 17.00 uur

GRUMA
Vferrassendvolledig.Vterbazend voordelig
Nobeistraat 48, Heerlen

tel. 045-713616
(ADVERTENTIE)

Aan de vernieuwing en uitbreiding van ons instituut is een eind gekomen.

Zondag 6 mei van 11.00 - 17.00 uur is iedereen van harte welkom op de
OPEN DAG (geen verkoop)

mmWJ^mWmmmW/ UI VImmWI W

J'HUIDVERZORGING
* tweeling-cabine sonja messing-tubée

*ruimte voor lichaamsverzorging Wijenweg 181, Treebeek-Brunssum
* Instruktielokaal ' Tel. 045-225511

* zonnestudio Zie qq. ons programma ti jdens
*exclusieve parfumerie de feestweek op pagina 20.



In de publikatie in betLimburgs Dagblad van 4 mei jl.
werd vermeld dat onze ouders

Anna Hansen-Philips
en

Bar Hansen
op maandag 7 mei a.s. hun 50-jarig

huwelijksfeest hopen te vieren.
Abusievelijk is de wens van onze ouders dat,

eventuele giften bestemdzijn voor het
Kankerfonds, in depublikatie niet tot

uitdrukking gebracht.
De kinderen: Rina, Wim, Octave, José

Neerhem 53, Valkenburg a/d Geul

■ Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te i
bedanken bij de overweldigende belangstelling ter !

gelegenheid van ons

50-jarig huwelijk
zeggen wij namens kinderen en kleinkinderen

onze hartelijke dank.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Leo Willems en
Agnes Willems-v.d. Bergh

Raadhuisstraat 6, Grevenbicht

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, priesterlijke zorg en behulpzaamheid, is
heden geheel onverwacht op 84-jarige leeftijd van
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze broer, zwager, heeroom en neef

z.e.w. pastoor
Johannes Joseph Suijker

Rotterdam: M. Suijker-Machielse
Vlaardingen: C. Suijker-Spijkers

Geleen: F.W. Suijker
Schiedam: G.W. Suijker

en C. Suijker-Kloosterman
en verdere familie

Geleen, verpleeghuis Odilia, 3 mei 1990
Corr.adres: Wagenaarstraat 32, 6164XLGeleen.
Avondwake maandag a.s. om 19.00uur in de hierna
te noemen kerk.
In de Pastoor van Arskerk aan de Lienaertstraat 90
te Geleen zal de plechtige uitvaartdienst gehouden
worden op dinsdag 8 mei om 14.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in derouwkapel van het zieken-
huis te Geleen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Eerst in uw ouderdom
daalt ge ten grave,
zoals de schoofwordt
binnengehaald als het tijd is.

Dankbaar, dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij met droefheid kennis,
datvan ons is heengegaan, in de gezegende leeftijd
van 91 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, oudoma, zus, schoonzus, tante en nicht

Antje Eussen
weduwevan

Willem Houben
Ransdaal: Leo Houben

Jeanette Houben-Bemelmans
Herkenbosch: Marie Hilkens-Houben

Harry Hilkens
Maastricht: Bertha Broex-Houben

JacquesBroex
Haar klein- en
achterkleinkinderen
Carin en Léon,
Wendy en Sharon,
Frank en Ria,
Raymond en Hetty
Familie Eussen
Familie Houben

Ransdaal 4 mei 1990
Ransdalerstraat 70
De plechtige uitvaartdienst gevolgddoor de begrafe-
nis zal plaatsvinden woensdag 9 mei a.s. om 11.00uur
in de parochiekerk van de H. Theresia te Ransdaal.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed en
avondwake.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de begrafenisvereniging „Voerendaal", Kerkplein
43 aldaar. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen mededeling mochten ontvangen gelie-
ve deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden, op
de leeftijd van 83 jaar, vanonze goede enzorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Peter Anton Koppei
weduwnaar van

Bertha Maria Bruis
In dankbare herinnering:

Sittard: F. Houben-Koppei
G. Houben

Sittard: L. Tummers-Koppei
G. Tummers

Sittard: J. Koppei
K. Koppei-de Laat

Elsloo: M. Bongers-Koppei
J. Bongers
en al zijn klein-
en achterkleinkinderen
Familie Koppei
Familie Bruis

4 mei 1990
Limbrichterweg 63, 6135 GE Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 8 mei a.s. om
10.30uur in deparochiekerk van St. Paulus teLim-
brichterveld-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid totschriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-dentijdens de avondwake van maandag 7 mei a.s.
om 18.45 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemenin het mortuarium
van het ziekenhuiste Sittard dagelijks van 17.30tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Naeen druk, werkzaam en liefdevol leven, dat gete-
kend Verd door oprechte levensvreugde, eenvoud
en grote hulpvaardigheid, is heden op 3 mei 1990,
van ons heengegaan op de leeftijd van 70 jaar, mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Henri Jozef Paschalis
Sijen

begiftigd met depauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van

Hendrikje Hooiveld
In dankbare herinnering:

Nieuwenhagen: H. Sijen-Hooiveld
Eygelshoven: JeannyLigter-Sijen

Piet Ligter
Marcel - Elice, Pascal, Roger

Westeremden: René Sijen
Thresie Sijen-Driessen
Annie, Frits

Kerkrade: MoniqueLayouni-Sijen
Michel Layouni

Nieuwenhagen, 3 mei 1990
Marijkestraat 11, 6373 NR
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 8 mei 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk
O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemde kerk.
Mijn man is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 16.00
tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
jehebt het als een moedigevrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
en wie kan voelen, watje hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, geven wij u kennis, dat op 83-jarige leeftijd
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Antje Tummers
echtgenote van

Sjeng Quix
Amstenrade: Sjeng Quix

Doenrade: Jan Quix
Yvonne Budé-Bartels

Doenrade: Cor Quix
Mia Quix-Goessens

Hoensbroek: Els Dupuis-Quix
Phil Dupuis

Doenrade: Anny de Jong-Quix
Ben de Jong
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Tummers
Familie Quix

6436 AX Amstenrade, 3 mei 1990
De Gyselaar 10
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei om 11.00
uur in deparochiekerk St. Jozefte Doenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk. Avondmis maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Antje is opgebaard in derouwkapel van het zieken-
huis te Sittard, alwaar dagelijks bezoekgelegen-
heid is van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delenwij u mede, dattoch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lievemoeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bertha Vluggen
weduwe van

Cornelis Collin
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Eygelshoven: Tiny Moors-Collin
Piet Moors

Geleen: Marij de Bruyn-Collin
Ben de Bruyn
Peggy en Maurice

Kerkrade: Andrès Collin
Sofia Collin-Reis
Heinz, Jacky, Marika, Silvia,
Michael en Jessica

Geleen: Laurens Collin
Maria Collin-Aretz
Mand

Nieuwenhagen: Huub Collin
Mary Collin-Smeets

Übach o. Worms: Francine Melchers-Collin
Freed Melchers
Kevin
Familie Vluggen
Familie Collin

6374 VD Landgraaf, 3 mei 1990
Karel Doormanstraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 8 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van deH. Theresia en Don Bosco te Waubach-
Lauradorp, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Vogel-
zankweg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 7 mei a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, op deleeftijd van 39 jaar, tengevol-
gevan een noodlottig ongeval,

Mathieu Reul
Heerlen: familie Reul

familie Postmus
3 mei 1990
Jonkerstraat 32, Heerlen
Corr.adres: Enniusstraat 21, 6417 XD Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei 1990
om 10.30 uur in het crematorium te Imstenrade-
Heerlen; bijeenkomst aldaar om 10.15 uur.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons gedu-
rende zijn leven heeft omringd, geven wij u met droefheid
kennis dat heden onverwacht, maar in allerust van ons is

*"^~—' heengegaan, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Pieter Lambert
Glaesmaekers
begiftigd met de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice
weduwnaarvan

Maria Elisabeth Tummers
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed hij op
80-jarige leeftijd.

Geleen: Jan Glaesmaekers
Mia Glaesmaekers-Brings

Geleen: Gé Glaesmaekers, Christine Glaesmaekers-Sorée
Charleston Illinois

U.S.A.: Tiny Shick-Glaesmaekers
Rich Shick
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Glaesmaekers
Familie Tummers

Geleen, 3 mei 1990
Bloemenhof 38
Corr.adres: Zonstraat 15, 6161 VE Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben dinsdag
8 mei a.s. om 10.30uur in deparochiekerk van deH.H. En-
gelbewaarders te Lindenheuvel-Geleen, waarna de begra-
fenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen maandag 7 mei om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen. Gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t.
Op 2 mei jl. is voorzienvan het h. sacrament der ziekenvredig ingeslapen,
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, de heer

Emile P.Chr. Wolfs
ir 16-3-1895 t 2-5-1990

oud-notaris te Heerlen
res.kapitein der Infanterie b.d.

echtgenootvan mevrouw

Maria Th.G. Ariaens
t 1983

Hij overleed op de gezegende leeftijd van 95 jaar, na een liefdevolle ver-
pleging in de verpleegkliniek te Heerlen.

Rijkswijk: M.Ch.E. Onstenk-Wolfs
A.C. Onstenk

Heerlen: V.J.Th. Widdershoven-Wolfs
J.M.G. Widdershoven

Son en Breughel: B.G. Wolfs
O.P.M. Wolfs-Brand

Maastricht: L.F. Wolfs
Th.B. Wolfs-Limbeek
klein- en achterkleinkinderen

2 mei 1990
Corr.adres: W. Schweitzerlaan 22, 6419 BB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op dinsdag 8 mei 1990 om
12.00 uur in de St.' Marünuskerk te Welten-Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats te Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.40 uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door h. mis op maandag 7 mei a.s. om 18.45
uur in de dagkapel van voornoemde kerk.

I t;
Op de avond van 2 mei 1990, na voorzien te zijn van de laatste sacramen-
ten, overleed in het ziekenhuisvan Sittard, tot onze grote droefheid,onze d
schoonzuster en tante, mevrouw 2

Ferdinanda Elisabeth Johanna ;
van Sonsbeeck

weduwe van de heer

Max Robert Haan
Geboren op 24 december 1907 te Maastricht

Familie van Sonsbeeck
Familie Haan

6136 KW Sittard, 2 mei 1990
Huis Millen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 7 mei a.s. ■om 11.00 uur in de St.-Nicolaaskerk te Millen.
Vertrek vanaf het woonhuisom 10.30 uur.
Liever geen bloemen. Gaarne h. missen.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.
Correspondentieadres:
Familie van Sonsbeeck Familie Haan
Valklaan 27 Koekamp 1
3722 ZJ Bilthoven 6151 NP Munstergeleen1

I "1 :
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurendezijn leven heeft omringd, delen wij mede datvan ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Henk Linssen
echtgenoot van

Annie Rutten
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: A.G.P. Linssen-Rutten
Brunssum: Nellie en Jo

Gerrits-Linssen
Brunssum: Johanna en Henk

Wolters-Linssen 8'
Brunssum: Riet en Frits

Allertz-Linssen
Veldhoven: René en Alie

Linssen-Dooren
Landgraaf: Chris en Corry

Linssen-Hollander
Brunssum: Peter en Marleen

Linssen-Bruls
Stokhem: Els en Marcel

Soons-Linssen
Hoensbroek: Sylvia en Jan

Hoenen-Linssen
en zijn kleinkinderen en fachterkleinkind

4 mei 1990
Past. Savelbergstrata 86
6441 AP Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 8 mei om
14.00 uur in de dekenale kerk van St.-Gregorius te Brunssum, gevolgd
door de crematie te Heerlen.
Bijeenkosmt in dekerk, alwaar gelegenheidto schriftelijke condoleances.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als I
zodanig te beschouwen.

m. m

f

'I . 1t
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
hem lief waren, is heden van ons heengegaan, onze
dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Sjaak Peters
Hij overleed op de leeftijd van 49 jaar, voorzienvan
deh.h. sacramenten.

Berg a/d Maas: Tilla Heutmekers-Peters
Hub Heutmekers

Berg a/d Maas: Sjeng Peters
Paula Peters-Bervoets

Berg a/d Maas: Mia Segers-Peters
Jan Segers t
Familie Peters

6129 AD Berg a/d Maas, 4 mei 1990
Margrietstraat 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Michael te Berg
a/d Maas.
Er is geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehoudenvoor Sjaak in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Maria Cohnen
weduwevan

Herman Karel Hubertus
Bonekamp

Zij overleed in de leeftijd van 95 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Doorn: J.G. Bos-Cohnen
Heerlen: A.M.H. Bartels-Cohnen

Rotterdam: R.W. Cohnen
J. Cohnen-Versterre
nichten en neven

Sittard, 3 mei 1990
Bejaardenverzorgingstehuis St. Agnetenberg
Corr.adres: Jan van Stevensweertstraat 17
6137 AR Sittard
De eucharistieviering, gevolgd door de crematie-
plechtigheid, zal gehouden worden op maandag 7
mei a.s. om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 Geleen.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 12.15 uur.
Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij voorzien van
het heilig sacrament der zieken, afscheid genomen
van mijn allerliefste moeder,behuwdmoeder, tante
en nicht

Emma van Woonsel
echtgenote van wijlen

Edouard van Vinck
Zij was 83 jaar.

De bedroefde familie:
L. Wessels-van Vinck
M. Wessels
A. Schilling-Wesséls
M. Schilling
Fam. van Woonsel
Fam. van Vinck

6461 ET Kerkrade, 4 mei 1990
Gruppellostraat 27
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 8 mei a.s. om 12.00uur in de parochiekerk
van St.-Lambertus Kerkrade-C. waarna aanslui-
tend crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Maandag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in bovenvernoemde
kerk.

t IMet droefheid geven wij kennis dat van ons is
heengegaan, mijn lieve vader, schoonvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Wiel Erkens
echtgenootvan wijlen

Mina Rycks
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Kerkrade: W.P. Erkens
A. Erkens-Postema
Familie Erkens
Familie Rycks

6461 HS Kerkrade, 3 mei 1990
Holzstraat 106
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 7 mei as. om 10.00uur in de parochiekerk
St.-Catharina te KerkraderHolz, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Zaterdag5 mei zal de overledene bijzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo-
vengenoemdekerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen. ■

§
■

t ;!
Na een zorgzaam leven is heden, stil en bescheide' fizoals hij was, geheel onverwacht van ons heenge'?
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vade' "schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef 'Hub Mirkes

echtgenoot van >1
Fina Scheeren

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-Gracht: Fina Mirkes-ScheereD
Alsdorf: Marianne en Matthias

Mannfred
Kerkrade: Anny en Yilmaz

Yildez
Kerkrade: Sybielle en André

Melanie, Raymond
Kerkrade: Marie-Louise en Emi* 1

Rabea
Familie Mirkes
Familie Scheeren

6465 BC Kerkrade, 3 mei 1990
St.-Eugeniusstraat 44a
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude'
op woensdag 9 mei as. om 11.00 uur in de parochie
kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkrad*
West-Gracht, waarna aansluitend de crematie z*
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, W'
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis dinsdag 8 mei om 19.00 uur in voof'
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmo?
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhe''
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevremont d«'
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, êe
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot'
wen.

tLeonard Wolters, 94 jaar, weduwnaar van Gei"
trudis Neven, hoeve „Moorsel", Bergerweg 48;;

6063 BS Vlodrop. De plechtige uitvaartdienst z&;
worden gehoudendinsdag 8 mei om 10.30uur in d*
parochiekerk van de H. Martinus te Vlodrop.

t Maria Oosterwaal, 76 jaar, weduwe van Gerri' |Coenen. Corr.adres: Pasweg 9, 6097 NJ Panheel (
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude!1}
dinsdag 8 meiom 14.30 uur m de parochiekerk va" i
St. Stephanus te Heel.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve dochter,klei"'
dochter, zusje en tante

' Marijke
zal worden gehoudenop zondag 6 mei a.s. om 17.3°
uur in de parochiekerk van de H. Marcellinus e"
Petrus te Oud-Geleen.

Fam. Geertsen»'

De plechtige eerste jaardienstvoor onze mo«'
der

Anna Mets-Wiekken
zal plaatshebben op zondag 6 mei a.s. o!*1

H.30 uur in de St. Laurentiuskerk te Spau-
beek.

Kinderen MetsI
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zich af waarop de 35 miljoen ton ge-
baseerd is. Zij eiste een duidelijke
einddatum waarop de grindwinning
in deze provincie moet stoppen en
diende dan ook een amendement in.

Statenleden eens
met grindakkoord5* stemde iedereen in met het ver-enen van een onderzoek (kosten

P" miljoen) naar natuurontwikke-ng in het Maasdal in combinatiele' gnndwinning.

Alleen D66, Groen Links en PNL tegen Het was van meet af aan duidelijk
dat zowel de motie die Kusters in-
diende als het amendement van
Groen Links zouden sneuvelen.
Toch deed deputé Piet Hilhorst wa-
ter in de wijn door te beloven dat er
precies wordt aangegeven hoe snel
er gestopt wordt met het winnen
van grind in bestaande plassen.

Eveneens zegde Hilhorst toe dat hij
de minister uitdrukkelijk zou vra-
gen een grindheffing in te voeren
om het grind duurder te maken.
Daardoor zou het gebruik van de
thans nog duurdere alternatieve
materialen zoals puin en steenslag
aantrekkelijker worden.

Slechts 8 van de 24 gebieden overgebleven

Aantal winlokaties
grind zeer beperkt

door egbert hanssen

Popmuziek

" ten noorden van Berkelaar ligt
186 hectare waar 24 miljoen tor
grind en 10 miljoen zand te winnen
is. Vanwege de nabijgelegen woon-
wijken zou deze grindplas. uitste-
kend geschikt zijn als lokatie vooi
woningbouw aan het water.

MAASTRICHT - Uit een onderzoek van het Buro Oranjewoud
in opdracht van de provincie blijkt dat er van de 24 potentiële
grindwinlokaties in het Zuid- en Middenlimburgse Maasdal er
maar acht zonder (hydrologische) problemen ontgrond kun-
nen worden. Deze lokaties zijn in totaal962 hectare groot en le-
veren 130 miljoen ton grind en 48 miljoen ton zand op.

" Al actievoerend bruin worden in Heerlen.
Foto's: MARCEL VAN HOORN

KERKRADE - De Orde van de Gul-
den Humor is dit jaar toegekend aan
Theo Rongen. Hij is voorzitter van
de Bond van Limburgse Muziekge-
zelschappen. Zaterdag 24 november
zal hij namens de Limburgse mu-
ziekwereld de hooggewaardeerde
carnavalsonderscheiding in de
Kerkraadse Rodahal in ontvangst
nemen.

" in Herten wordt ingehaakt op het
plan Maasdorp, dat voorziet in ont-
grinding van 37 hectare grond vlak
tegen het dorp aan in combinatie
met woningbouw (200 tot 500 woni-
gen) op aantrekkelijke lokaties aar.
het water. Het gebied levert 4 mil
joenton grinden 3 miljoen ton zanc
op.

Kerkradenaar
verongelukt

- De bestuurder vann Personenauto is donderdag-
°nd in Kerkrade na een aanrij-

\*}g om het leven gekomen. Om on-, veer 19 uur botste de man op de
achterstraat teëen een lichtmasteen geparkeerdeauto, waarna deagen tot stilstand kwam tegen de

«vel van een huis. De politie denkt
il j

man °nwel is geworden en«arcioor de macht over het stuur'ett verloren. Hij overleed op weg
{m.ihet ziekenhuis. Een inzittende*n depersonenauto raakte lichtge-
°nd. De materiële schade be-aagt ongeveer tienduizend gul-

Ontgronden van zestien andere lo-
katies zou grote tot zeer grote hy-
drologische consequenties hebben,
hetgeen wil zeggen dat een flinke
daling van het grondwaterpeil
wordt gevreesd. Voor bepaalde na-
tuurgebieden op de hogere zand-
gronden (waaronder het Leudal)
zou dit desastreuze gevolgen heb-
ben.

Probleemloos
Acht gebieden waar zonder proble-
men gebaggerd kan worden:

"Maastricht, ten noorden van Itte-
ren (182 ha.). Dit levert 10 miljoen
ton grind op en 4 miljoen ton zand.
Het gebied wordt zeer geschikt
geacht voor natuurontwikkeling en
is tevens geschikt als baggerspecie-
depot. Het enige probleem is het
laat middeleeuws kasteel Haertel-
stein. Archeologisch onderzoek
wordt aanbevolen.

" het gebied tussen Grevenbicht en
Obbicht (42 ha.)waar 2 woningen af-

gebroken zouden moeten wórden.
Het gebied levert 3 miljoen ton
grind op en 1 miljoen ton zand.

" verreweg de grootste lokatie is
die tussen Papenhoven en Greven-
bicht (319 hectare), waar maar liefst
47 miljoen ton grind zit en 11 mil-
joen ton zand. De plas zou volgens
het onderzoek uitstekend geschikt
zijn als baggerslibdepot maar kan
ook goed voor natuurontwikkeling
worden ingericht.

" ten noorden van Roosteren (de
Rug en Schansberg) ligt nog een
aantrekkelijk grindwingebied van
149 hectare) dat 25 mijoen ton grind
en 7 miljoen ton zand oplevert. Ge-
adviseerd wordt dezeplas in te rich-
ten als drinkwaterspaarbekken.

" ten zuiden van Berkelaar (54 ha.j
in de gemeente Echt is 6 miljoen ton
grind en 3 miljoen ton zand te bag-
geren. Vanwege de geïsoleerde lig-
ging tussen A2en kanaal is het ge-
bied geschikt voor natuurontwikke-
ling.

" ten zuidoosten van Beegden kar
zonder hydrologische gevolgen 92
hectare ontgrond worden (11 mil
joen ton grind en 10 miljoen tor
zand). Ten aanzien van deze lokatie
wordt echter opgemerkt dat ze zo
wel voor woningbouw, als waterre
creatie, natuurontwikkeling en alf
baggerslibdepot slechts matig ge
schikt is.

Bezetten in Kerkrade
en zonnen in Heerlen

Actiedag in Limburgse gezondheidszorg

Deputé Piet Hilhorst zei gisterer
dat GS nog voor de zomervakantie
met een startnotitievoor een milieu
effektenrapport komen waarin de
nieuwe grindwinlokaties worder
opgesomd. Provinciale Staten kun
nen dan een keuze maken uit die lo
katies.

Provincie ziet
wel wat in

nachttreinen
Êtn TRICTHT Gedeputeersewten van Limburg zien wel wat in
lapuftxperiment met zogenoemde
«idpJeme.n _-ie in de nachten van
ichtK' zaterda§ en zondag in de*htbevolkte gebieden van Lim-■actiP^°etc?. gaan riJden- Raads"2vai} Groen Links in Geleen,
W' rlen' Maastricht enSSn h6bben hier°P aange"

Gulden Humor
voor Limburgse
muziekwereld

Op een videokanon, een groot
scherm van drie bij vier meter, wor-
den films over de luchtvaart ver-
toond. Er zijn informatiestands, er
worden ieder uur parachute-spron-
gen gemaakt, er is een expositie
over luchtfotografie en de vliegclub
geeft informatie. Ook is het moge-
lijk een proefles vliegen te nemen,
tegen de prijs van f75.
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Vrij

rS zeggen nu in antwoord op vra-itaLVat. Groen Links-leden in de
we** u. Zij verwachten dat in de
lent lft vah dit Jaar een experi-a"i met nachttreinen van startgaan. Ook de busondernemin-'oki^n bij dat exPeriment be-

Bij het constateren van ongeregeld-heden werd of een commissie inge-
steld, of er werden externe deskun-
digen aangetrokken, maar nooit on-
dernam men zelf actie.

Opgezegd
Wethouder Jan Hoen bestreed toen
hij door de rechtbank verhoord
werd dat het faillissement van het
VJV een politieke beslissing was
geweest waarin ook burgemeester
Kaiser van Margraten de hand had
gehad. „Kaiser heeft in een brief de
suggestie gedaan de VJV-instellin-
gen in het Heuvelland niet te be-
trekken in de problemen van het
VJV te Maastricht. Die samenwer-
king was gepland, maar is toen op-
gezegd."

rjlechtTêrbeên?!
S üeArola brengt u 5

overal heen. \
t Door weer en wind, binnen en \. buiten de bebouwde kom. Op 'volle tank 120km! Max'. !
{ snelheid 40km/uur. Ook lever- {5 baar als rolstoel-inrij wagen. 'Vraag documentatie over 5
j dezefantastische twee-zitter. \J (Uitsluitend voor gehandicapten.)'

jï*MUENBERG bvjJ 'os,bus '42. Panhuis6,39osAX Veenendaal, S
C Tel. 08385-11251

Service-punten in heelNederland, ~~~~~~~~»-m-m-~*—mmm1

Looking for something ~
special "MOSCHINO

Tassen en ceintuurs
exclusief bij

| Elbee mode
't Flintstonehuisje
Honigmanstr. 39

i*2__ Heerlen

en hoopt dat dit soort acties snel
overbodig wordt.

De directie van het De Weverzie-
kenhuis is niet blij met de zondags-
dienst. „Maar de rechter heeft vorig
jaar geoordeeld dat het een geoor-
loofd actiemiddel is, dus we accep-
teren het," aldus directiewoord-
voerder Houben. De directie staat
overigens achter het beleid van de
NZR, dat een salarisruimte van 3 a
3,5 procent heeft geboden en de
overheid om een extra procent heeft
gevraagd voor een verlichting van
de werkdruk. Simons heeft dat in-
middels afgewezen.

In Heerlen schettert luide popmu-
ziek over het grasveld, omringd
door een ijsventer en tapinstallatie.
Mensen in witte werkkleding - en
een enkeling in badpak - koesteren
zich in de zon. „Onze grote werkge-
ver is het met de actie eens en heeft
voor een goede accommodatie ge-
zorgd", zegt een verpleegkundige
wijzend naar de hemel.

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Actievoerders
hebben gisterochtend de di-
rectievleugel van het Kerk-
raadse St.-Jozefziekenhuis be-
zet. Personeel van het De We-
verziekenhuis in Heerlen ver-
koos de buitenlucht en vleide
zich op een grasveld onder het
genot van muziek en koele
versnaperingen. Het was giste-
ren actiedag in de Limburgse
gezondheidszorg. In zes instel-
lingen in de provincie werd de
eis van 6 procent loonruimte
voor alle werkers in de ge-
zondheidszorg nog eens on-
derstreept via acties, varië-
rend van werkonderbrekingen
tot zondagsdiensten.

Het actiecomité van het ziekenhuis
in Brunssum, waar gisteren even-
eens zondagsdienst werd gedraaid,
is teleurgesteld over het feit dat een
deel van de poliklinieken niet mee-
deed aan de actie. Ook hier hadden
veel personeelsleden een vrije dag-
genomen. Rond de twintig georga-;
niseerden staakten, en brachten de-
achturige werkdag door in de ver-;
pleegstersflat.

De belangstelling voor een stoel op
het grasveld is wisselend."Veel wer-
kers uit de gezondheidszorg zijn
niet aangesloten bij een vakbond.
Een dag staken, want daar komt
zon zondagsdienst toch op neer,
scheelt een dag salaris. Wie niet ge-
organiseerd is, kan geen beroep
doen op de stakingskas van de
bond. Dus hebben erg veel perso-
neelsleden een vrije dag genomen
in plaats van staken.

De directie van het ziekenhuis in
Kerkrade kwam gisterochtend voor
een gebarricadeerde deur te staan.
De bezetting maakte deel uit van
een werkonderbreking van vier uur
in het ziekenhuis. De Kerkraadse
actievoerders zijn van plan elke
week een andere afdeling van het
ziekenhuis te bezetten. Volgende
week is het laboratorium aan de
beurt, daarna het magazijn en de
huishouding.

VJV-zaak gaat door
Controle bestuur stelde niets voor

In Geleen kwam het personeel gis->
teren in het bedrijfsrestaurant bij-;
een voor een werkonderbreking van'
een uur. CFO-bestuurderPeter Pau-;
lus wees in een toespraak op het ge-
vaar van het hoge ziekteverzuim in
de gezondheidszorg. Paulus en zijn
collega Jan van Dongen van de Ab-
vaKabo waren eveneens aanwezig
op de werkonderbreking bij Vijver-
dal in Maastricht. Na de toespraken
trokken de ongeveer zeventig actie-
voerders naar het plein voor het
psychiatrisch centrum om een groot
spandoek te maken. In het Maas-
landziekenhuis in Sittard tenslotte
werden kantinebijeenkomsten ge-
houden voor het personeel.

Het doel, een leeg ziekenhuis, is be-
reikt. De meeste poliklinieken zijn
dicht en er worden geen operaties
verricht, op de spoedgevallen na.
Maar de uitstraling van een échte
demonstratieve actie heeft het niet.
Dat enkele poliklinieken de deuren
hebben opengehouden is zeer te-
leurstellend, zegt een van de ver-
pleegkundigen. De actievoerders
willen meer geld en een verminde-
ring van de werkdruk. „Dat laatste
heeft prioriteit", zegt Riet Kemp
van het Heerlens actiecomité. Vorig
jaar hebben de acties wel wat meer
salaris opgeleverd, maar meer han-
den aan de bedden zijn er toen niet
bijgekomen.

Het actiecomité wil depatiënten zo-
veel mogelijk ontzien. Woordvoer-
der Piet van Oort sluit echter niet
uit dat in een later stadium ook ver-
pleegafdelingen zullen worden be-
zet. De directie van het Kerkraads
ziekenhuis heeft volgens woord-
voerderDe Rouw begrip en waarde-
ring voor de acties, omdat de patiën-
ten er geen hindervan ondervinden

Uit het voorhoor van de ex-voorzit-
ter van het VJV Jean Dols kwam
vast te staan, dat het goed mogelijk
is dat hij lijsten heeft ondertekend
met 'verkeerde' geboortedata. „Dat
is best mogelijk, ik ging er namelijk
van uit dat die lijsten klopten," zei
hij.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De rechtzaak te-
gen de ex-directeur van het VJV te
Maastricht wordt gewoon voortge-
zet. Mr Wortmann heeft dat gisteren
gezegd bij aanvang van de vijfde zit-
tingsdag in deze omvangrijke
rechtszaak, waarin het gaat om de
vraag of VJV-man G. van R. zich
schuldig heeft gemaakt aan fraude. Verder heeft het bestuur nooit zelf

de moeite genomen om controle uit
te oefenen op de deelnemerslijsten
die naar Den Haag gingen en op
grond waarvan men subsidiekreeg.

De rechtbank heeft de vraag van ad-
vocaat mr Cor van den Bom niet af-
gewezen, maar schort haar beslis-
sing op tot aan het einde van het
proces, als de volledige uitspraak
wordt geformuleerd. Twee redenen
gaf rechtbank-president Wortmann
daarvoor. In de eerste plaats kan de
officier van justitie in zijn requisitor
reageren op de aantijgingen en de
rechtbank acht het belang van de
verdachte bij een volledige gang
van zaken groter dan bij een snelle-
re uitspraak.

Dat betekent dat de rechtbank gis-
teren gewoon doorging met het ho-
ren van de getuigen. Er zijn er in to-
taal dertig. Ook volgende' week
maandag, woensdag en vrijdag zul-
len ze voor het hekje staan.

Getuigen

De advocaat van de verdachte had
de rechtbank gevraagd te stoppen
met het proces, omdat hij officier
van justitie, mr P. van Hilten ervan
verdacht de zaak te hebben aange-
spannen op onrechtmatige gron-
den. Namelijk niet om de schuld
van Van R. te bewijzen maar om aan
te tonen dat het Openbaar Ministe-
rie en de rechtbank niets te verber-
gen hebben en om niemand heen
gaan.

Hoen zei dat de gemeente slechts op
afstand bemoeienis had gehad met
het VJV, een instelling die hij overi-
gens prees voor het goede werk. " De bezetters in Kerkrade hangen even uit het raam

(ADVERTENTIE)
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- Provinciale Sta--n hebben gisteren de bestuurso-
ereenkomst met minister Maij vanerkeer en Waterstaat over denndwinning goedgekeurd. Alleen
ifi(.ractles PartiJ Nieuw Limburg,'°f en Groen Links waren tegen.

Show met oude
vliegtuigen op
vliegveld Beek

BEEK - De Aero-Club Zuid-Lim-
burg en de vliegschool Air Service
Limburg BV houden vandaag van
11 tot 18 uur open huis op Maas-
tricht Airport. Er zijn tal van oude
vliegtuigen te bewonderen, waaron-
der een Piago, een tweezitter trai-
ningstoestel, drie oude Pipercups,
een Amerikaanse gevechtshelikop-
ter en een Röhnlerch - een oplei-
dingstoestel voor zweefvliegen.

Verder staan er een moderne Cess-
na Citation - een klein straalvlieg-
tuig - en een aantal kleine toestellen
voor dé naar verwachting enkele
duizenden bezoekers gereed. Met
de oude toestellen zal om veilig-
heidsredenen overigens niet wor-
den gevlogen.

’ drie kleinste fracties vonden deyereenkomst met de minister over= laatste 35 miljoen ton grind dieTOburg zou moeten leveren voor

de nationale behoefte, onduidelijk.

Tjeu Kusters (D66): „Er zijn teveel
open einden in het convenant". Ka-
rin Kienhuis (Groen Links) vroeg
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gm m mmmm. mmm b^ ■■ m mmm mm mm mmm m\ m mm-m. mmm mW^ mfmm. M M m*m\ M MM MM # Een veelheid van cursussen, die naast de reguliere AAfimEtfpfïMp Vf «fff Fmm / lessen mrden aan9eboden Am
\rnWM WMkWÊmmWMmMWtf JMtlffl/t & ËÊ |/L_tfW X Contractonderwijs er voor

Ope/7 inschrijving op vaststaande cursussen.
fl^ M3atwerkcursussen op aanvraag. U bepaalt de inhoud

UEÈÏËI&EÈUI ÊETTC TC ÈmtÊÊinEÈIÊ t en vorm van de

f| I 111 11-fy II È iLmf f I mwËMmMmwÈmÊlÊaaa M Voor Particulleren en j|
Zorg dat uw kennis t/p to date blijft, voor nu en later!

» ï.. miwi-i ijj i»»-r^-»ii-i t^---.jj !■ t^.. , — .■-..,.■.
Voor alle bij-, her- na- en omscholingstrajecten: Er

-^ I 'ï*^ J iHH ■U ’ is altijd wel een school in uw omgeving met een
flexibel en vakgericht aanbod!

Middelbare detail- Cursussen o.a. Kort middelbaar O.a. voor de volgende sectoren: Af
handelsschool " Etaleren beroepsonderwijs . Bouw Af Maak uw wensen niLkenbaar, of vraag nadere infor-
AdelbertvanScharnlaan2lo " Reclametekenen Bemelerarubbe 15 .Detailhandel Af matie aan.K24JXMAtóSHT . Management winkelorganisatie S Ïk MMSTR|CHT "Economisch-administratief Af
043 636163 -Jaarrekening interpreteren Q43 g24331 .Electrotechniek Af De volgende scholen Staan daartoe alvast VOOr U
Dhr. A. Maassen * Commerciële praktijk . Metaal en lassen J in de startblokken:

" Computerboekhouden "Procestechniek
" Motorvoertuigen

Middelbaar Technisch Cursussen o.a. op het gebied van: Lager technisch Cursusmogelijkheden 0.a.: Middelbaar dienstverlenings- O.a. vaststaand: Lager dienstverlenings- en O.a. de volgende cursussen:
Onderwijs " Electrotechniek onderwijs "Bouw- en afwerkingstechniek en gezondheidszorg Onderwijs " Methodische praktijkbegeleiding gezondheidszorg onderwijs " Knippen en naaien
Doma

,
a„..a„ 1 " Electronica i,.u.«. >*» «»ik.»,i,.» u " Mechanische techniek _ .. ... . Verpleegconcepten D . .. „ .KostumièreSr^STRICHT .Schakel-en besturingstechniek " -jj-f-* Sic^AASTRiCHT -Verzorgend handelen thuis e^SZsTRICHT " Diverse kookcursussen

043-622541 "£C ek 043-622666 '"f"* k 043-212446 o!a. op maat in te richten: 043-620743 * ?,uto
h
flene pl"9 (stressmanagJ

Dhr. J. Mestrom 'Sn.SSI, Dhr. L Janssen, alg. dir. ' f'SEÏÏhn.. i, Dhr. P. Bisschops Mode en kleding ontwerp, Dhr. H. Mofers .Mach.neschr.jven

" Pneumatiek/hydrol.ek a . Installatietechniek K

nresentatie en verkooD "Basiscursus PC-gebru.k

Een selectie uit de cursussen:
Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied MTS/MEAO Sittard * Besturingstechnieken
volwassenen van o.a. taal, automatisering, volwassenen van o.a. taal, automatisering, volwassenen van o.a. taal, automatisering, * Logistiek

Prnf Pipt. r WiiipmtfraaMQ administratie economie, manage- Dipn. nhmckstraat 15 administratie economie, manage- Parklaan 4 administratie economie, manage- ' Vaii«traat m 'Export
Zoa rnMAAQ^rwr ment, marketing en techniek ti hwripn ment, marketing en techniek. , "K'aa" 4

QITTfIRn ment, marketing en techniek ««^QiTTAPn .Datacommunicatie/telematica
043 624810 V°or Veel bedrijVen hebbe"Wij 045 718845 V°°r Veel bedrijVen hebben Wij 04490 90404^ Voor Veel bedrijVen hebben wij 04490 1494^ *Taalcursussen
Dhr. C. Huskens reeds maatwerk kunnen ver7or9en Dhr. J. Nieuwendijk reeds maatwerk kunnen verzor9en Dhr. G. Weijnen reeds maatwerk kunnen verzor9en Dhr. Ing. J. Ploum 'SSfl" . _1 M

" CAD/CAM technieken
" Technische informatica

Lager beroepsonderwijs Cursussen o.a. met betr. tot: Kort middelbaar Cursussen o.a. voor de sectoren: Lager beroepsonderwijs Cursussen op het gebied van: U ziet, er zijn veel mogelijkheden, maar dit is nog 13
Rijksweg Zuid 70 «Schilderen beroepsonderwijs .Detailhandel Dr Beckersstraat 138 Techniek: niet alles!
6134 ad sittard ' "1"",«. «Im*., Ja9erstraat 6 ' ÏÏlStp". hni. _ 6191 de beek ' ?aT: "2 e'eCtr° Voor uitgebreide informatie, kunt u terecht: Bij ieder*
nAAan o-annn * Motorvoertuigen (o.a. autoschade dJ..*... ino>i .Installatietechniek n. ~„ 71.„0cTaalonderw. s. » »Sh. hlan WPPrt " Horecacursussen «S " ■ Landbouwmechanisatie nl Vyll ■ Nederlands, Engels, Duits school afzonderlijk, Of voor het totale
Dhr. H. van Weert . Mets§|en 6040K8 ROIERMOND . optjek Dhr. H. Zwart Lascursussen: aanbod van alle scholen bij ISO ZUID-LIMBURG 0P #

Ervaring met maatwerkcursussen DeD Sittard-0449^-21499^ " Motorvoertuigentechniek .Diverse niveaus volgende manieren:" . Horeca

M\ \W mm\Y\'\'V% \W mmW^^k mT^^ # ofl "W TV" Vana' med'° aPr'' V' 3 TOTAALNET
M VIDEOTEX in Maastricht, Heerlen en Kerkrade.

Middelbaar Technisch Breed aanbod aan opleidingen op Streekschool voor beroeps- Uitgebreid aanbod opleidingen voor M Intensivering * Middels een CATALOGUS
Onderwijs het gebied van moderne technieken, begeleidend onderwijs jeugdigen en volwassenen, in dag- A\r^^Èmmf ' ▼ciiug . Via bemiddeling van de CONTRACTFUNCTIONARI'
pu _ 0.a.: n„^„r n,i»„.n„«„ g en avondschoolverband, voor M "^gSSS-' ;SSST- ESP =- 6" ",e""n,SChe MJ Scholing Aan .e vragen bij ha. .SO ZUID-L.MBURG
Dhr W Kohl .MH.eutechn.ek Dhr. H. Bogman Opleidingen tevens in het kader van A* POStbUS 882 A

het leerlingwezen M m W _ , ... ... 6200 AW MAASTRICHT A\\\
_^....^^^^^.„.„^ ,__B

_
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_
llllßllil^^ .t^jß^mmmf Onderwijsinstellingen 043.292111

IW"! VOOR lEDEREEN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL
■ ■M*J starten wij binnenkort met avondopleidingen voor de

I-WE RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
HE.O, HE.I, HE.2, HP.6, HS.i, HS.4, HB.I

Kursusplaatsen: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Nijmegen.
Vooropleiding: HAVO. VWO, MBO, HBO
Voor informatie deze advertentie ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.0.,Antwoordnummer 33,6400 VC Heerlen of bel 045-717600. LD-18
dhr./mw/mej: opl:

adres: tel:
woonpl: Ift:

Een nieuwe, ■■■■
eigentijdse ** 1 1
44HH4& STICHTING HOGERCfCffff/ïffl ECONOMISCH EN

■ ADMINISTRATIEF
595111 HO ONDERWIJS LIMBURG

Avond-HEAO Limburg
Studeren per vak
Eén vak per avond
Maximaal drie vakken per semester
Elk vak afsluiten met een certificaat

Kom naar de Open Dag
op zaterdag 12 mei
van 10.00 tot 13.00 uur
of schrijf voor meer informatie

Havikstraat 5, Sittard
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641

CADij/ 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 <torn Fax (04454) 5085

37%
Kapitalwachstum in 2 Jahren,
davon 11% durch Schweizer Bank
garantierte Jahresrendite
Pro Tourist AG, Ulmbergstr, 4
CH-8002Zürich, T 094tt-342 46 65

i Creëer jeeigen sfeer [I
Vanaf f 1999.-.
■

De S-555D van Pioneer is een midiset
van wereldklasse, bestaande uit losse
componenten: Twin CD-speler, 2 x 60 W
versterker, dubbel cassette deck, digitale
synthesizer tuner en afstandsbediening.
Nu slechts f 1999,-. Perfect van geluid.
En talloze mogelijkheden om je favoriete
muziek naar eigen smaak te kleuren.

flfi moi\ieerr
The future of soundand vision.

Dus hou je van sfeer, kom dan snel langs bij je Pioneer dealen

JANSSEN ELEKTRONICA
Weth. Sangerstraat 57

MAKADO - BEEK
Tel. 04490-76985

CD's van goedkoop t/m import

- " " T. ' ' ' ""
'Leprazalons zeker

eenzorgzijn!

Een heel jaar medicijnen voor
een leprapatiënt kost maar 60
gulden.Reden genoeg voor u
om nu donateurvan de NSL te
worden.

Giro50500 l| Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-938973.

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met

I . rijkserkende diploma's

<S^ E WordPerfect 4.2 en 5.0 s
# \\ PlanPerfect
V/ 1 I DataPerfect

<i BI dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
typen notuleren

-<^~ tM startcursus P.C./Msdos
-^^_ ■ Ook spoed- en privé-cursussen in en
__^ Wmm uit huis.Cir U| Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.
tf^l Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan.

"~y^\ Bel 045-211733. E Opleiding - Advies - Begeleiding

l. . ! ' ■
I ''"

tlHUIDVERZORGING
Wijenweg 181 - Brunssum (Treebeek) - Tel. 045-225511

rfccSTWEEK van zondag 6 mei tot en met zaterdag 12 m^
Door een ingrijpende verbouwing is ons instituut niet alleen vernieuwd
maar ook uitgebreid.
Wij beschikken nu over: " Tweeling-cabine voor behandeling van 1 of!
personen " Ruimte voor lichaamsverzorging " Instruktielokaal vc^
huidverzorging en make-up lessen " Zonnestudio met hogedruk af
zichtsbruiner en - Exclusieve parfumerie

FEESTWEEK-PROGRAMMA
Zondag 6 mei OPEN DAG

van 11.00 - 17.00 uur ledereen is van harte welkom! (geen verkoop)
Maandag 7 mei INFO DAG

van 10.00 - 18.00 uur Oligodermi Phó regeneratie behandeling, Thalgo-"
genpakkingen, Aziatische peeling. Elektrisch onthef
(Blend), Permanent make-up (blijvende belijning
wenkbrauw of lipcontour)

Dinsdag 8 mei HAYOUN INFORMATIEDAG
van 10.00 - 18.00 uur Anti-acne therapie, Panniculose (cellulite) behand*

ling. Buste behandeling
Woensdag 9 mei PRESENTATIE VAN DE PAYOT MAKE-UP LIJN 1990

van 10.00 - 18.00 uur. Half-uur behandeling mcl. make-up
(U dient hiervoor een afspraak te maken)

Donderdag lamel HUIDANALYSE DOOR MIDDEL VAN SHISEIDO DSS
van 13.00 - 21.00 uur (Direct Skin Sensor computer)

Vrijdag 11 mei (u dient hiervoor een afspraak te maken),
van 10.00 - 18.00 uur U bent van harte welkom en... _

Zaterdag 12 mei de fee-tweek-aktiviteiten zijn geheel gratis
van 10.00 - 17.00 uur Graag tot ziens in onze feeslweek!

Met vriendelijke groet, Sonja Messing-Tubée m»

_



Van onze verslaggever

SITTARD - De directie van de
gevangenis 'de Geerhorst' in
Sittardkomt de langgestraften
van de nieuwe inrichting tege-
moet. Gevangenen in één van
de vier vleugels, die geplaatst
zijn onder beperkt regime,
klaagden vorige week over het
feit dat ze teveel 'op cel' zaten
en dat er geen weekeindever-
lof voor de langgestraften mo-
gelijk was.

Op beide punten kon de directie
hen gisteren tijdens een overleg te-
gemoetkomen. Volgens directeur J.
Gorissen heeft hij detoezegging ge-
kregen voor een uitbreiding van het
personeel met vier formatieplaat-
sen. Daarmee zal, waarschijnlijk
binnen drie a vier weken, weekein-
debezoek mogelijk worden.

Verder zullen, aldus Gorissen, ver-
schillende activiteiten worden ver-
lengd of de mogelijkheden daartoe
worden verruimd (zoals sport, luch-
ten). Op die wijze wordt de tijd dat
de langgestraften in hun cel moeten
doorbrengen, de zogeheten witte
vlekken, zover mogelijk verkort.

Verschil

! jgh lindemang^tvaarteenta.
Uw vertrouwen waard !

Stationsstraat 6 Spoorsingel 4 Einderstraat 53
6372 GS Landgraaf 6412 AA Heerlen 6461 EM Kerkrade

Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Tel. 045-463141

DE MODESPECIAALZAAK VOOR 3 GENERATIES
tTpr- . 1 i — , . —i

I JONG EN VLOT | CHIQUE EN JEUGDIG | | KLASSIEK

ft Sportieve vlotte mode voor de jonge vrouw
ft Chique mdde voor de jeugdige vrouw
ft Klassieke mode voor de oudere dame

Finy Dit alles in de maten 38 */m 52
OIGïjWVGtIS u kunt ons Vi nf jen vanaf richting

Heerlen: bij de markt naar rechts
ïtlOuS en dan na 50 mtr- 1 e óf 2e straat

simpelveld ,inks> naast het Dr. Poelsplein.

Vervolg van pagina 1

Gouverneur tijdens laatstebedrijfiopening:

'Ligging van Limburg
Europese troefkaart'

De directie is tot de voorgenomen
maatregelen gekomen na een verge-
lijkingvan de situatie in Sittard met
die van soortgelijke gevangenissen
als Leeuwarden en Hoogeveen. Di-
recteur Gorissen: „We hebben hier
meteen exact binnen deregeling ge-
werkt, maar er bleken tussen de in-
richtingen verschillen te zijn."

komen.

Hij grijpt het verschil in toepassing
van regimes verder aan om daar in
het landelijk overleg met de andere
directeuren van strafinrichtingen
over te praten. Volgens Gorissen
moet dit overleg tot een uniforme
toepassing van de regimes kunnen

Bij het St. Laurentiuszie
kenhuis Roermond verdrong
het publiek zich gisteren voor
een bijzondere oldtimer: een
Chevrolet Eagle ambulance
uit 1933 waarvan er in Neder-
land geen tweede rijdt. Het
pronkstuk van de heer Coppus
uit Venray was naar Roer-
mond gehaaldin verband met
een beurs en expositie 'Zieken-
huis en bedrijf.
Voor de autoliefhebbers hier
de gegevens: zes cylinders,
3865 CC, 1783 kilo, en een top
van 60 km per uur. Elfjaarge-
leden haalde Coppus de am-
bulance oldtimer uit Dene-
marken. De oldtimer is ook ge-
bruikt voor de televisie-serie
'DeBrug. Foto: JEROENKUIT

Overige studenten
nemen toch deel De gouverneur onderstreepte tij-

dens zijn laatste opening nog eens
de gunstige ligging van Limburg.
„Het kiezen van een goede lokatie in
Europa wordt in de toekomst steeds

Het bedrijf, waar tweehonderd
mensen werken, houdt zich bezig
met klimaatbeheersing in veelsoor:
tige gebouwen. In de toekomst wil
het bedrijf, dat in Nederland markt-
leider is, zich ook gaanrichten op de
Europese markt.

MAASTRICHT- Gouverneur dr. J.
Kremers heeft gisteren zijn laatste
bedrijfsopening verricht. Met een
druk op een knop en met het door-
knippen van een lint opende hij een
nieuwe fabriekshal en een nieuw
kantoor van Brema Air in de Beat-
rixhaven te Maastricht.

belangrijker voor een bedrijf. Wie
de kaart ter hand neemt, ziet dat Ne-
derland met één been in Europa
staat. Dat been is Limburg. In een
recent rapport van het Centraal
Planbureau wordt nog eens beves-
tigd wat wij hier al enigetijd wisten:
Limburg behoort bij de best gele-
genregio's in Europa en is met grote
afstand de gunstigst gelegen regio
van Nederland. Dat met de 'Europe-
se troefkaart' ook werkelijk slagen
worden binnengehaald blijkt uit de
vestiging van de vele buitenlandse
bedrijven en internationale institu-
ten in de afgelopen jaren".
Met het doorknippen van het lint
liet de gouverneur drie trossen bal-
lonnen de lucht invliegen. „Hoewel
we nog geen Oost-Westbaan hebben
inLimburg, zien we ze nu toch vlie-
gen", luidde zijn commentaar.

De gewondenzijn vier vrouwelijkeen een mannelijke student. De laatste
is alweer thuis, maar de anderen worden nog in het ziekenhuisverpleegd.Zij liepen ernstige verwondingen op aan handen en voeten. Twee mede-
studenten zijn bij hen gebleven. Ouders van de studenten zijn al op be-zoek geweest in het ziekenhuis van Lüdingshausen, ongeveer 30 kilome-
ter ten zuiden van Munster gelegen.

Vrouw bestelt
drankje na

bankoverval

Op aanwijzing van het bankperso-
neel kon zij in een friture aan de
Poststraat worden aangehouden.
Het geldbedrag dat zij opgeëist had
bedroeg zesduizendvijfhonderd
gulden. Het vuurwapen bleek een
luchtdrukpistool te zijn.
De vrouw had in defriture frisdrank

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft gistermiddag rond half
twaalf een 29-jarige Heerlense gear-
resteerd die kort daarvoor een ge-
wapende overval op de NMB-bank
aan de Hoofdstraat te Kerkrade had
gepleegd.

besteld, maar voordat ze de bestel-
ling in ontvangst kon nemen, wasde politie al ter plekke. Dezelfde
vrouw sloeg overigens 14 dagen ge-
leden op soortgelijke wijze bij de
Heerlense NMB-bank toe. Daar
maakte zij tienduizend gulden buit.

Na uitgebreid overleg met de afdeling Lichamelijke Vorming en Sportvan de RL werd besloten om de deelnemingaan de sportmanifestatie inZweden toch te laten doorgaan. Donderdag is alsnog een gedecimeerde
equipe naar Zweden doorgereisd. Hoofd René Verster van deze afdeling
zegt dat men in Maastricht zeer geschrokken was toen de onheilstijdingbinnenkwam. Het is echter nogredelijk goed afgelopen. Het is het zoveel-
ste jaardat deze universitaire afdeling studenten, die aan de diverse facul-
teiten studeren, naar toernooien in het buitenland laat gaan.

Provincie |@e Limburg

Enige en algemene kennisgeving

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg nodigt u gaarne uit voor
de openbarereceptie, waarmee Limburg afscheid neemtvan Gouverneur

Kremers en zijn echtgenote.

De receptie vindt plaats in de Feestzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10
te Maastricht op donderdag 10mei a.s. van 17.00tot ongeveer 19.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

ing. E.M. Mastenbroek, mr B.J.M. Gudde,
wnd. voorzitter griffier

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERUENe.O. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH ' /?n^_vJIOTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. HÜÜÜIIip
Oliemolenstraat 30 " Postbus 2755 Hoensbroek e.O.
6401 DG Heerlen - Tel. 045-714427. mT/wkW Nieuwstraat n 8Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 W3l KW Hoensbroek"TeL 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. mWJf/k DA° EN NACHTBERHKBAAR'J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. MXê Afl
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I Wilt U eens exclusief écht Indonesisch eten jf
Natuurlijk: Restaurant Sumatra ilI il

! Arnoldenstraal 29 Stem (Lb) *&/ Ë^^zZ*"? \k '

f f
"■' Echt Indonesisch eten moet U geproefd hebben

Voor het opgeven van familieberichten voor de
krant van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch uitsluitend op
045-739886.

, Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

BlOmarïct
**^ A T u U *I VOORHEEN "dTÖUËMOLEN" |

Culinaire hoogstandjes?
Zonder de Biomarkt kom je niet van de grond!

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naasi Euroteqei)

■.;,.■!' _■.">f:^ï>,oft!;rf-_».^_yv^-v.l.^- ,J

.ij^jx.ir^i^ ''-'-'^\^,'\''ïJQMm^K^^Mk. *.^J
vv..---v.-.-.-?!,r....T?.j^K Km ~ jk\\

«^g^^ >®^s Pis

NFORMATIE-
UJEENKOMST

DAG VAN DE
VERPLEGING

Aanvang 10.00 uur;. einde 12.00 uur
i Gouv. v. Hövellstraat 2

6131 KD Sittard
Telefoon (04490) 9 1 3

03

i HBO-Verpleegkunde
Vrijstellingen HBO-V
] voftijd/deeltijd/avond

Maatschappelijke
Gezondheidszorg

wijk-/basis-
I gezondheidsdienst

Managementopleiding
Kaderopleiding

Post-HBO
12 kursussen

Hogeschool sittard

Limburgs dagblad j provincie
Zaterdag 5 mei 1990 i21

Leerzaam

De dienst luchtvaartonderzoek, die
de oorzaak van het neerstorten pro-
beert te achterhalen, wordt onder
andere bij ongevallen met vliegtui-
gen ingeschakeld. De dienst is ook
belast met controle van de kente-
kenregistratie en vervoer van ge-
vaarlijke stoffen.

Donderdag klapte het landingsge-
stel van een twee-motorge Piper
niet uit, waardoor het toestel op de
romp tegen de landingsbaan neers-
loeg. De Piper stortte van geringe
hoogte neer tijdens een zogeheten
'touch and go. Daarbij wordt bijna

onderzoekenafdeling Beek. Giste-
ren kon over de oorzaak van het on-
geval nog niets gemeld worden.
Een woordvoerder van de dienst
luchtvaart bevestigde gisteren dat
een 'touch and go' veelal beoefend

Het onderzoek is ingesteld door de
dienst luchtvaart van derijkspolitie,

wordt bij vlieglessen. Op vliegveld
Beek is dat vaker te zien door leer-
lingenvan de luchtvaartschool. Om-

geland maar net voordat het vlieg-
tuig de grond raakt, stijgt het weer
op.

op het vliegveld van Zuidlimburg
heeft gemaakt meteen klein toestel.
De piloot, dring. H. von Villiez,
raakte daarbij niet gewond. Von Vil-
liez is oud-directeur van Eurocon-
trol in Beek en een ervaren vlieger.
Het toestel waarin hij vloog was ge-
huurd.

BEEK - De rijkspolitie is begonnen
met een onderzoek naar de oorzaak
van een buiklanding die een piloot

Politie onderzoekt
buiklanding Beek

dat bij start en landing veel hande-
lingen tegelijk verricht moeten wor-
den, is een 'touch and go' een leerza-
me methode.

Volgens de woordvoerder was de
piloot op Beek bezig met het op-
doen van de noodzakelijke vlieger-
varing. Een piloot is verplicht om,
afhankelijk van de aardvan zijn bre-
vet, een bepaald aantal uren per jaar
te vliegen.

Extra personeel voor gevangenis in Sittard

Toch weekendbezoek
voor langgestraften
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<gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden / 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts )
Mimmumhoogte: 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zi|n 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-m de
regel- tol 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.
(Bron Ceduco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen
:: ■■ ■ .. .

Zaterdag 5 mei
Open Dag

met fantastische

stuntaanbiedingen
TV, Video, Audi,

koelen, vriezen, drogen
bij

Maxwell
Landgraaf, Rossi ni-passage 11-15

Winkelcentrum Op de Kamp. Tel. 045-326556.
Versteigerung von ca. 300
Schmuckartikeln, Taschen-
und Armbanduhren, Silber,
Antiek- und Kunstgegen-
.standen weit unter üblichen
Ladenpreisen in Aachen,
Reihstrasse 13, am Sa. 5-5-
-'9O ab 14.00 Uhr. Vorbe-
sichtigung, Fr. 10.00-18.00
Uhr, Sa. 10.00-12.00 Uhr.
Kataloge bei der Vorbesich-
tigung erhaltlich. GRENZ-
LAND Auktionen Aachen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hartelijk DANK voor de vele
post, die mij op mijn ziekbed
bereikte. Ik was er heel erg
blijk mee. Mevr. Heynen-
Klaus, Valkenburg

Personeel aanbod
Voor al uw SCHILDER- en
sierpleisterwerkzaamheden.
Tel. 045-210480

ZANGER in bezit van eigen
installatie zoekt dansorkest
of trio. 045-210999.

Personeel gevraagd

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

Deskundige docenten
op netwerken, Symfonie, dßase IV.

Een goede en snelle honorering.
Bel 020-910131 voor meer info.

Seat-Dealer Autosport zoekt
1e Monteur

goed salaris. Soll. na telef. afspraak met dhr. Brouns.
Tel. 045-725507.

Wegens uitbreiding gevraagd enkele
Fulltime-verkoopsters en
Parttime-verkoopsters

Soll. na tel. afspraak 045-441470.
Bakkerij Franssen Simpelveld.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Leerl. Restaurantmedewerker

M/V leeft. 18 tót 21 jaar
Bovengenoemde functie is op basis van een vaste

jaarbetrekking met een werkweek van 38 uur.

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

Telefoon 04455-1818

47JK Golden Tulip Zuid Limburg
>ÜX Julianastraal 23a. 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. lelpx 56731

Met spoed gevraagd
Vrachtautochauffeur

Vee- en vleeshandel Jan Heunen, Puth. Tel. 04493-1843_—— .—

Oproepkracht gevraagd,
voor weekenddienst in de Shop v. h. tankstation.

A.P. Wisman, Esso Selfservice, TOPSHOP,
Akerstr. Nrd. 57, 6446 XC Brunssum. Tel. 045-213207.

Verkoopster
gevraagd voor brood en banket in regio Heerlen, ca. 30uur per week. Inl. Bakkerij Steeyens Stem. 04490-34242.

Vrachtautochauffeur
met diploma gevr. vor de distrubutievan onze winkelketen,

voor ca 45 uur p. week. Inl. Bakkerij Steeyens Stem
Tel. 04490-34242.

Buffetmedewerker M/V en
Keukenmedewerker M/V

Leeft. 16-21 jaar, periode mei t/m september
Voor lunchroom OASE te Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Operaties
chemotherapie en bestraling zijn belangrijke instrumenten

bij de behandeling van levensbedreigende ziekten.
Ze vergen echter het uiterste van Uw weerstand en licha-

melijke conditie. Met behulp van de nieuwste bio-engenee-
ring technieken zijn er moderne middelen in ontwikkeling

die weerstand en conditie verrassend positief beinvloeden.
Indien U serieus geïnteresseerd bent in het verbeteren en

hervinden van Uw natuurlijkekrachten en eventueel bij een
onderzoek hieromtrent behulpzaam wilt zijn, stuur dan een

ongefrankeerde brief met Uw naam en adres naar:
Antwoordnummer 423, 2130 Hoofddorp.

U ontvangt dan gratis uitgebreide inlichtingen.

Fotomodellen gevraagd

Giomar MAP
Zkt. meisjes/j.dames tot ongev. 30 jr. die geïnteresseerd
zijn in een carrière of uitst. bijverd. in het fotomodellenvak
als artistiek naakt-, topless- of lingerie-model voor binnen
en/of buitenlandse grote bladen en topfotografen. Uitst.

condities en hoge verdiensten.
Schr. reacties met ree. foto aan Giomar MAP,
Neerhem 97c, 6301 CG Valkenburg a/d Geul.

T.B. Industrie Service
Met spoed gevraagd ijzerwerkers, scheepsbouw en sa-

menbouwers, voor werk in Belgisch Limburg. 01686-2205.
Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goede werksfeer CAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.

Tel. 04493-4788.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

Electromonteurs
Instrumentatiefitters

Pijpfitters
ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.

Tel. 045-718877.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

M&R-Monteurs
M&R-Technici

ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.
Tel. 045-718877.

Fysiotherapeut
V.a. 1 juli:full-time baan in Ned. praktijk in BRD (ca. 40km

v.a. grens). Voor "Duitse Anerkennung" wordt gezorgd.
Sollicitaties te. aan wim Hermanns, Viersenerstr. 24,
4040 Neuss 1. 09-492101252929 of 49210667834.

j-£\techno-time bv

Heeft direct werk voor

Electromonteurs
Onderhoudsmonteurs

Tekenaars alle vakgebieden
Produktiepersoneel
MTS Procestechniek

Lassers
Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,

Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een auto-
fabriek. Het bedrijf ligt in Bom en je werkt in 2-ploegen-
dienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hard werken voor een
prima salaris? Kom dan langs voor een inschrijving of bel!

Voor informatie:
04490 -1 42 22, Jeanette Vaessen

Sittard, Rosmolenstraat 4
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen

Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

Maastricht, Hoenderstraat 3

Voor Sittard vragen wij
bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur
's ochtends onze krant te bezorgen.

Melden: Limburgs Dagblad
Baandert 16, Sittard
Tel. 04490-15577

E.I.T. Nederland b.v.
Hekerweg 41, 6301 RJ Valkenburg. Tel. 04405-2853.

zoekt voor haar diverse projecten:
Elektro-Monteurs

Instrumentatie-monteurs
(bijscholing mogelijk)

Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten aan
bovenstaand adres.
Met spoed gevraagd

tirrimerman/ramenplaatser
Soll. na tel. afspr. 04499-2166.

Meurers Timmerfabriek en kunststof ramen,
IJsstraat 8, Susteren.

Vocal & Instrument Group 'The Questions" (leeftijd
15-35 jaar) zoekt

Dirigent (E)
Voor meer informatie: bel of schrijf naar Ilse Dicteren,
Marie Koenenstr. 7, 6191 BT Beek, tel. 04490-77536.

Strijksters
gevr. voor 2 a 3 dagen p.wk. Inl. maandag v. 9.00-15.00 u.

Mengelers Stomerij Heerlen. Tel. 045-724706

Firma M.B.S. Roadstar
vraagt met spoed:

Betontimmerlieden, Metselaars, Gibozetters, Bankwerkers
en Electriciëns.

Voor Nederland en Duitsland.
045-226346 - 713208.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

boekhoudkundig medewerker m/v
bij een producent van aardappelprodukten in Kerkrade. U
bent in het bezit van een diploma MEAO-A of een gelijk-
waardig certificaat, u hebt ervaring met Lotus 1, 2, 3 een
goede typevaardigheid en enige werkervaring.

Voor meer informatie:
045-718332, Marie-Cecile Willems

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Gevraagd:

Kotteraar
Constructie bankwerkers

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

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

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

MTS-er WTB m/v
met enige tekenervaring, voor een ingenieursbureau in Sit-
tard. Bent u langere tijde beschikbaar? Dan is dit uw kans
op een enerverende baan. Ook schoolverlaters kunnen re-
ageren als zij tijdens hun stage in een tekenkamer hebben

gewerkt.
Voor informatie:

04490-17360, Ton Peters
SITTARD, ROSMOLENèTRAAT 4

Urgent:
Agent commercial independant

Introduit Horeca Hollande 1e Force.
Nouveau systeme distribution ice-cream.

Gians importants:
Parlant Francais pour contact.

Ecrire: Ponet André
33 rue Rembrandt, 1040 Bruxelles-Belgique
OU tel. 02-7705771, Fax 09(32)2-366.15.43.

Whirla-Whip
Albert-Heyn Sittard

Heeft voldoende werk op diverse afdelingen.
Wij zoeken, zeker nu in de vakantieperiode, enthousiaste,

klantvriendelijke medewerkers M/V.
Indien U geïnteresseerd bent verzoeken wij U, zo spoedig

mogelijk schriftelijk te reageren.
Albert Heyn Sittard, Walstraat 71, 6131 CV Sittard.

T.a.v. Dhr. J. Deusings.
Golfclub Hoenshuis te Voerendaal vraagt

2 Medewerkers bediening
voor ons clubhuis, terras en restaurant. Part-time is ook

mogelijk. Te bevragen bij mej. Corsten of dhr. Nederhorst.
Tel. 045-753300.

Voor onze afd. containertransport zoeken wij ervaren
chauffeurs

Soll. na tel. afspraak ma t/m vrijd. 8.00-18.00 uur.
Tel. 045-212358. L'Ortye Transportbedrijf,

De Koumen 72, Hoensbroek.

Brouns Fashion Group Holland bv
te Hoensbroek zoekt voor direct:

modinettes, leerlingmodinettes, part-time krachten,
thuis-werksters en thuiswerk-groepen.

Bel: 045-225890, dagelijks tussen 9-12 uur.

Hoogeveen Cosmetics
zoekt een part-time vertegenwoordigster

voor de regio Limburg.
Bent U representatief en ondernemend, bel

voor informatie: 03438-18140 tussen 19.00 en 20.00 uur.

Groepsvervoer-
Chauffeurs M/V
gevraagd, klein en groot rij-

bewijs, part-time. Pers.
aanmelden Akerstraat

Noord 132, Hoensbroek.

Gevr. ervaren
MACHINIST

voor mobiele graafmachine,
voor sloop- en grondwerk-

zaamh. Goed loon en goede
soc.voorz. Zonder erv. on-
nodig te soll,. 043-632433

Charmante

maseuse

gevraagd

voor nieuw

privé'
massage adres

04490-75028

intern mogelijk
Gevraagd: Enthousiaste

Dierenarts-
assistente

voor plm. 30 uur per week.
Geschreven sollicitatie met

pasfoto sturen naar:
Dierenarts J. Wiertz, Mau-

ritslaanBo, 6161 HX Geleen
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-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.

*
Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(2-5-90 t/m 30-9-'9O) vaste
MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-
tracties. Geen vakantiewer-
kers. Lft. 15 t/m 19 jr. Soll. na
tel, afspr. tel. 04406-12289.
De Prehistorische Monster-
grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 2-
-5-'9O t/m 30-9-'9O). Soll. na
tel. afspr. 04406-14992 of
12289.
MC COSMETICS introdu-
ceert een geheel nieuwe
geurlijn, genaamd Frenche
Options. Daarom zoeken wij
enthousiaste mensen in
Limburg die de geurlijn wil-
len opstarten. Het begint als
een goede bijverdienste
maarkan binnen een maand
een full-time job worden.
Neem vrijblijvend contact
met ons op tijdens kantoor-
uren: 040-839670.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER. Tel. afspr. 16.30-
-17.30 uur. Bakkerij van
Sloun te Bom. Tel. 04498-
-51408.
Jonge erv. BARKEEPER
m/v gevr. voor café in
Hoensbroek voor vrij, zat. en
zond. van 23.00-03.00 uur.
Tel. afspr. na 13 uur
045-229056

Gevraagd zelfstandig wer-
kende METSELAARS en
timmerlieden. Tel. 04490-
-19689 b.g.g. 04492-2641.
Beslist erv. FRITUREHULP
gezochtvoor het zelfst. wer-
ken in een van onze filialen.
Voor het maken van een
pers. afspr. in Vaals, tel.
04454-2203 van 11.00 tot
18.00 uur en voor Kerkrade
tel. 045-353735van 9.00 tot
11.00 uur. Friture Angelo.
FRITUREHULP gevr. vooi
enkele dagen per week, met
ervaring. 04490-19776.
FRITUREHULP gevraagd
enkele uren p.w. Tel. 045-
-754048.
ECHTPAAR of jongen gevr.
v.d. morgenuren voor friture.
Inl. 045-325620.
Gevraagd een VUTTER
welk voor ons het een en
ander wil doen. Rijbewijs
voor personenwagen ver-
eist. Aanmelden bij auto-
bedr. Kompier, Akerstr. 150,
Heerlen.
KAPPERS/STERS gë^
vraagd voor fulltime baan.
Inl. 04490-53313.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed vakbekwame
TIMMERLIEDEN voor pro-
jecten in Krefeld en Düssel-
dorf. Tel. 045-230045/
04405-1236/045-310348.
Motel Heerlen zoekt enthou-
siaste RESTAURANTME-
DEWERKERS m/v. Full-
time (36 uur) en/of part-time
(min. 20 uur). Indiensttre-
ding per direct. Leeftijd van-
af 18 jaar. Schrifelijke sollici-
taties: Motel Heerlen, Ter-
worm 10, 6411 RV Heerlen.
AU PAIR voor Amerikaans
gezin in Atlanta voor 1 jr.
045-410518. na 18.00 uur.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Jonge VROUW gevr. als
hulp in de huish. voor enkele
ochtenden per week. Alfe-
naar, Puth, 04493-1855.
Welk lief en verantwoorlijk
MEISJE wil mij helpen bij de
verzorging van 4 kleine kin-
deren. Vlak bij Den Haag,
eigen kamer en badk. Tel.
01751-78089.
HAUPT oder nebenberufli-
che Tatigkeit zu vergeben.
(Finanzdienstleistungen)
Guten Verdienst, und Car-
rieremöglichkeit, tel. 045-
-241400 oder 09-49-2451-
-68585.
Gezocht zelfst. FRITURE-! WERKER(STER). Moet er-
varing hebben. 045-219376
Wij zoeken een enthou-
siaste FRITUREHULP. Tel.
045-272554. (Te Brunssum)
Vriendelijke bakkerij-VER-
KOOPSTER en leerling
verkoopster, gezocht voor
direkt of later. Bakkerij Moss
Peterstr. 40, Aachen, tel.
09-49.241.34555.
Gevraagd met spoed, zelf-
standigeKOK en zelfstandi-
geKelner fulltime of partime
tel. 045-741360, Steak
House Eldorado te Heerlen..
Gevraagd BEZORGER voor
direkt. Bakkerij Moss, tel.
09-49-241-34555.
Hotel De La Frontière te
Slenaken vraagt voor direkl
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden
na tel, afspr. 04456-205.
CAMPING zoekt voor ko-
mend seizoen kantinehulp.
Br.o.nr. B-4484, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Amusementshal Bingo, Val-
kenburg, Grotestraat Cl2
vraagt: KASSIER(IÈRE),
min. 30 jr., parttime 20 uur.
Melden na telefonische af-
spraak 04406-14999.

Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-
den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
iuur 045-228035.
Voor nieuw te openen filia-
len in Limburg gevraagd
CHEF-SLAGERS, leerling
slagers en verkoopsters. Inl.
na 19.00 uur 04490-34317.
Gevraagd ervaren MACHI-
NIST voor mobiele kraan.
Grondwerk en transport W.
Brouns, tel. 04490-78200.
Nette BUFFETHULP/ser-
veerster gevraagd voor ijs-
salon in Hoensbroek. Per-
soonlijk aanmelden Kou-
venderstr. 30, Hoensbroek.
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker.
Tel. afspraak v.a. maandag
09-49-2431.6345.
Restaurant 't Cadetje vraagt
LEERLING-KOK en zelfst.
werkend kok. Aanmelden na
tel. afspraak 04406-13649
Valkenburg, Grotestraat 5.
Hotel Heineken Hoek vraagt
voor HUISHOUDELIJKE
DIENST parttime dame, 20
uur p. week. Aanmelden na
tel afspraak 04406-12795.
Grotestraat Cl3,Valkenburg
Friture 't Cadetje vraagt
toonbank/VERKOOPME-
DEWERKERS voor 't sei-
zoen. Aanmelden na af-
spraak 04406-12767, Gro-
testraat, Valkenburg.
Ned. familie in AKEN zoekt
voor 1 of meer halve dagen
hulp. Tel. 09-49240595822.
Ervaren STOFFEERDER
bekleed uw trap!!. Postbus
157, 6460 AD Kerkrade.
RECEPTIONISTE gevr.
Aanmelden Camping Mooi
Bemelen, Gasthuis 102,
Bemelen. Tel. 04407-1321.
Gevr. WERKSTER ong. 30
jr., vrijd. 1/wk., tel. 045-
-229663 (na 18.00 uur).
Wilt u een bijverdienste?
Wordt dan AVON-Consu-
lente. Tel. 045-310300.
Gevr. ervaren RESTAURA-
TEUR liefst met eigen werk-
plaats, op free-lance basis.
Tel. 045-273610.
Gevr. ervaren MACHINIST/
vrachtwagenchauffeur, bij
voorkeur gepens., tel. ml.
045-453975 na 19.00 uur.
Gevraagd nette JONGEN
leeft. 16 tot 18 jr. op motor-
schip 1000 ton, intern, vaart.
Tel. 04498-55878.
Gevraagd nette VROUW
voor, alle voorkomende ho-
telwèrkzaamheden met eni-
ge ervaring, met spoed. Tel.
04406-13204.
GRILLCOUNTER zoekt net-
te jonge man met enige ho-
recaervaring voor het op-
starten van onze nieuwe
zaak. Tel. 045-351300, na
15.00 uur.

Wie wil werken in de me-
taalsector diverse mogelijk-
heden v.a. eenvoudig werk
als all-round werk, bereidt
tot het volgen van interne
opleiding voor een bedrijf in
Betfeld. Het is ver maar zeer
goede werksfeer en goede
verdiensten. Voor meer in-
formatie UNIQUE uitzend-
bureau 045-718170.
Emmaplein 2, Heerlen.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met ervaring. Tel. 045-
-441857.
Gevr. leuke kracht voor on-
ze FRITURE-cafetaria, full-
time baan, ervaring gewenst
Prettige werksfeer. Tel. 045-
-230634 of 04406-13681
tussen 16.00 en 20.00 uur.
Met spoed gevr. zelfst.
BLOEMBINDSTER/ver-
koopster tevens hulp bind-
ster/verkoopster voor drukke
dagen. Bloemenboetiek de
Vergeet mij niet. 045-
-462725/424364.
KEUKEN-AFWASHULP
met spoed gevraagd. Rest.
Da Mario, Emmastraat 22,
Heerlen. Aanmeldingen na
17.00 uur, tel. 045-712021.

Woningruil
Eengezinsw. te HEERLEN
te r. tegen eengezinsw.
omg. H.baan. 045-719343.— :Kamers
HEERLEN-Centr. kamer in
studentenhuis. Tel. 045-
-455755 of 045-710029.
KAMERS te huur. Hoogstr.
17, Nieuwenhagen. Tel.
045-319878.
HOENSBROEK-C: Gr.
ruime kamer te h. ’425,-
-incl. 04490-10012.
Te huur 1-pers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen pers. boven 25 jaar. Pr.
Hendriklaan 112, Brunssum.
Tel. afspr. 10.00-17.00 uur
045-252000.
Student zoekt met ing. v.
1-6-90 kamer in centrum v.
HEERLEN 04754-83606.
KAMER te huur bij Centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870
of 452269.

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

Hobby/D.hjz.
FREESMACHINE om hout-
figuren te copieëren en
houtdraaibank. Alles nieuw.
Inr. van iets anders mog.
Tel. 04454-4752 / 4223.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Telefooncentrales
v.a. ’1.499,-

Semafoon.
v.a. ’ 289,-

Autronic-tls 04492-3888.
Te koop uit faillissement

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

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

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

Nieuw meubilair
Houten directie bureaus ’ 1-395,-; buro's Rockmart 2000:

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

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

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

’ 595,-; pallet hefwagens 2000 kg ’ 825,-.
Verder nog 1001 artikelen teveel om op te noemen.

ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.30 tot 18.30 uur.

's zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.
Te k. electronische KASSA
en weegschaal, 11 mnd. ge-
bruikt, t.e.a.b., 045-216130-

Auto-telefoon
wegens terugname Lease-

mij, div. modellen,
pr. v.a. ’ 2.979,-.
Tel.: 04492-3888.

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

Bedrijven/Transacties
H.D. REINIGER Wilms,
220Ven reinigingsmiddelen.
Aanhangwagen 1.15x2.1Om
ideaal voor gevelreiniging
en schoonmaakwerkzaam-
heden. Pr.n.o.t.k. 045-
-422000.

COSMETICA partij te koop,
ook zonnebrillen, 04406-
-12875.
Piccolo's in het LimburgsDagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Goldoni tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste frees voor uw tuin.
Profiteer nu van onze voor-
jaarsactie. Tevens een rui-
me keuze aan gevr. tuinfre-
zen en nog enkele overjari-
ge Goldoni tuinfrezen. COL-
LÉ Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Te k. gevr. LANDBOUW-
GROND, omgev. Übachs-
berg. Br.o.nr. B-4366 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Te koop WELSHPONY 1 jr.,
zwart, met pap. Tel. 043-
-641321.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te koop RIJPAARD stok-
maat 1.60, 9 jaar oud,
hengst. Info 04499-4454, na
18.00 uur.
Te k. 1 PZ HOOISCHUD-
DER. Tel. 045-444294.
Te k. antiek KOETSJE Oos-
terrijks boodschappenwa-
gentje. Tel. 045-444294.
Te k. weg. bedrijfsbeëindig-
ing: mengmestton 3.000 L,
schudder 5.40 m., hark 2.80
m., cultivator 2.60m., landrol
2 m., plateau/hooiwagen 51.,
drinkbakken, veeverlosser,
manus melkstellen. J.
SCHOONBROODT, Weyer-
weg 1, Vaals. 04454-1061
TROMMELSCHUDDER te
koop, i.z.g.st. Tel. 045-
-425407

|§81jf* CPrcrfic-ici-tfft^^M-
Gezocht
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Te koop TRACTOR Deutz
3- PK, vr.pr. ’2.100,-. Tel.
045-252085.
Te k. mooie Shetland PONY
plm. 2V_ jaar. Tel. 045-
-322619
Te koop D-PONY merry.
Tel. 04492-1038 of 06-
-52980935.
Te k. LANDBOUWWAGEN
3.20 x I.Bom en stro. Tel.
045-752214.
Te k. SCHAPEN met lam-
meren. Tel. 04459-2922.
Drievoudige KOOIMAAIER
met Kubota dieselmotor,
maaibreedte 210 cm. Front
cirkelmaaier met 3 messen,
maaibreedte 150cm met :
nieuwe motor. Drievoudige j
hydrolische kooimaaier,
ransomes voor op tractor,
maaibreedte 210 cm, 18 PK
hydrotractor met maaidek 3 |
messen 106cm. Al deze i
machines in goede staat en i
maaiklaar. Tel. 043-649055. I

Deutz-Fahr maai- en 'bouwwerktuigen. Nu aÜ
pes in voorraad. 'mach.: Fahr kortsnijvtf
K570-33 messen. $
3500 L turbo 35 mes
Krone 5000T. Krone
2700. Pottinger siloproim3. Holares doseercC
ner 1200 Hydro. Dernolfrontmaaier KM 30 F. f
kopag 3 mtr. LMB.J. r
mans, Klimmen. 04
2775. I
Te koop gevr. LANDBÖ
TRACTOR plm. 60 pk.
045-455030.
Te k. SHETLANDSEJkiepkar, watervat, V
sleep, 100 autobanden
tis af te halen, tel. '751539.

Te k. LANDB.WAGEN.'
paard en tract. met verlij
gierpomp, tractor MC 'mick 326 D. Pijnsweg
Heerlen. 045-714217.

Auto's, -^Alfa
Te k. bijz. mooie ALFA Sud
13 SC, bwj. 10-'B3, APK-
gek. tot 5-'9l,vr.pr.’ 3.750,-
-na 17.00 uur 045-421153.
Te koop Alfa SPIDER 2000
USA '78, 38.000 mijl, nw.st.,
zwart, rood leer, ’ 20.000,-.
Tel. 04490-45315. ,
Te k. bijz. mooie Alfa SUD
1.3 SC, bwj. 10-'B3, APK
gek. tot 5-'9l, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-421153.
Te k. Alfa ROMEO Guiletta
1.8, get. glas, 5-versn. i.g.st.
APK tot 01-05-'9l, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 04454-5086.
Te k. Alfa Sud COUPÉ 1,5,
APK 5-'9l, zien is kopen.
Pr. ’1.390,-. Tel. 045-
-726028 na 19.00 uur.
Te koop Alfa ROMEO 33
1.3, 1e eig., 78.000 km, bwj.
8-'B6, in uitst. st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-316769.
ALFA 33 QV 1.7 rood,
nieuwst., mei'B7, vr.pr.

’ 18.500,- tel. 04490-36937

Audi
Te k. AUDI 100 L SE, bwj.
'79, APK dcc. '90, groenme-
tal. trekh. Tel. 045-719609.
Te koop AUDI 80 LS bwj.
'79, LPG, trekh., sunr. Tel.
04490-74783.
AUDI 100 5 E Turbo, '82,
aut., alle extra's, APK 4-'9l,
’5.750,-. 045-319328.
Te koop JETTA Sky-uitv.,
blauwmetall., 4-drs., nov.
'88, 38.000 km, 1e eig.,
’23.500,-. 045-318240^
AUDI 100 5 cyl. automTbwjT
'79, APK 2-'9l, ’1.650,-.
Tel. 045-230346.
Tek. AUDI 80 1.9 E, mei'B7
d. roodmet., 1e eig-, km.
89.000, sportpakket, el.
schuif/kanteldak, i.z.g.st.,
tel. 045-412467 naJB-3Q_U-_
AUDI 100 autom., bwj. '84,
1e eig., i.z.g.st-, vr.pr.

’ 8.500,-. Q4490:77888:___
AUDI 80 1.8 SrTÖ"-'B7, zil-
vermetal. LPG, schade,

’ 19.950,-. 04906-1 387.
AUDI 100 2jÉ7Baujahr6^
'89, 16.000 km, US-Kat,
Schiebedach, Radio (Ste-
reo), Zentralvernegelung, i.
Han, DM 25.900,- ohne
Mwst Autohaus Zabka,
Max-Planck-Str. 17-21, D-
-5110 Alsdorf, Tel. 0949-
-2404-55080. ___
Rode AUDI 100 SS '83, m.
'84 sport-luxe ’ 10.500,--lnr.'mojLol3-47667- \
AUDI 80C diesel 4-drs
200% APK, bwj. i 9B4'£8: 500Jr l o__s_Z2?ol9l____
fêITAUD1 80, t. TèsTb^T
9-'BB, vele extra's, km.st
24 000, tornado-rood. 045--AUDI 80, diesel 8-'B7, blauw
schade _7?.000 km.
’ 19.950,-. Tel. 04906-1387

AUDI 80 1.9E, kl. dot*
blauw, verlaagd, spee-
kleding, alu. velgen, $
glas, als nw., bwj. '88. *menderstr. 2 Klimmen.^
Audi 100, (2.3E) autom
'88 zwartmet.; Audi 100!
(2.0E) 2-'BB lago-met.;'
100 cc (2.3 E) LPG aircj
'87 Lago-met.; Audi 10J
(2.3E) 2-'B7 airco. KaïaJbeige-met.; 100 cc (2.06
'87 schuifdak steengrys1*Audi 100 (2.0E) 1'
schuifdak d.blauwmet.; 1
100 Turbo Diesel 8*'1
schuifd. lagomet.; '100CD (2.3E), aut., 11
schuifd. steengrijsmet.l j

CC diesel 3-'B6, steenfl'
met.; 100 CC diesel 2-'Bfblauwmet.; 100 diesel °wit, lichtmet. velgen; '100 avant diesel 5-'B5 ".
railing saffiermet.; Audi'
(1.8) 3-'B4, LPG, wit; A
100 (1.8) 2-'B4, LPG, )
fiermet.; Audi 100 CC (2,
2-'B3, LPG, d. blauw, aj
schuifd.; Audi 80C dieS^
'84, kalaharibeige-tf
Audi 80 SC diesel 5"
zermattgrijsmet.; Audi
1.8 S, 3-'B7, kalaharif
Audi 80 1.9 E 8-'B7. st*
grijsmet., sportsto*
schuifdak; Audi 80, dies6
'88, zwartmet., cv., af
schuifd.; Audi 80 dies^'
'89, roodmet.; Audi QU*
200 PK, 1-'BB, Tornado^zwart leer, airco enz.; g
Quattro 200 PK, 6']
zwartmet., airco; Audi 9° c"E. 2-'BB, d.blauwmet., T
ret sportpakket,; Audi d*
23E, 5-'B9 nieuwste rW
tornadorood, electr. ran1]
-schuifd. enz; Audi c<VQT (2.3E), 2-'B5, zeA
gnjsmet. lichtmetal. ve'3
VW Passat Variant GL >]
(5 Cil. inj.) 3-'B7 zerma»
metal.; VW Golf GTi-l6vj
'87, zwartmetal.; VW ï
GTJ-16V, 2-'BB (zonder |
tornadorood, airco, Qstuurbekr. enz. enz.
bedr. v.d. AKKER BV. *;
cialist in VW/Audi, BroeK
213, VEldhoven (bij Eir 1",
ven). 040^541488. Zat-:
opend 10-18 uur, zo^
13.00 tot 17.00 uur)^ y

Austin
Austin METRO 1.3 "Surf
8-1988, 1e eig. 37.600}
’9.900,-. Smeets, l-ie'J
des-Benz Geleen,
04490-46333. y

BMW
\Te koop BMW 316 bwj-

kl. zwart, veel extra's,
nieuw, elke keuring toeffi
Weg. verhuizing, ’ll -5^
Tel. 04490-51467. J

■ '—■— 1\Te koop weg. omst.hö"
BMW 316, bwj. '81.APKJ'91, ’ 2.750,-. 045-2189^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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Ik heb nooit
angst gekend'

Vught
Alsof de zorg voor de onderdui-
kers nog niet genoeg was; Maria
begaf zich ook een keer per
maand naar het concentratie-
kamp Vught. Op verzoek van het
verzet. Om brieven van familiele-
dennaar de gevangenen te bren-
gen. „De halfbroervan mijn man,
JanFleuren, woonde in deplaats
en was van beroep huisschilder.
Het bedrijf waarvoor hij werkte
verrichtte onderhoudswerk-
zaamheden in het kamp. Mijn
brieven smokkelde hij altijd in
zijn verfbussén het 'Lager' bin-
nen. Het verzet gafMaria ook wel
eens opdracht via Jan Fleuren
uit te zoeken of er bepaalde ver-
zetsmensen na hun arrestatie in
Vught terechtgekomen waren.
Op Dolle Dinsdag (5.9.1944) toen
de verwachtingen over eèn spoe-
dige bevrijding hun hoogtepunt
bereikten, sneldenMaria en zoon
Willy naar Vught om te helpen.
„We wilden proberen om enkele
van de op transport gestelde ge-
vangenen te bevrijden. „Het is
ons helaas niet gelukt."

peter heusschen

KERKRADE -De politie in Kerkra-
de heeft vijf jongens aangehouden
op verdenking van het lek steken
van de banden van een auto. De po-
litie kon de knapen, afkomstig uit
Kerkrade en Heerlen, in de kraag
grijpen dank zij een getuige. Omdat
de jongens geen verklaring wilden
afleggen werden ze ingesloten. Na
verhoor bekenden twee van hen de
vernielingen te hebben gepleegd.

Jongens steken
autobanden lek

De overige drie werden toen in vrij-
heid gesteld.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Christelijk Natio-
naal Vakverbond(CNV) in Limburg
wil een onderzoek naar de 'onder-
mijning van de positie van de vrij-
willigers.

Uit CNV-belastingzittingen zou zijn
gebleken dat veel mensen die nu
nog vrijwilligerswerk doen, daar-
mee willen stoppen. Kosten die ge-
paard gaan met het vrijwilligers-
werk zouden niet meer aftrekbaar
zijn of er zou geen duidelijkheid
daaromtrent bestaan.
Indien men in de toekomst meer
ontvangt dan 44 cent per kilometer
aan reis- en autokosten, dan dient
daarover belasting betaald te wor-

den. En ook telefoon-, representa-
tie- en administratiekosten zijn niet
meer via het aangiftebiljet voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar.

In de oude regeling was het moge-
lijk de aantoonbaar gemaakte kos-
ten via het belastingformulier als af-
trekpost op te voeren. Het nieuwe
belastingstelsel maakt dit nu onmo-
gelijk.

Tekort
Verwacht wordt dat komende jaren
een tekort dreigt te ontstaan aan
vrijwilligers. „De belastingmaatre-
gel 'Oort' zou hier wel eens een ex-
tra bijdrage aan kunnen leveren",
aldus de CNV.

AMSTENRADE - In Huize Elvira te Amstenrade brengt Maria Maas-Sanders (90) haar le-
vensavond door. Onwilligeknieën kluisteren haar aan een betrekkelijk klein kamertje op
de eerste etage. Het bed, de tafel met vier stoelen, een kast en een televisietoestel vormen
de hoofdbestanddelen van het meubilair. Door het raam heeft Maria uitzicht op een gras-
perk. Daarachter staat een rij nieuwbouwwoningen. Aan de muur foto's van haar overle-'
den man Chris, haar vader de Belgische koetsier, kinderen en kleinkinderen. Niet onge-
bruikelijk. «

exposities

SCHAESBERG
Autokino: Koko Flanel, za en zo 21.30uur. Loverboy, za en zo 24 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Look whos talking, za en zo 14.30J8.30 en 21 uur,ma t/m do 21 uur, woook
14.30uur. YoungEinstein, za en zo 14.30en 18.30 uur, wo ook 2.30 uur. The cook,the thief, his wife and her lover, dag.
«1.15 uur. De Reddertjes, za zo en wo
14.30 uur. Bom on the fourth of july,
dag. 21.15 uur. She devil, za en zo 14.30
18.45en 21.30uur, ma di en do 21.30 uur,wo ook 14.30 uur. Cinema-Palace: Tan-go& Cash, dag. 19 en 21.30 uur, za zo wo
ook 15 uur. Koko Flanel, dag. 18 en 21
Uur, za zo wo ook 15 uur. Honey, I
shrunk the kids, za zo wo 15 uur. The
war of the Roses, dag. 18.30 uur. DeadPoets Society, dag. 21.15 uur. Lumière:
A dry white season, dag. 20 uur. Afrika-
sPecial, dag. beh. wo 21 uur. Le MiHion,wo 21uur. Sweetie, dag. 22uur.Kinder-filmhuis Zoem: Pinokkio, zo 14 uur.

HEERLEN
Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.Rivoli: Always, dag. 15.30 18 en 20.30uur. De Reddertjes, za zo wo 14 uur. Ma-
Mm: She Devil, dag. 15.30 18.15 en 20.30
Uur, za zo ook 14uur. H5: Tango& Cash,dag. 14.30 19en 21.30uur, za zo ook 16.45uur. The war of the Roses, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook 16.30 uur.
Internal Affairs, dag. 14 18.30 en 21 uur,za zo ook 16uur.Romeo, dag. 18.30en 21uur, ma di do ook 14 uur. Koko Flanel,
dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook 16 uur.
Honey, I shrunk the kids, za zo 14 en 16uur. De Spiegel: Rainman, za t/m di 21uur!

Minder alledaags is de Israëli-
sche onderscheiding Yad. Vas-
hem die er sinds kort tussen
hangt. De tekst op de oorkonde
is in het Hebreeuws en Engels
gesteld. Maria kan beide talen
niet lezen. Maar wel weet ze heel
goed dat het een hoge onder-
scheiding is voor jodenhulp tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

tanks van de stad branden. De
Duitse 'Tauben' losten met regel-
maat hun lading bommen. Moe-
der kookte onder het rijden rijst-
epap in de koets."

Cris en Maria zijn bijgeschreven
op het herinneringsmonument te
Jeruzalem. Vad Vashem bete-
kent zoveel als: monument in de
naam van God.

De zes miljoen mozaïeksteentjes
in de grote hal van het monu-
ment symboliseren de verschrik-
kelijke holocaust die bijna een
halve eeuw geleden plaatsvond
onder de Europese joden. Het
verhaal van een moedige vrouw.

Na Bergen op Zoom vonden de
ontheemde Belgen een rustoord
bij een boer in Wouw. Voor niet
al te lange tijd, want al snel
kwam het 'verzoek' zich te ver-
voegen in het vluchtoord Ede op
de Veluwe. Een speciaal inge-
richt barakkenkamp voor Vla-
mingen. Maria ging er naar
school. „In Antwerpen wilde ik
onderwijzeres worden, dolgraag
met kinderen werken". Maar de
Duitse schrapnellen (holle frag-
mentatiebommen) maakten op
brute wijze een einde aan die
droom.

Chris stond weken later in
Hoensbroek aan de Akerstraat
naar de wegtrekkende Duitse'
troepen te kijken. Na jaren
mocht Treesje Hagenaar, inmid-
dels de lieveling van Maria ge-
worden, zich zonder angst op
straat begeven. „Een poosje na
de bevrijding meldde zich
iemand uit Bergen met het
broertje van Treesje. Die had de
hele oorlog op een hooizolder
moeten slapen. Maar Treesje wil-
de absoluut niet weg. Ze hield
angstvallig mijn jurk vast: tante
ik wil bij jou blijven!"

Eindelijk kwam dan toch het
moment waarop de Amerikanen,
onder aanvoering van generaal
Patton, bij Bastogne in de Ar-
dennen het grote Duitse wan-
hoopsoffensief weerstonden en
zelfs de pantsertroepen een ver-
nietigende slag toebrachten.

De ouders van Treesje gingen op
transport naar het vernietigings-
kamp Auschwitz in Polen. Al-
leen de moeder van de kleine
Amsterdamse zou terugkeren.
Stella Hamerslag (12) kwam als
volgende illegale naar het adres
aan het Treebeekplein. Maria:
„Zij was een Jordaanse die goed
met Treesje overweg kon." De
gymnasiaste Hetty Schepp uit
Vught completeerde het joodse
meisjestrio. De plaats Vught zou
later nog een groterol gaan spe-
len in de oorlogsjaren van Maria
en Chris Maas.

We nemen er ook een." Het werd
Ad van der Beek die een halfjaar
in Treebeek bleef en er ook naar
school ging. Het joodse meisje
Treesje Hagenaar was de volgen-
de die in het gezin opgenomen
werd. „Voor ze bij ons kwam
heeft ze veertien dagen in een
Apeldoornse kolenkelder geze-
ten. Tegen de mensen uit de
buurt vertelde ik dat zij een van
de drie kinderen was van de
overleden broer van mijn man
uit Den Bosch. Treesje leerde ik
om mij met 'tante' aan te spre-
ken.

Filiaalhoudster
Bij aanvang van de oorlog woon-
de het gezin Maas in Treebeek.
Maria was een jaar eerder ge-
trouwd met Chris die uit een vo-
rig huwelijk vijf kinderen mee-
bracht. Zij had tot dat tijdstip 15
jaar als filiaalhoudster gewerkt
bij een Brunssumse drogisterij.

Na het huwelijk verbood de di-
rectie van de cokesfabriek Caris-
borg haar om nog langer de dro-
gisterij aan te houden. Waarom?
„Omdat ze vermoedelijk dachten
dat de ondergeschikten van mijn
man, hij was cokesmeester, zich
verplicht voelden om in mijn
winkel te kopen. Zoiets was het."

De Limburgse mijnen die drin-
gend om arbeidskrachten verle-
gen zaten vonden in het kamp
genoeg werkwilligen. In decem-
ber 1917 vestigde het gezin zich
in Treebeek, dichtbij de cokesfa-
briek Carisborg. Vijf jaar later
stierf vader Sanders, Martin zag
wel iets in het beroep magazijn-
meester en Maria werd na wat
omwegen filiaalhoudster van de
drogisterij Steijns. Op haar veer-
tigste stapte ze in het huwelijks-
bootje met Chris Maas die tien
jaar ouder was. „Ik voelde en
wist dat mijn omgeving dacht:
wat moet zon jong ding met die
'oude' man? Ik zag er inderdaad
wat jonger uit."

Chris werkte nog even voor de
1.D., hielp NSB'ers opsporen om
ze dan voor een tribunaal te
brengen. Treesje ging naar
school in Treebeek totdat haar
moeder uit een Russisch kamp
kwam en haar meenam naar Slo-
ten waar zij een nieuw leven be-
gonnen. Hetty Schepp is huis-
moeder heeft vier kinderen'
woont in Israël. Stella Hamerslag
leeft in de Verenigde Staten. Vo-
rig jaar op de negentigste ver-
jaardag van Maria waren ze alle-
maal even aanwezig in Huize El-
vira. Bij tante.

Na het Duitse bombardementop
Rotterdam verschenen de eerste
oproepen in de krant om dakloze
kinderen uit de verwoeste stad
onderdak te verlenen. „Ik herin-
ner me nog dat Chris direct zei:

WO I
Welke rol het bewust ondervin-
den van de Eerste Wereldoorlog
had op de Belgische vluchtelinge
Maria Sanders en de invloed op
haar latere handelwijze blijft on-
gewis. Zelf weet ze het ook niet.
Samen met haar ouders en broer
Martin vluchtte zij op 7 oktober
1914 uit het door de Duitsers
platgegooide Antwerpen. In de
koets van haar vader ging het
richting Zandvliet. „Vanuit dat
plaatsje zagen wij de petroleum-

kadres natuurlijk!" Maria peinst
even. En dan verrassend: „Als ik
terugkijk om mijn leven dan kan
ik niet anders zeggen: het is toch
de mooiste tijd van m'n leven ge-
weest. Angst heb ik nooit gehad.
Ook al woonde drie huizen ver-
der een NSB'er. We hadden het
gezellig, deden spelletjes. Hetty
gaf de anderen les. Daarom kon
Treesje direct na de oorlog naar
de derde klas. Als Chris nacht-
dienst had, had ik dat ook. In die
stille uren verstelde en naaide ik
kleren voor de kinderen. Over-
dag ging ik dan wel eens een
uurtje op de bank liggen."
De buren merkten weinigvan de
activiteiten in huize Maas. Maria:
„We hadden weinig contact met
onze omgeving. Soms een
praatje in de tuin. De (extra)
voedselbonnen kreeg ik van

Opera Comique
in Kerkrade

duikers Gerard van Liere en Ad
Smeets vormden min of meer
het vaste bestand op nummer 42.
Met de regelmaat van de klok
verschenen er nieuwe gezichten.
De families Eisenmann en Zo-
merplaag, een joods echtpaar uit
Maastricht, een jongeman uit
Hilversum. Ze vonden allemaal
een slaapplaats bij Chris en Ma-
ria. Om vervolgens doorgesluisd
te worden naar de oudste zoon
Hens en zijn echtgenote die in
Passart woonden. „Ik weet nog
goed dat we op een gegeven mo-
ment een 27-jarige vrouw kre-
gen. Die had de gevaarlijke ge-
woonte steeds weer voor het
open raam te staan. Bovendien
had ze geen zin om een handje te
helpen in de huishouding. He-
laas hebben we haarweg moeten
sturen. Naar een ander onderdui-

CNV bezorgd over
uitholling van

vrijwilligerswerk
KERKRADE - De Opéra Comique
Maastricht, een amateur-muziekge-
zelschap, speelt vandaag, zaterdag,
de productie The Pirates ofPenzan-
ce van Gilbert & Sullivan in het
Wijngrachttheater van Kerkrade.
Aanvang 20.00 uur.

De woning van Chris en Maria
was een soort doorgangshuis.De
drie joodsemeisjes en de onder-

Doorgangshuis

Vrijwilligersprijs Heerlen uitgereikt
" De heren Bodelier (l) en Kleinen (r) ontvangen uit handen van Kees van Kemenade hun
oorkonde. Foto: FRANS RADE

apparaten installeren bij hulpbehoevende
ouderen en ook het onderhoud voor hun re-
kening nemen.

HEERLEN'- Coördinator Kees van Kerae-
nade van de Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft gisteren de jaarlijkse Vrijwilligers-
prijs van het ouderenwerk uitgereikt aan de
heren Bodelier en Kleinen.
De voormalige PTT'ers kregen de prijs om-
dat ze al vier jaar lang pro deo alarmerings-

ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16uur. ABN bank. Fototentoonstellingvan Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,open werkdagen van 9-16 uur. Slotge-oouw Kasteel Hoensbroek, Beelden-
tentoonstelling van Jo Ramakers. Van
o/5 t/m 4/6, opendagelijks van 10-17uur.
NUTH
Galerie Jac Vinken, Stationsstraat 282.Schilderijen van Pierdomenico Regaz-
jjOnien beelden van Lo van der Linden.
1/ni 15/6, open di t/m vr van 9-18 uur enza van 9-17 uur. ,

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
Papier van de Amerikaanse kunstenaarKik Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zovan 13-17 uur.

LANDGRAAF

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
lecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur. Werk van Thijs Hekkens.
2° 13en zo 20 mei, open van 14-18 uur.

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werken van Felix Ste-
Phan en Hans van Meeuwen. Van 12/5
Urn 30/6, open di t/m za van 11-17 uur.Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
Ptein 5. Werk van Théodore Schaep-
kens. T/m 6/5. Tekeningen van RichardSerra. T/m 27/5. Open di t/m vr 10-17uur,
23 en zo 11-17 uur. Galerie La Depen-
dance, OL Vrouweplein 24. Stockexpo-
sitie. Open wo t/m zo 12-17.30uur. Kleu-
retsen van Anthonie van Lieshout. Van65 t/m 3/6, open-wo t/m zo van 12-17.30
Uur. Perroengalerij, Vrijthof 29. Werk
van Ton Franssen en Henk Hulsteijn.
T/m 5/5, open wo t/m vr 13-18 uur en za
13-17uur. Galerie Dis,Een beeld van de
workshop porselein, olv Babs Haenen
en Netty van den heuvel. T/m 13/5,openwo t/m zo 13-18 uur. Galerie Fah, Brus-
selsestraat 80. Werk van Woutervan Ro-
mondt. T/m 6/5, open vr t/m zo van 13-17
"ur.Kamer vanKoophandel, Het Bat 2.
*-*Positie van Bert Roijen. T/m 14/6,open van ma t/m vr tijdens kantooruren.a|erie Amarna, Rechtstraat 84. Ope-
"'ngsexpositie met werk van Trudy

Maggie de Moor en Philippe
bersten. T/m 5/5, open wo t/m vr 12-18
"ur, za 12. 17 uur zo i 3 .17 uur, stads-
schouwburg, Expositie van Renaud Le-
kene. T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-
iQ,tstraat 26c- Werk va" Jack Ox. T/m
ia/b, open wo t/m za van 16-20 uur.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open diwv vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-
-22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.Beelden en tekeningen van Twan Lend-
'ers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17uur. Schilderijen van Berdt Mullendersen Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
10/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.Stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
nartz. T/m 15/5. Thermenmuseum.Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
ui t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.Geologisch Museum. Voskuilenweg
131. Expositie 'Dieren vroeger en nu',
r/m 6/7, open ma fm vr 9-12 uuren 14-16uur. ABP. Black Country, foto'svan LeoTillmanns. T/m 13/5, open tijdens kan-tooruren. Galerie De Nor, Geerstraat302. Expositie 'Verschuivingen' van Alm-a Vis. T/m 13/5. CBS, Kloosterweg 1.
Schilderijen van Anja Smeets. T/m 7/5,open tijdens kantooruren. Foto-exposi-
tie van deFotokring Geleen. Van 8/5 t/m
4/6, open tijdens kantooruren. NMB,Bongerd 13. Expositie van mevr. Cap-
hjn de Ridder. T/m 30/6, open ma t/m vr9-16 uur.

HOENSBROEK

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een
vrijwilligersdag in Motel Heerlen, waaraan
naar schatting 145 mensen deelnamen.Regioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Emile Hollman,
® 045-422345
Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Frank Seuntjens, chef® 04750-22937
Richard Willems,
® 04406-15890
Joos Philippens,
® 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
® 045-455506
Jeanette Ackens,
® 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

BOCHOLTZ - Een mammoet-
tocht over 135kilometer vormt
de uitdaging voor ruim 150
lange afstandswandelaars, die
vanmorgen om 11.00 uur in de
Pastoor Neujeanstraat in Bo-
choltz worden uitgewuifd.
Zondag rond 12.30 uur worden
de deelnemers terugverwacht.

Wandelsportvereniging NOAD
-Nooit Ophouden Altijd Doorgaan-
uitBocholtz tekent voor de 25e keer
in successie voor de organisatie van
deze beruchte monstertocht. Voor
NOAD-voorzitter L. Jagmont is het
tevens de 25e keer, dat hij de
touwtjes van deze Mergellandroute
in handen heeft. Rode Kruislid J.
Lommen begeleidt nu al een kwart

Via Bocholtz gaat het richting Sim-
pelveld en dan volgt de complete
Mergellandrpute. Als dewandelaars
na vele uren afzien weer terugkeren
in Simpelveld zullen zij door de
drumband van gymnastiekvereni-
ging Wilhelmina Bocholtz worden
afgehaald en naar de Wilhelmina-.
zaal aan de Dr. Nolensstraat worden
gedirigeerd.Daar krijgen ze uit han-
den van burgemeester Teheux van
Simpelveld een blijvende herinne-
ring.

Mergellandtocht
vandaag van start

25ste editie van mammoetwandeling NOAD

Het gemiddelde wandeltempo
schommelt tussen 6,5 en 7 km pc*
uur.

eeuw deze tocht als verzorger. Alle
wandelaars zijn het na afloop steeds
over één ding eens: „Dit is de mooi-
ste en ook een derzwaarste lange af-
standstrajecten van Nederland."

" Maria Maas- Sanders: „Het is de mooiste tijd van m'n le-
ven geweest".Een doos met oudefoto's herinnert aan diepe-
riode. Foto: FRANS RADE

" Een portret van Frans van Oort.

HEERLEN - In de expositie-
ruimte van het Kreativiteitscen-
trum aan de Putgraaf in Heerlen
wordt van 14 mei tot en met 2
juni een fototentoonstelling ge-
houden. De opening wordt op 12
mei om 11.00 uur verricht door
directeur Pannemans.
De getoonde foto's zijn van

Expositie
van foto's

Frans van Oort, Jack Creuwels,
Toni Oligschlager, Chinto Jan-
sen, Renate Peys, Angelique

Bruis, Pia Oostwegels en Harrie
Bekkers. Zij vormen de tweede
jaars groep fotografie, die onder
leidingvan Theo Derksen in sep-
tember 1988 van start ging.
De portretten, landschappen en
vrije expressies zijn dagelijks te
bezichtigen tijdens kantooruren
van 9-12 uur en van 14 tot 16.30
uur.

ontmoeting

mijn man. U hebt toch wel eens
gehoord dat er ingebroken werd
in gemeentehuizen en distribu-
tiebureaus? Die bonnen ruilde ik
in verschillende winkels in."

Zaterdag 5 mei 1990 "23
Limburgs dagblad m oostelijke mijnstreek

bioscopen Maria Maas, een duizendpoot in het verzet:
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Auto's

BMW
Diverse BMW 3-series van
verschillende bouwjaren.
Ook BMW 5-serie, zelfs

nieuw model. Bel voor meer
informatie Uw BMW-dealer.

Kera BV
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121.

Zaterdag 5 mei geopend.
Te k. BMW 525, bwj. eind
'79, i.g.st., ’ 750,-. Tel. 045-
-229093.
BMW3l6zilvergrijsmet. 10-
-1985 LPG, schuifdak,
97.000 km ’15.000,-,
Smeets MERCEDES-BENZ
Geleen, tel. 04490-46333.
BMW 3231 '80 vr.pr ’ 7600,-
Na 13 u. 045-322773, Be-
neluxstr. 10 Landgraaf.
Te k. BMW 316, bwj. '78,
APK '91, ’1.100,-. Tel.
04490-53714.
Tek. pracht, orig. BMW 318iin st.v.nw., vr.pr. ’ 6.250,-.
Vliegveldweg 62, Beek.
Tek. BMW 316, bwj. '84, n.
m., 4-drs., kl. groen, i.z.g.st.,
65.000 km, moet weg!
’10.750,-. Spoorstr. 72,
Geleen.

Te k. BMW 318i, bwj. '86,
automaat, schade, vr.pr.

’ 6.500,-. Ned. auto.
04750-33155/16066.
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.
318i, mod. '84, bronsmet. v.
extra's, ’ 12.900,-, alle keur
toegest. 04490-14427.
BMW 520im. '84, div. ex-
tra's, ANWB gek., vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-425507
BMW 315 1.8 bwj. '82, LPG,
i.z.g.st. ’3.750,-. Tel. 043-
-432388.
BMW 320 6, bwj. '80, zilver-
met, schuifdak, met gar.,

’ 4.500,-. Autobedrijf W.
Schoffelen, 04404-1317.
Te k. BMW 316, LPG, bwj.
'83. i.z.g.st., kl. d. blauw,
APK gek. tot '91, ’7.250,-.
Inl. 04750-10363.
Te k. BMW 316 nw. model,
'83, zwart, verlaagd, pr.n.o.t.
k. Vossenstr.26, Nyswiller.

Chevrolet
CAMARO Z 28 E nw. mod.
bwj. '83. I. nw.st. 73.000 km.
Overstr. 19 M'Geleen,
04490-12452.

Citroen

Citroen Occasions
Citroen Visa 1.1 RE '86/'B7

Citroën BK '87
Citroën BK 1.9 GT '85
Financiering mogelijk

Rentepercentage: 0 - 4,9 - 6,9

Renault Kerres b.v.
Dom. Mynstraat 25, Kerkrade. Tel. 045-452424..

CITROËN DS 19, special t.
k. v. particulier, bwj. '74, 2e
eig., i.g.st., interieur, als
nieuw (rode bekl.), kleur
beige/wit, APK-gek. vr.pr.
’11.000,-. Tel. 045-242771
CITROËN GSA bwj. '81,
APK, i.g.st. 045-229394.
CITROEN DS 21 Special '73
z. mooi, tech. goed. Vr.pr.

’ 5.300,-. 04490-78527.
CITROËN CX 2.0 RE, 1986,
wit, stuurbekr. 80.000 km.

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
CITROËN BK 19 TR diesel
wit, 8-'B6, 98.000 km.,

’ 12.750,-. Tel. 04906-1387
CITROEN BK 19 R, diesel
Break, stationwagen, 8-'B7,
68.000 km, ’15.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. i.pr.st. CITROËN BK
bwj. 4-'B6, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 045-425402.
Te k. 2 CV6 (lelijke eend)
bwj.'Bl, vr.pr. ’ 1.350,-. Tel.
045-254193.
Te k. CITROEN AX 1.1 RE
bwj.'B7, kleur wit, APK tot 5-
91, perf. st. v. onderhoud.
Tel. 04490-38931.
Tek. CITROËN 2 CV 6, bwj.
'79 te gebruiken voor onder-
delen.(nw. onderd. aanw.).
’250,-. 04492-1082 van-
daag na 12.30 uur.

Te k. CITROËN BK 16 RS,
blauwmet., LPG, bwj. '83,
div. extra's. 045-256347.
CITROËN 2 CV 6 spee, '83,
i.z.g.st, APK'9I, 60.000 km
kl. rood, pr. ’2.550,-. Tel.
04459-2510.
Te k. van part. Citroën GSA
CLUB, bwj. '80, APK mei '91
ied. keur. toegest. pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-720667.

Daihatsu
Daihatsu CHARADE diesel
TS, 6-'B4, 1e eig., i.z.g.st,
vr.pr. ’4.950,-. 045-322619
Te k. Daihatsu CHARADE,
3-cyl. APK aug. '90, vr.pr.
’400,-. Kleikoelenweg 56,
Landgraaf. 045-317842.
Te koop aangeb.: Daihatsu
JEEP, softtop, bwj.'B3, trek-
kogel, buil bak, met winter-
dak. T.e.a.b. P.P. Rubenstr.
82, Sittard.
Te k. Daihatsu CHARMANT
LD bwj. '82, 4-drs. i.z.g.st.
’2.700,-, Dr. Poelsstr. 32,
Kakert (Landgraaf).

Ferrari
Te k. FERRARI F4O, Bbura-
go 1:18, pr. ’65,- tevens
meerijder gevr. naar Mille
Miglia 16 t/m 20 mei. Tel.
045-253249.

Fiat

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade.

Tel. 045-413916maan
Extra aanbieding

Showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda

Fiat Uno
Fiat Tipo

Fiat Croma
tot ’ 5.000,- korting

5 Mei geopend.

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

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

TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
5 Mei geopend.

Te k. Fiat RITMO 65 CL bwj.
'79 ’850,-. Tel. 045-
324433.

X wF"^'Sept'IE88, tel. 045-257563.
Fiat PANDA 34, bwj. 11-'B4,
km.st. 73.000, pr. ’ 4.000,-.
Tel. 045-211203 / 211746
Fiat CROMA 2.0 i.e. grijs
met., trekhaak, 8-1987, Ie

ES%el.oM^0cd4e6S
33

enZ

Te k. Fiat FIORINO bestel,
bwj.'B3, APK, i.z.g.st.
’3.750,-. Tel.045-254690..,.Kruisbergstr. 78, Brunssum.
FIAT X 1.9, bwj.'Bo, 62.000
km., groenmet., APK t/m'9l,
zeer mooi, tel. 04490-36511

Fiat RITMO 60L bijna '87
pas 30.000 km, ’6.500,-.
Tel. 043-610262.
Fiat UNOSX'' veel ac"
ces bwj.'B7, ’15.000,-
Tel. 045-441561.
Te k. Fiat PANDA zeer mooi

'ïUnlTïfsw ?2502
CX '79 /74 ?evéS e k

rderdFnane%oTSS:
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
To piat IMO irtnrHiQOQ.
mr. mog. Vr.pr. ’5.700,-.
Tel. 045-251256. Haafhei-
destr. 26, Brunssum.

Te k. leuke Fiat PANDA 45
S, rood, 5-bak, bwj. '83.
Steeg 33, Stem.
Wegens auto van de zaak te
k. Fiat CROMA, turbo diesel,
duurste uitv., bwj. '87, t.e.a.
b. 04750-22697.
Te k. Fiat PANDA 45, eind
'83, kl. wit, APK, i.z.g.st., vr.
pr. ’5.150,-, 04490-39127.

Ford
Te k. Ford TAUNUS 2.0
GLS, bwj.'Bo, 4 cyl., met
trekh., APK 4-'9l, vr.pr.

’ 1.450,-. 045-215238
I.g.st. verk. Ford SIERRA
1.6 L, 5-drs., bwj.'B2, kl. wit,
vr.pr. ’ 5.950,-. Benelux-
laan 29, Heerlen/H-heide
Te koop Ford ESCORT RS
1600ibwj. '82, kl. wit, alarm,
verlaagd, i.z.g.st. Tel.
04759-2406.
Ford FIESTA 1.6 D bwj. '86,
vr.pr. ’ 8.750,-. N. Beetsstr.
158, Heerlen. 045-423821.
Te k. zeer mooie 5-drs. Ford
ESCORT 1300 L, blauwmet.
t.'Bl, APK gek., vr.pr.
’3.950,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek
Te k. Ford ESCORT 1100 L,
'79, APK april '91, vr.pr.

’ 975,-. Tel. 045-451750.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B2, mod.'B3, bijz. mooi
(goedkoop). Akerstr. Nrd.
164, Hoensbroek.
Te koop Ford ESCORT
1300 Bravo, '83, compl. met
trekh., sunroof, radio-caset-
te, in pr.st. 04498-52850.
Te k. Ford 20 M XL 2300 S,
1969, i.z.g.st. pr.n.o.t.k. voor
liefhebber. Tel. 077-735281.
ESCORT XL 3i, antraciet,
bwj. nov. '83, nw.st.
’12.750,-. Merwedestr. 9,
Beersdal, Heerlen.
Te koop FIESTA L bwj. laat
'78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Tek. Ford FIESTA 1.1, bwj.
'78, APK 9-'9O, rood, i.g.st,
pr. ’ 1.500,-. 045-227013.
Te k. Ford ESCORT XR3
'81, blauw, APK 5-'9l, z.
mooi, ’ 5.950,-. Tel. 04490-
-15159.
Te k. FORD Escort 1.3 Van,
nieuwste model, bwj. 10-'B6
schadevrij, als nieuw. Tel.
043-213059.
Ford SIËRRA 2.8 I 4x4
Combi Ghia, bwj. '87,
60.000 km, schuif/kanteldak,
RS-velgen, ABS, vr.pr.
’31.000,-. Tel. 04756-5808
SIËRRA 2.3 D, stationcar,
8-'B7, grijs kenteken, 80.000
km, ’ 11.950,-. 04906-1387
Ford SIËRRA 1.8 stationcar
Van, grijskent., 5-bak, bwj.
'86, met LPG, sportw., i.z.g.
st. Autobedrijf P. Smits,
Hoofdstr. 214, Hoensbroek.
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
FIESTA 1.1 L, bwj.'B4, div.
extra's, ’7.200,-. nw. mod.,
04490-12414, b.g.g. 20789.
Ford SIËRRA 2.0 CL nw.
model, '88, kl. rood, 5-bak,
trekh., centr. vergr. stereo,
kat., 42.000 km, schadevrij,
1e eig., niet van nieuw te
onderscheiden. Uiterste pr.
’15.500,-. Drievogelstr.
116, Kerkrade-W.
Ford Siërra 1.6 L STATION-
CAR kl. wit, 6-'B5, LPG,
trekh., stereo enz. 1e eig.
schadevrij, ’ 10.750,-, in
splinternw. st. 04455-2588.
Ford FIESTAKR 2, eind '81.
Engerstr. 11, Treebeek.
Te k. Ford ESCORT XR3i kl.
rood, bwj. '83, APK '91. 045-
-273340 na 16.00 uur.
Ford FIESTA bwj.'Bs. Echt
apart mooi koopje, ’ 7.450,-
Tel.: 04406-13137.
Ford ESCORT bwj.'B4, s-
bak, schuif/kanteldak, spoi-
ler. APK mei 1991. Tel.
04406-12722.
KOOPJE, koopje Ford Es-
cort 1300 L bwj. '82, APK 6-
91, i.z.g.st. Na 16.00 uur
04450-3661.

Te k. Ford Fiesta 1100, zil-
vermet. i.abs.nw.st. zien is
kopen! vr.pr. ’ 1.250,-.
Groningenstr. 1, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 63.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.

’ 12.250,-. Tel. 045-259686
Ford ESCORT 1.3 1980,
APK 8-'9O, i.z.g.st.,

’ 1.900,-. Tel. 045-223461.
Te k. Ford FIESTA '79,
zwart met sunroof,
’1.900,-. Tel. 045-256115.
Ford ESCORT 1.3 CL, als
nw., 46.000 km, bijna '87, vr.
pr. ’ 13.250,-, mr. mog. Tel.
045-325468.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '81, APK-gek., apart
mooi ’ 2.450,-. 045-217404
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. '86, i.z.g.st., met access
vr.pr. ’ 16.750,-. 043-
-616375 na 17.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1600,
sport, bwj. '78, ’ 850,-. Tel.
045-352938.
Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
laeser, bwj. '86, Tel. 04754-
-81559.
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Al-
taarstr. 2, Schinnen.
04493-2211.
Te k. Ford ESCORT 1,4, bwj
'87, kl. rood, sportv. en spoi-
ler, km.st. 31.000, 045-
-320229.
Tek. Ford FIESTA ,bwj. '80.
Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. Tel. 045-255304
Tek. Ford ESCORT 1600 L,
bwj. '81, APK gek. '91, tel.
045-324528.

Honda
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'80, in goede staat, 82.000
km. tel. 04493-4216 of 2737
Honda ACCORD Sedan '78,
APK, div. ace. Pr. ’950,-,
tel. 045-411881.
Te k. Honda CIVIC, bwj.'79,
vr.pr. ’1.300,-. Burg. Slan-
genstr. 54, Hoensbroek
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
i.z.g.st, APK-gek. ’1.950,-
Tel. 045-323178.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’5.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Honda CIVIC nw.
mod., bwj. 12-'BO, APK 4-
91, auto verk. i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-2283,98.

Hyundai
Te koop Hyundai STELLAR
1600 GSL, bwj. '87, in nw.st.
blauwmet., nw.pr.
’25.000,- vr.pr. ’10.000,-.
Te bevr. tel. 045-421440.

Jeep
Te koop CJ7, vaste pr.
’12.000,- bwj. '79. Tel.
045-426029.
DAF 66 Jeep, door leerl. van
LTS gerest. Nwe. uitl.,
schokbr., banden etc. 2
kleuren, grijs kent., softtop.
Kostpr. ’5.150,-. Pr. Hen-
driklaan 13, Brunssum, tel.
045-258398.

Lada
Te koop LADA 2105 GL mei
'86 met trekh., APK mei '91.
Caplei 26, Kerkrade.
Te k. LADA Niva, bwj. '78 en
onderd., t.e.a.b. tel. 045-
-270139.
Lada SAMARA 1.3, 1987,
1e eig., 21.000 km, nw.st.,
’6.250,-. Tel. 04752-1515.
LADA 2105 1.5 '85 met LPG
sunroof en trekhaak. APK
'91, pr. ’3.750,-. Tel. 045-
-225644.

Lancia
Te k. Lancia BÈTA coupé
2000 met sportvelg., schuif-
kanteld. en APK, bwj.'77, pr.
n.0.t.k., div. mr. mogel. Tel.
045-728386 na 13.00 u.
Te koop LANCIA Prisma 1.6
lE, 80.000 km, ’ 15.000,-.
Tel. 045-715663.

Land rover

mm ii «<«m iai

Leasing vanaf ’ 829,- per maand
Automobielcentrale "De Uiver" bv
Provincialeweg Noord 85-87, 6439 AB Doenrade (Lb).

Telefoon 04492-1931. Telefax 04492-2705.

Mazda
Te k. MAZDA 626, bwj. '79,
Lz.g.st. pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-726008.
MAZDA 626 HB GLX 2L,
bwj. '84, total-loss met revi-
siemotor, electr. ramen,
stuurbekr. etc. vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 043-641394.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Mazda 323 SEDAN, 4-drs,
wit, '85, 1e eig. pr. ’ 7.000,-.
Tel. 045-352009.
Te k. MAZDA 626 GLX 1.6,
bwj.'B7, vr.pr. ’ 15.750,-.
Tel. 045-225377.
Te k. MAZDA RX 7, i.g.st.
met o.a. sportvlgn. 5-bak,
met.-lak, enz. vr.pr.

’ &950,-. 045-270877.

MAZDA 323, bwj. nov. '87,
km.st. 23.000, autom., vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-310036
MAZDA 323 bwj. '80, APK,
vr.pr. ’1.350,-. Tel. 045-
-228361.

Te k. MAZDA 323, bwj. '77,
5-bak, APK 9-'9O, vr.pr.
’450,-. Kruisstr. 36, Broek-
sittard

Te k. MAZDA 62,6, 2.0, au-
tomaat, '83, hatchback, alle
extra's, electr. schuifd. etc.

’ 7.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

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.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi GALANT
stationcar 2.0 GLS, LPG,
bwj. '79, pr. ’ 1.000,-, An-
selderln. 13, Eygelshoven.
T.k. z. mooie Mitsubishi
COLT goudmet., 5-drs.,
APK, vr.pr. ’ 2.500,- bwj.'Bomr. mog. Tel. 045-420119.
Mitsubishi LANCER 140,
bwj.'Bl, APK'9I, 4-drs.,
zeer goede auto, ’ 2.350,-,
tel. 045-323178.
Te k. Mitsubishi COLT GL
'83, zeer mooi, ’4.950,-.
Kissel 46, Heerlen. 045-
-723142.
Mitsubishi GALANT 1800
GLX Turbo diesel, roodmet.,
nw.mod. '85, APK 6-'9l, vr.
pr. ’ 7.750,-. 045-319328
Te k. zeer mooie Mitsubishi
COLT 1.2, zeer zuinig, 1e
eig. schadevrij, km.st.
46.000, bwj. '86, vr.pr.
’12.000,-. 045-424426.
Mitsubishi LANCER 1400
GL '82, LPG, ’3.950,-.
Altaarstr. 2 Schinnen,
04493-2211.
Sport Mitsubishi COLT GT,
'81, APK 5-'9l, zwart, pr.
’2.450,-. 045-322619
Te k. Mitsubishi GALANT
GLX, LPG, bwj. '82, vr.pr.

’ 3.500,-. 04490-79254.
Mitsubishi LANCER, bwj.
'79, APK, vr.pr. ’lOOO,-.
Tel. 045-272006.
MITSUBISHI Station met
LPG en APK, ’675,-. Tel.
045-420045 b.g.g. 216373.
Te k. Mitsubsishi SAPPORO
GLS autom. APK 3-'9l, ra-
dio/cass., wit, duurste uitv.
mooie auto. bwj. '81,
’3.850,-. 04406-15719.
Mitsubishi GALANT 1.6 EL,
38.000 km, april '86, beige-
met., nw. uitlaat en banden,
mooie auto, gunstige prijs.
Tel. 04490-34411.
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’11.950,-. Tel.
04906-1387.
Te koop Mitsubishi LANCER
2000 Turbo, 170 pk, kl.
zwart, i.z.g.st. Techn. 100%,
met APK, bwj. '81, vr.pr.
’7.750,-. Inr. mog. Tel.
045-726008.

Mercedes
500 SEC 3-'B3, antraciet
grijsmetallic, AMB-velgen,
airco, ABS, airbag enz. 500
SE 2-'B4, groenmetallic, air-
co, ABS, airbag, alles elec-
trisch enz. enz., 260SE aut.,
6-'B7, donker blauw, ABS,
schuif/kanteldak, 4 hoofd-
steunen enz. 260 SE, aut.,
4-'B7 diamantblauwmetallic,
ABS, airbag, schuifdak enz.
260 SE 9-'B6, automaat,
rookzilver ABS electrische
ramen en schuifdak, sport-
velgen enz. 260 E aut. 10-
-'B6 donkerblauw, zwart leer
ABS elec. ramen en schuif-
dak enz. 260 E 5-bak 4-'B6,
rookzilver ABS, elec. ramen
en schuifdak, 16" velgen,
verlaagd enz. 260 E aut. 11 -'85, zilvermet. ABS, schuif-
dak enz. 260 E 5-bak, 11-
-'B5, zwartmetallic. ABS,
schuifdak sportvelgen elec.
ramen enz. 230 CE 5-'BB,
zwartmetallic, grijs leer,
schuifdak sportvelgen ABS,
ASD, stereo enz. 230 TE
aut. 5-'B6, rookzilver, ABS
Pullman bekleding, schuif-
dak, sportvelgen enz. 230
TE 5-bak, 5-'B6 zilvermetal-
lic, ABS, schuifdak, stereo,
enz. 200 T, 4-bak 4-'B7, wit,
schuif/kanteldak, sportvel-
gen enz. 200 T aut. 11-'B6
Van (grijs kenteken), don-
kerblauw, div. extra's. 200
TD 5-bak 10-'B6 (grijs ken-
teken), zilvermetallic, div.
extra's. 300 TDT automaat
5-'BB, zwartmet. ABS,
schuif/ kanteld., hoofdst.,
alarm enz. 300 TD 4-'B9,
5-bak, perlmutgrijsmet.,
schuif/kanteldak enz. 300 D
5-bak, 2-'BB zwartmetallic.
elec. ramen en schuifdak,
ABS 4 hoofdsteunen enz.
300 D aut. 1-'B7, rookzilver,
airco. div. extra's. 300 D aut.
9-'B6, wit, airco, schuifdak
elec. ramen plus stoel, ste-
reo, enz. 250 D 5-bak, 4-'BB
antraciet, div. extra's. 250 D,
5-bak, 8-'B7, Impalametallic
beige Pullman bekleding,
ABS, electr. schuifdak,
sportvelgen enz. 250 D, s-
bak, 4-'B7, Patrolmetallic,
schuifdak, 4 hoofdsteunen
enz. 200 D 11-'BB, donker-
blauw, div. extra's. 200 D
12-'B5, donkerblauw, geen
extra's. 190 D, 2.5 autom.,
11-'BB (model '89), perlmut-
grijsmet., div. extra's. 190 D,
8-'B7, 5-bak, sportvelgen,
div. extra's. 190 D, 11-'B6,
zilvermetallic, div. extra's.
190 D, 5-bak, B'-85, wit,
getint glas, enz. 190 D s-
bak, 6-'B4, wit, div. extra's.
190 E, 2.6 5-bak, 5-'B7,
zwartmetallic, ABS, electr.
ramen en schuidak, ver-
laagd enz. 190 E, autom., 6-
86, donkerblauw, schuifdak,
sportvelgen, verlaagd enz.
190 E, 11-'B6, kleur nacht-
groenmetallic, verlaagd, 16'
velgen enz.

Inruil/financiering/leasing
mogelijk, met BOVAG-

garantie
Autobedrijf
v.d. Berg

LOCHT #7, VELDHOVEN
TELEFOON: 040-535681

zondag van 12.00-16.00 uur
geopend

Te k. MERCEDES 200 D,
wit, bwj. 12-78, APK 19-04-
-'9l, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-219017
Te k. MERCEDES 230, bwj.
'79, i.z.g.st.,- ’4.750,-. Tel.
045-256486.
MERCEDES 190 D, ' nw.
model, 10-'B5, mr. mog. Tel.
045-441316.
Te k. MERCEDES 240 D,
autom., m. '78, stuurbekr.
mech. 100%. Valderenstr.
67, Lindenheuvel, Geleen.

■ Te k. MERCEDES 230E,
type 124E, bwj. 1986, kl.: antraciet, autom. ABS, vele
extra's km.st. 42.000. Tel.

' 04743-1294.
MERCEDES 200 D, '80,: stuurbekr., schuifdak, mooi

len goed, ’ 7.250,-. Tel.. 045-255784.
1 Te k. MERCEDES 250 bwj.■ mei '79, licht groen, LPG,. APK 4-'9l i.z.g.st. Vr.pr.■ ’ 4.900,-, tel. 04405-3780.

' MERCEDES 280 S, bwj. '78- amer. uitv., met LPG en vele- extra's, ’4.750,-. Tel.

" 04748-2977.
Te k. Mercedes JEEP 280- GE, bwj. 1983, geel kent. al-

' le mog. ace. 045-323111.

Te koop
Kadett GSi

bwj. '86, kleur rood, met ace.
pr. ’ 19.000,-.

Tel. 045-313898.
CORSA 13 GT Hatchback
sportv. 5-bak, '85, 1e lak,
zeldz. mooi. 045-231678.
Opel OMEGA I.Bi GL, 115
Pk, 06-'B7, wit, 67.000 km.,
stuurbekr., cv., stereo, enz.,

’ 22.500,-. Tel. 045-727686
Opel KADETT 4-drs. bwj.
'78, APK, vr.pr. ’1.100,-. K.
Doormanstr. 9, Landgraf.
Te k. Opel ASCONA 2 L S,
i.z.g.st., kl. blauwmet., mod.
'80, 2 deurs, vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-253686

Opel KADETT 1.6 diesel
Sedan wit, 5-bak, 1e eig.
1988, 44.600 km, spoilers
voor en achter ’20.500,-,
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’3.750,-. 045-721660.
Te k. Opel ASCONA, 1978,
lak beschadigd, vr.pr.
’750,-. Anjelierstr. 21,
Heerlen.
Opel MANTA GTI, bwj.'Bl,
kl. wit, sunroof, rad.cass. I.z.
g.st. ’3.500,-. Tel. 04490-
-26906.
SENATOR 25 E, 5-bak,
LPG, '83 ’10.750,-, mr.
mog. 04490-22132.

Te koop Opel REKORD
Station 2.0 S, '81, APK 10-
-'9O, i.g.st. Tel. 045-241536.
Te k. Opel KADETT H.B. 1.3
S, 5-drs., bwj.'Bs, schadevrij
1e eig., APK 5-'9l en Ya-
mahaDT, bwj. 10-'B6, zwart/
rood. Potgieterstr. 32, Heer-
len, 045-416205
Te koop Opel KADETT 12
LS bwj. 9-'B5, get. glas, km.
st. 67.000, vr.pr. ’10.000,-.
Tel. 045-321528.
Opel KADETT 1.2, bwj. '78,
APK tot 3-'9l, pr. ’900,-.
Maarzijde 55, Kerkrade-W.
KADETT 1.2 N 5-drs., bwj.
'81, blauw, mooie auto, vr.
pr. ’4.800,-. Tel. 045-
-424835, b.g.g. 794587.

: 1
i

HOE VAAK
STOPT U

ONDERWEG?

i Als uwauto na 2 uur rijden óókeenkwartier moetrusten, -of 12 maandenfinanciering tegen 0% rente

dan kunt uuw auto beter inruilenyoor eenTop Occasion -of 24 maandenfinanciering tegen 4,9% rente.

bij de Renault-dealer. Deze maand wel in het bijzonder. Het loont dus om nu even langs de Renault-dealer
Want t/m 31 mei a.s. kunt u gebruik maken van een te gaan; het is een ongestoorde vakantie waard.

! van de volgende aantrekkelijke InwnmT.fTfrpm^nl
financieringsmogelijkheden*: Jvl!iJll/VUJLI lllf *Deze aktie loopt t/m 31 mei 1990.v hhhbmb | W Financiering op basis van huurkoop- 6 maanden uitgestelde mT^^r^mr^im^f^wW 'm

via Renault Financiering B.V. Vraag
betaling (vanaf bouwjaar i|| | 7% W| i| jVT naar& voorwaardenbij deRenault-

-1985) |lJl^\j2mjJ.M.l»Fl/ll| «Rav. Oost-Europa.

j 12 MAANDEN GARANTIE IN HEEL EUROPA.
>

)

Te koop Opel KADETT bv.
'78, APK 6-'9l, vr.p'

’ 1.250,-. 045-224760.
Te k. Opel REKORD 2.0 $
bwj. '80, orig. lm. Opel-vel-
gen, LPG, APK 2-'9l, p<

’ 2.750,-. Tel. 045-224826
Te k. Opel KADETT, 4-drs-
bwj. '79, APK '91, vr.p'

’ 1.450,-. Tel. 04490-2434],
Opel MANTA SR, bwj. '7&
vr.pr. ’2.450,-. Tel. 045" ,
228114. j i
Opel MANTA bwj. '80, ze- *mooi, APK, vr.pr. ’ 2.750,'
Tel. 045-231287. j *Te k. weg. aanschaf nvtf
auto Opel KADETT 135 ■
bwj. '87. Tel. 045-219609.^
Te k. Opel ASCONA b*i l
'80, i.z.g.st. APK, vr.(X 1
’2.250,-. Inr. mog. Tel I
045-219545. ___^
Te k. Opel KADETT 1.6 D
bwj. '85, kl. wit, div. extra's «
pr. ’11.500,-. Tel. 044Ê* c
23649. y

J

Te k. Opel MANTA B, t.B r2.0 S, sportwielen, i.z.g.st-

’ 3.500,-. Tel. 045-752259.
■Te k. Opel MANTA, 2.0& \ronde kopl., uitb. set, spil, (
vlgn. ’ 1.950,-. Essenstr. 1< 2Brunssum. v
Te k. Opel ASCONA, t. 16- _
'84 APK 2-'9l, 4 drs, gou? t
met., 1e eig. Vr.pr. ’ 5.750; t
Heerenweg 338, Heerlen.^ I
Te k. Opel SENATOR 2.5É \
bwj. '82, autom., LPG, airC 1
en veel extra's, i.z.g.st., *" t
pr. ’ 6.950,-. 045-717081^
Te k. Opel MONZA 2.5Ê Ibwj. '83, met electr. ramef J

en electr. schuifd., ve»
access. Tel. 045-416342.^ 'Mooie snelle MANTA 2.' ]
GTI '79, 3-drs. nw. AP« (
sunroof, Pioneer, ’3.250,- (
043-476675. , j

Pontiac - !
PONTIAC TR/Am. nw. 0 km I
alle '90 mod. leverb. Ovef' <
str. 19 M'Geleen, 0449Ö-
-12452., . y

Porsche
Te koop PORSCHE 924
targa-dak, bwj. nov. '79, P' '’ 14.000,-. Tel. 04454-1632 ;
Te k. PORSCHE 911 & !
met Carrera 31 i, verl. en të' :
ren bekleding, hekspioler,'
nw.st. 045-325955. \
Tek. PORSCHE 911 Targ» 'kl. zilvermet., 1e eig., tot
gerest., tev. M.G.B. Cabrio
1974, 2e eig. kl. wit, tot. ge 'rest. ’24.500,-, tel. 046- ■'424223.

' iSaab. ✓ ,
Te koop Saab ■900-i Special

3 deurs, zwart, 1987, 55.00"
km., perfect onderhouden,

vaste prijs ’ 27.000,-.
Tel. 045-425.425

SAAB 99 GL, in goede coij
ditie, APK tot 5-'9l. T-1
045-210894 _-
SAAB 96 V4, bwj. '74 e"
Saab 96 GL V4super bv.
'79. Tel. 04490-37792.
SAAB 900 GLS, Sedan %"'86, LPG, 5-bak, 1O7.O0"
kn2;J^3.950,-. 04906-1387
Te k. SAAB 96 GL. V.4 sü'
per, bwj. '79, km.st. 140.00"
carrosserie en tech. i.z.g.st'
APK tot mei 1991. Pr.n.o.t>
Tel. 04490-43119.

Morris
■ MINI 1100 Special "Silver-; shadow", antracietmet. bwj.
1 '79, schuifd., radio/cass. etc. (
J Tel. 045-222318. '<. Te k. MINI Cooper bwj. '87, \19.000 km, z.g.a.nw. Tel. "i 045-242101. «, T.k. MINI 1000, klassieker, «, voor liefhebber, bwj.7o, pr. /, ’ 1.500,-. Tel. 045-270744. (
;Te k. MINI 1000, bwj.'Bo, JAPK, ’1.750,-. Pr. Mar- l

' grietstr. 34, Swalmen. Tel. '' 04740-2166. |
i MINI Parklan '87, kl. zwart, |. 20.000 km, pr. ’8.500,-. Ic Tel. 045-216734. I
;Te k. MINI 1000 Van, gr. ■

' kent. bwj. '80, vr.pr.; ’ 1.250,-. Tel. 045-726008. ';Nissan/Datsun % J- Nissan SUNNY 1.3 DX, bwj., 9-'B2, 2-drs., blauw met., i
1 ’ 3.250,-. 045-320203. I
jTe koop Datsun STANZA <GL 4-drs., automatic, kl. wit, '1 bwj. 11-11-'B2, APK 4-'9l.

' Vr.pr. ’3.950,-. Smaragd- ;
str. 30, Muschemig-Heerlen

l DATSUN Sunny 140Y '79, "betrouwbaar, goed onder- ;
houden, APK jan.-'9l, ., ’ 1.900,-. Tel. 045-228432. j

■ NISSAN King Cab diesel, ■■ 11-'B6, grijsmet., 70.000 km ■. ’ 17.950,-. Tel. 04906-1387 (
! Nissan MICRA SDX rood <. '87, pr.st. v. onderh., nw.

bnd., vele extra's. Vr.pr. '; ’ 11.500,-tel. 04406-16508 c; Nissan CHERRY 1.5 GL !
" bwj.'Bs, 5-bak, i.st.v.nw., (

’ 6.950,-. Tel. 04406-14186 [
Nissan CHERRY, 1300 DX, ,J
'84, LPG, ’6.500,-. Altaar- (
str.2,Schinnen. 04493-2211 (
Te k. Datsun CHERRY GL [
1200 in pr.st., bwj. '79, vr.pr. (

’ 1.100,-. 045-242176. /
\

Oldtimers :
Te k. OPKNAPPER Ford ]| Taunus 12M coupé, bwj. ]

! 1967 met compl. kent. en div (
onderd. Tel. 045-728386 na '13.00 u. ;

: opei ;
Te k. Opel ASCONA 1.9, aut ,!. bwj. '80, APK tot 15-02-'9l, (. auto verk. i.g.st. vr.pr. '’ 2.250,-. Tel. 04454-5086. i

' Opel KADETT 1.2 S, bwj. I' '82, APK 17-1190 ’5.500,- (
i.z.g.st., tel. 045-722507 s
(zat. alleen tot 12 u.) I

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Dpel Corsa 2-, 3- en 5-drs.
85 t/m '89; Opel Kadett 3-,
X- en 5-drs. '85 t/m '89; Opel
<adett Club 3-, 4- en 5-drs.
87 en '88; Opel Kadett GT
85 en '88; Opel Ascona 4-
_n 5-drs. '85 en '88; Opel
Ascona 5-drs. 2.0 I GT '88;
Dpel Veetra 1.6 I '89; Opel
Gekord Travelier '86; Opel
Dmega 2.4 I '89; Opel Se-
lator aut. '83 en '88.
W\
mmmM I >

Opel KADETT 12 LS hatch-
back, nw. mod. '86,

’ 10.450,-, nw. bnd. i.z.g.st.
elke keur. toegest. 04490-
-80867.
Opel KADETT D LS, bwj.
81, in nw.st., 77.000 km, pr.
f 4.600,-. Tel. 045-424793.
Opel REKORD 1.9 N, '78,
.r.pr. ’700,-, APK apr.-'9l.
7el. 04490-11893.
Opel SENATOR 2.5 i,
autom. wit, cent. vergr., ge-
tint glas, schuifdak, trekhaak
1e eig. 7-1986, 78.000 km
’25.500,-, Smeets- Merce-
_es-Benz, Geleen, tel.
34490-46333.
Fe k. OPEL Rek. 2.0.E, bwj.
84, C-D uitv., i.st.n.nw., alle
.pties, ’9.950,-, na 16.00
jur, Laanderstr.Bs, Heerlen^
Dpel KADETT stationcar 1.6
D, '84, 5-drs., kl. rood; Aan-
langwagen Ixb 2.10x1.15.
345-422000.
Dpel KADETT Hatchback,
3WJ. '83. Tel. 045-457961. _
Dpel REKORD 2.0 N, 1978,
<\PK 22-09-'9O, met trekh.,
/r.pr. ’ 1.150,-. 045-714987
Fe koop Opel KADETT, bwj.
1977, APK 5-'9l, ’850,-.
Fel. 045-455554.
Dpel KADETT 1300, bwj.
81, APK 3-91. Tel. 045-
-723366.
Fe koop Opel ASCONA s-
_rs. bwj. '82, nw. mod., als
iw, ’4.950,-. 045-316940.
Dpel REKORD 2.0 E Berlina
79, motor '84, 5-bak, i.z.g.
st. ’2.650,-. Na 16.00 uur
Laanderstr. 85, Heerlen.
Dpel KADETT bwj. nov. '88,
schuifd. club ’ 17.500,-,
Dassenln. 33, Schaesberg.

Opel OMEGA 2.3 GL diesel,
grijsmet., schuifdak, trek-haak, radio cassette, 1e eig.
105.000 km ’25.000,-.
Smeets, Mercedes-Benz
Geleen, tel. 04490-46333.
Te k. Opel KADETT E 1.6
GT, 5-drs. signaal rood, bwj.
'86, APK tot april '91, extra's
radio, alarm, trekhaak, pr.
’16.500,-, Marktstr. 75,K'rade, 045-456297.
Te k. Opel KADETT 1.3 S
Hatchback, '86, groenmet.,
in nw.st., vr.pr. ’11.900,-.
Meidoornstr. 21, Geleen.
KADETT Ï2 N, bwj.'7B, APK
5-'9l; Ascona 16 S, bwj.'B3,
spee. uitv. Parkstr. 34,
Voerendaal
Opel KADETT 1300 GT, kl.
blauw, bwj. '87, 50.000 km.

’ 17.000,-. 045-258905.
Te k. ~ÖPel CORSA mei
1988, pr. ’13.000,-. Tel.
045-422253.
OPEL Ascona 1.6 LS, 4-drs.
zwart, '87, aparte auto, pr.
’13.250,-, 3 mnd. garantie,mr. en financ. mog. Tel.
045-255784.
Te k.lDpel KADETT 12 SHatchback, bruinmet., met
LPG, bwj. '80. Bernhardstr.
12, Munster-Geleen.
Tek. Opel ASCONA bwj. '81
4 nw. banden, motorisch
prima in orde., metal.bruin,

’ 2.900,-. 045-258441.
OPEL kadett diesel, station-
wagen, grijskent, 6. '87,
70.000 km., ’9.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
TëTkoop Opel KADETT, bwj.
'78, APK 4-'9l. Tel. 04451-
-2375.
Te k. Opel ASCONA groen-
met., APK4-'9l, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 1.200,-. 045-273205.
Opel REKORD 2.0 S aut.
lux. nw. m. '84, ’6.750,-.
Tel. 04490-24782.
KADETT Caravan m,
40.000 km., mr. mog. Wolf-
hagen 141, Schinnen.
Te koop Opel KADETT bwj.
'78, APK '91. M. Trompstr.
24, Landgraaf, 045-410754
Te k. Opel KADETT, cara-
van 12S, op gas, bwj. '82
met wat werk. Vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-221852.
Opel KADETT 12 S, bwj.
eind '82, veel extra's,
’5.750,-. Tel. 045-216882.
Te k. Opel KADETT 1300S,
GT, bwj. '87, kl. rood, i.z.g.
st., km.st. 52.000, vr.pr.
’14.750,-. 043-616375 na
17.00 uur.

y

Peugeot

Occasion van de week
Peugeot 205 1.4 GR

1984, beigemet.
65.300 km

’ 9.950,-

Autobedrijf Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum 1j45:250675. 1

Peugeot Occasions
Peugeot 205 XS '87

Peugeot 309 XS Inj. '87
Peuqeot 309 GTI schuifdak '88

Peugeot 405 1.9 SRI'BB
Financiering mogelijk

Rentepercentage: 0 - 4,9 - 6,9
Renault Kerres b.v.

Dom. Mynstraat 25j<grkradeIjeU)4s-452424.
Te k. PEUGEOT 305 D, sta-
tionwagen, bwj. '82, vr.pr.

’ 2.750,-. Dorpsstr. 51,
Landgraaf, tel. 045-326809^
PEUGEOT 305 diesel,
150.000 km. ’2.350,-, bwj.
'81. Tel. 045-325364I____1____
PEUGEOT 205 GRD,
APK 5-'9l, zilvermet. lel.
04454-2435. _
Te k. PEUGEOT 205 GLD
diesel, Bwj. '84, pas gekeerd
5-bak, 5-drs., 120.000 km.
Tel. 043-21245&__
PEUGEOT 205 GR'B4,
sdrs., bijz. mooi. t 0000,-,
04490-20789J3JL9- 414-
Te k. PEUGEOT 205 GLD,
bwj. aug.-'B5. TeL 043-
-637192 of 04492-4403.

PEUGEOT 204 Solei, I
rood, '88, nieuw, 35.000 krT>LlgjOCV. 045-216734. J,
PEUGEOT 404 Pick-Up'i
Diesel, bwj.7B, APK tot '9j':
w-Pr- ’4.500,-. Tel. 045'£i£429_of 0932-41-810165>
PEUGEOT 205 GTI, 1.9 '

4.39 pk, bwj.'B7, ’19.500,"IgU>4s-441561. j
PEUGEOT 305 SR '80, &"iet., get. glas, sch.dak, i-Ö--st., koopje, ’ 1.150,-. v. Itef;
gonstr, 19, Eikske/Landgrajj!
PEUGEOT 505 GL 2.0, 6'
,86, LPG, schuifd., 88.00"JHILf 10.950,- 04906-1387^
PEUGEOT 205 GR, diesel
8-'B4, wit, 5-drs, 90.000 km.

__f9.450,-. 04906-1387.

Renault. ■ . 4
Te k. RENAULT 5 TL '81,
APK 4-'9l, ’1- 150'"- Silstr.
16, Sittard,
Te k RENAULT STL, bwj.
"81,APKH-'9o,iz.g.st., vr.
pr.’ 1.650,-. Tel 045-
-353133^- 455781.
Tek. RENAULT 4 GTL met
trekhaak, bwj^okL 82 APK
LgIsyeU>4s^lo92I__1

__
RENAULT 11 GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak bwj. 88, km.st.
24.000, alsnw., vr _
’ 18.500,-- Tel. 045-254978
na 18.00 uur.

Te koop RENAULT 4 bestel'
grijs kenteken '80, kl. W 1;km. 80.000, i.g.st., APK to'
10-7, vr.pr. ’1.550,-. In d«
Meigraaf 19 Schinveld. Tel-
-045-257213.
Te k. RENAULT 4, bwj.'B3.

’ 1.650,-. Tel. 045-721417,,
RENAULT 5 GTL uitv. 3'
drs., 1e eig., 1e lak, schade'
vrij, nw. mod. '86, in st>
splinternw., pas gekeurd-
’7.9so,-. Inl. 043-254462.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32



Van onze sportredactie
HEERLEN - Gaat Roda JC Europa in? Weet MVV het vege lijf
te redden? Steekt Fortuna Sittard de naaste buur uitKerkrade
inderdaad de helpende hand toe? Drie vragen, die morgenmid-
dag om kwart over vier beantwoord zullen zijn. De drie Lim-
burgse vertegenwoordigers in de eredivisie zijn direct (Roda
en MW) of indirect (Fortuna) betrokken bij de verdeling van
de prijzen. De Sittardenaren schoten vorige week hun doel,
Europees voetbal, voorbij. Roda en MVV hebben nog alle troe-
ven in eigen hand om het seizoen plezierig af te sluiten.

hteit mag niet omslaan in rancune.
Wij zijn nu in een situatie dat we een
andere Limburgse club kunnen
steunen en dan moeten we dat doen.
Fortuna heeft er immers helemaal
geen belang bij om Volendam te
helpen. Sterker nog: Volendam
heeft ons met het verschuiven van
hun wedstrijd tegen FC Utrecht in
de maling genomen en ook de ge-
beurtenissen rond de affaire Lies-
dek (de verdediger werd naar aan-
leiding van een incident in de uit-
wedstrijd in Volendam voor zes
duels geschorst, red.) zijn we nog
niet vergeten. Roda kan op ons re-
kenen".

Roda JC staat alvanaf het begin van
de competitie op een plaats die
recht geeft op Europees voetbal,
maar uitgerekend op de laatste
speeldag moet de ploeg van trainer
Jan Reker nog eenmaal tot het,
uiterste gaan om die positie te ver-
dedigen. De opdracht morgen om
14.30 uur op Kaalheide is simpel:
winst tegen FC Den Haag betekent,
een extreme overwinning van Vo-
lendam bij Fortuna Sittard daarge-
laten, plaatsing voor Uefacup-voet-
bal.

" Lisanne Lejeune viert feest nadatzij de stand op 3-0 heeft ge-
bracht.

WK hockey dames in Sydney

Nederland wint
ook van Spanje

Vandaag, 19.30uur:
Emmen-RBC
WV-De Graafschap
NAC-PEC Zwolle
Heracles-Veendam
Go Ahead Eagles-DS '79
Helmond Sport-Excelsior
Eindhoven-Telstar
Heerenveen-Wageningen
Morgen, 14.30 uur:
AZ-Cambuur

SVV 36 26 6 4 58 67-21
NAC 35 15 11 9 41 54-39
Heracles 35 16 8 11 40 40-41
De Graafschap 35 13 12 10 38 51-43
Veendam 35 14 10 11 38 45-46
VW 35 11 15 9 37 49-43
Eindhoven 35 13 11 11 37 58-56
Emmen 35 12 12 11 36 52-47
GoAhead Eagles 35 14 7 14 35 49-48
Wageningen 35 11 13 11 35 44-44
AZ 35 12 9 14 33 48-45
Helmond Sport 35 12 9 14 33 49-53
PEC Zwolle 35 9 14 12 32 34-35
Cambuur 35 10 12 13 32 43-49
RBC 35 10 12 13 32 39-45
Excelsior 35 9 13 13 31 45-53
Heerenveen 35 11 8 16 30 44-53
Telstar 35 8 10 17 26 46-66
DS'79 35 6 10 19 22 39-69

buitenland

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^lbouw.elementen b.v. J
RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S . ALUMINIUM
rolluiken - isolallebaglazlno - ranovat* l
binnendeur-element»!» .houtskoletbouw
Hommerterweg 35 HoensbroekI
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Jan Reker is niet van plan om zon-
dagmiddag de gangvan zaken op de
andere velden via de radio te gaan
volgen. „We moeten gewoon voluit
gaan en van FC Den Haag winnen.
Gokken op puntverlies van anderen
heeft geen zin. We moeten ze ge-
woon voorblijven door zelf te win-
nen". Reker heeft, ondanks de
slechte resultaten in de laatste
thuiswedstrijden, goede hoop dat
tegen FC Den Haag de goede draad
weer wordt opgepakt. „Gelukkig is
Den Haag een ploeg die aanvalt. Dat
ligt ons wel. Met een dergelijke te-
genstander hebben we minder
moeite dan een stug verdedigende
ploeg als Den Bosch of NEC".

identiek op aangeven van respectie-
velijk Mieketine Wouters en Ingrid
Wolff.

Roda heeft nieuwe
kledingsponsor
KERKRADE - Roda JC heeft
een nieuwe kledingsponsor aande haak geslagen. De komende
laren zal de Engelse firma Um-
°ro de Kerkraadse club van
sportkleding voorzien. De afge-
lopen jaren speelde Roda in kle-dij van Adidas.

Verbeek en
Arts beboet
IV[AASTRICHT - Aan de hand
van de uitlatingen van Frank
Verbeek na de ontmoeting MVV-Haarlem en een 'vervelend ge-
baar' van Alphons Arts naar dehoofdtribune, heeft MW beide
spelers berispt en beboet. In een
gesprek met beide spelers maak-te de club duidelijk dat dit ge-
drag niet getolereerd kan wor-den. Arts en Verbeek erkenden
nun schuld en zeiden gereageerdte hebben op de teleurstelling nadie wedstrijd. Over de hoogtevan de boete wilde MW geen
mededeling doen.

Vergoossen
" Trainer Sef Vergoossen en
yoorzitter Bert Lieben hebben
uimiddels een gesprek gevoerdover de toekomst van de club ende coach. In dat gesprek bleekaat beide partijen voor een lan-gere periode aan een samenwer-
king denken. Vandaar ook dat inluni het contract tussen MVV envergoossen, dat nog eenjaar van
gracht is, wordt opengebroken.
JJver de duurvan de nieuwe ver-
bintenis zullen nog onderhande-nngen gevoerd worden.

Atletico
haakt af
KERKRADE - John van Loen
gaat in elk geval niet naar Atleti-co Madrid. Gisteren heeft Roda
JC via Rob Jansen, de zaakwaar-
nemer van John van Loen, ver-nomen dat de Spaanse topclub
afziet van de aankoop van de lan-
ge spits. Atletico, dat lange tijd
hevig geïnteresseerd was in de
Oranje-international, heeft de
zaak afgeblazen nu vrijwel zeker
vaststaat dat de buitenlanders in
Madrileense dienst, Futre en Bal-
'tazar, toch hun contract bij Atle-
tico zullen verlengen. John vanLoen gaat er echter nog steeds
van uit dat hij volgend seizoen
°ij een binnen- of buitenlandse
topclub zal spelen.

Fortuna
Fortuna Sittard kan, mocht Roda
JC het tegen FC Den Haag niet op
eigen kracht redden, de helpende
hand toesteken. En dat is de ploeg
van trainer Han Berger zeker van
plan om te doen. „Buiten het feit dat
er natuurlijkeen premie is teverdie-
nen,vind ik dat de Limburgse clubs
elkaar gedurende het hele seizoen al
genoeg dwarsliggen. Gezonde riva-

MVV
MW-trainer Sef Vorgoqssen heeft
er net als zijn collega Jan Reker
geen behoefte aan om zondagmid-
dag via de radio de gebeurtenissen
op de andere velden te volgen. De
Maastrichtenaren hebben aan een
punt in de uitwedstrijd bij FC Gro-
ningen, ongeacht de resultaten van
de andere duels, voldoende om de
dans rond de degradatie te ontsprin-
gen. „Ik heb de spelers de hele week
van de gedachte proberen af te hel-
pen om naar anderen te kijken. Na-
tuurlijk zijn we alleen in te halen als
NEC van Ajax wint, maar daar moe-
ten we ons niet op richten. We moe-
ten gewoon zelf dat ontbrekende
puntje nog pakken".
Om optimaal aan de start te ver-
schijnen in het Groningse Ooster-
park, vertrekt deMaastrichtse ploeg
vandaag al richting noorden. „Zeker
bij de huidige weersomstandighe-
den lijkt het me,beter om vooraf-
gaand aan de wedstrijd niet al te
lang in de bus te zitten", aldus Ver-
goossen, die erkent dat hij niet had
gedacht dat MVVtot de laatste wed-
strijd een degradatiekandidaat zou
zijn. „Ik heb wel vooraf voorspeld
dat we tegen het einde van de com-
petitie in de problemen zouden ko-
men.Dat is inherent aan het werken
met bijna alleen maar semi-profs.
Dat we het nog zo lastig zouden krij-
gen, had ik echter niet gedacht".

datwij het publiek de laatste tijd be-
hoorlijk in de steek hebben gelaten.
Ik hoop dat we dat morgen goed
kunnen maken".
Reker kan geen beroep doen op de
de geschorste Alfons Groenendijk
en Michel Broeders. Gerry Senden
en Peter van der Waart nemen hun
plaats in. Henk Fraser en John van
Loen zullen morgen, zoals bekend,
waarschijnlijkvoor het laatste actief
zijn voorRoda JC.

Om het publiek tegemoet te komen
heeft de Kerkraadse club besloten
de entreeprijzenvoor de staantribu-
ne aan de oostzijde aan te passen.
Volwassenen kunnen voor vier gul-
den binnen, terwijl kinderen gratis
toegang hebben. „Ik hoop ook dathet publiek nog een' keer massaal
naarKaalheide komt en als een man
achter de ploeg gaat staan. Ik besef

SYDNEY - Het Nederlandse da-
meshockeyteam heeft ter verdedi-
ging van de wereldtitel in Sydney
ook zijn tweede groepswedstrijd
met 3-0 gewonnen. Dat gebeurde
opnieuw probleemloos, al werd
doelvrouw Jacqueline Toxopeus na
120 minuten werkeloos 'wereldhoc-
key' tot 'haar eerste redding ge-
dwongen. Oranje spaarde, zeker in
de tweede helft, Spanje en vooral
ook zichzelf.

BELGIË
Vandaag, 20.00 uur:
Waregem-RC Mechelen
FC Luik-Lokeren
Beveren-Anderlecht
Lierse-Cercle Brugge
Club Brugge-St.Truiden
Germinal E.-Beerschot
Gent-Standard
KV Mechelen-Kortrijk
Antwerp-Charleroi

DUITSLAND
Vandaag, 15.30 uur:
FC Köln-HSV
St.Pauli-Leverkusen
Bremen-Bayern
Dortmund-Kaiserslautern
Nürnberg-Uerdingen
Mönchengladbach-Stuttgart
Homburg-Bochum
Karlsruhe-Frankfurt
Waldhof-Düsseldorf

Tweede Bundesliga
Vandaag, 15.30 uur:
Münster-Alemannia

Rust
De voordelige stand en de pauze
zorgden voor te veel rust bij de
meesten. De ploeg oogde moe of lui.
Gunstige uitzonderingen waren
Van der Ben, die ook als midden-
veldster in de plaats van Ingrid Ap-
pels alle beschikbare energie bleef
investeren, en Lejeune. De laatste,
vrije verdedigster, viel op door haar
pionierslust in de voorhoede. Ze be-
kroonde het in de slotfase met een
fraaie treffer, nadat Wouters een
strafbal via de paal naast had ge-
mikt.

grongingen-mvv

roda jc-den haag

Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter: Schuurmans

FC Grongingen (opstelling): Lodewijks,
Veenhof, Boekweg, Wilson, Holband,
Van Dijk, Weering, Roossien, Meijer,
Ten Caat, Eijkelkamp.
MW(selectie): DeHaan, Van de Boog-
aard, Arts, Van Berge Henegouwen,
Francois, Lanckohr, Linders, Coen Qua-
den, Thai, Smeets, Uitman, Verbeek,
Vincent, Armand Benneker, Driessen
(?), Mark Quaden.

De bescheiden Zuideuropese ploeg
maakte niet dezelfde fout als in het
openingsduel tegen Zuid-Korea (0-
7). Toen liepen de Spaansen in een
open mes door frank en vrij aan te
vallen en geen acht te slaan op de
verdediging. Tegen Nederland was
het precies omgekeerd en ging voor
rust bijna alle organisatorische aan-
dacht uit naar de defensie. Toch was
het het Nederlands elftal ook zon-
der Wietske de Ruiter, die met
maag- en darmklachten in bed was
gebleven en goed werd vervangen
door Carole Thate, dankzij de veel
grotere technische vaardigheid niet
moeilijk openingen te forceren. Het
wachten was op genoeg treffers. Die
velddoelpunten- Lisanne Leujeune
en Helen van der Ben hadden geen
succes bij de vijf strafcorners - kwa-
men er, maar in onvoldoende mate.
In de eerste helft scoorden aanvoer-
ster Carina Benninga en Thatehaast

„Je zag een aantal denken: 'Morgen
is er weer een dag. Vooral in de
tweede helft hebben we naar mijn
mening misschien onbewust te zui-
nig gespeeld", zei bondscoach Roe-
lant Oltmans, ontevreden over het
gebodene maar onbezorgd door de
winst. Hij haalde Benninga en Ap-
pels behalve wegens hun spel naar
de kant omdat hij het tweetal zater-
dag topfit aan de start wil hebben
voor het duel met de robuuste
Nieuwzeelandse hockeysters, diena
de even gelukkige als verrassende
zege op Zuid-Korea het gevoel heb-
ben de hele wereld aan te kunnen.

Morgen, 14.30uur
Scheidsrechter: Van Vliet

fortuna-volendam

Roda JC (opstelling): Bolesta, Fraser,
Verhagen, Hanssen, Trost, Senden, Van
derLuer, Diliberto, Hofman, Van Loen,
Van der Waart. Reservebank: Smits,
Blattler, Haan, Boere, Van der Linden.
FC Den Haag (opstelling): De Jongh,
Gentile, Tsjin-Asjoe, Adam, Van Oos-
ten, Purvis, Lems, Schellevis, Van der
Laan, Otto, Danen.

komende jaren de kleuren van de Kerk-
raadse club verdedigen. Op de foto van
DRIES LINSSEN 'bouwen' Alfons Groenen-
dijk, Eugene Hanssen, Gerrie Senden en Jos
Smits (v.1.n.r.) metRoda JCaan een nieuwe
toekomst.

"Roda JC en een viertal spelers hebben gis-
teren hun eerder gemaakte mondelinge
overeenkomst schriftelijk bevestigd. AlfonsGroenendijk (twee jaar), Eugene Hanssen
(drie jaar),'Jos Smits (twee jaar) en Gerry
Senden (twee jaarplus optie) zullen ook de

KNVB straft
DEN HAAG -De tuchtcommis-
*le van de KNVB heeft de vol-
gende straffen opgelegd: vier

Gouda (RKC) plus
geldboete van 150 gulden we-
ëp£s natrappen; Van de Brink
* c Wageningen) plus geldboetean 100 gulden wegens natrap-
ëfnj,twee wedstrijden schorsing:
ftalleu (Haarlem), Laamers (Vi-
esse); eén wedstrijd: Spaans

ui-mmen), Blinker (Feyenoord),öweres (NAC), Broeders (Roda
"^Groenendijk (Roda JC), Van£erts (VW), Purvis (FC Den
£aag), Steinmann (FC Utrecht),jouwens (Haarlem), Dikstaalvttaarlem)

vvv-graafschap

Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter.' Reygwarth

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Mordang, Boessen, Liedek, Bar-
mentloo, Reijners, Brusselers, Maessen,
Sneekes, De Vries, Van Helmond, Far-
rington, Clayton, Vergoossen, Usta.
Volendam (opstelling): Schilder, Van
Loon, Binken, Samuel, Steltenpool,
Pastoor, Steur, Bakker, Vermes, Kooi-
stra, Berghuis.

Beroep afgewezen
thT ~ Fiorentina zal de"Uuswedstrijd van de finale van
tec. toe

T
rnooi om de UEFA-bekergen Juventus op tenminste 300

van het eigen stadionEfn spelen- De UEFA hand-
°fe deze straf in de beroeps-
aak, die door de Italiaanse clubas aangespannen. Fiorentinawerd gestraft, wegens onregeld-"eden tijdens de halve finale te-ëen Werder Bremen. De West-

doelman Reek werd des-HJds door een uit het publiek ge-gooid voorwerp getroffen. Dewedstrijdvond plaats in Perugia.

Naast de vier Nederlanders hebben
ook andere prominente spelers te
kennen gegeven op zoek te gaan
naar andere clubs. De drie interna-
tionals Emmers, Clijsters en Preud-
'homme zijn in onderhandeling met
Zuideuropese clubs.

MECHELEN - De Nederlandse in-
breng bijKV Mechelen wordt terug-
gebracht van vier spelers naar een.
Het huidige kwartet vertrekt en
wordt vervangen door pen nieuwe-
ling. René Eykelkamp is vrijwel
rond met de Belgische club. Er
moeten nog enkele details ingevuld
worden. Manager Courant ver-

wacht, dat beide partijen volgende
week het driejarig contract zullen
ondertekenen. De transferssom van
tussen de een en anderhalf miljoen
gulden vormt voor KV Mechelen
geen beletsel.
De aanvaller van FC Groningen zal
geen landgenoten aantreffen bij de

Transfer René Eykelkamp bijna rond

Koersverandering
KV Mechelen

club. Het viertal Rutjes, Hofkens,
Koeman en Bosman heeft toestem-
ming uit te kijken naar andere
clubs. Rutjes heeft een driejarig
contract ondertekend bij Ander-
lecht. De voorstopper wordt voet-bal-Belg en dus niet meer be-
schouwd als buitenlander.Koeman
is rond met PSV. Bosman staat in
de belangstelling van Bordeaux en
Liverpool. De transfervrije Hofkenswil zijn carrière in België of Frank-
rijk voortzetten.

Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter: Egbertsen

WV (opstelling): Roox, Nijssen, Rutten,
Polman, Verberne, Driessen, Peters,
Wolter, Korsten, Van Mierlo, Stewart.
De Graafschap (opstelling): Olyslager,
Lukassen, Bosveld, Vreman, Weening,
Leeuwerik, Slagboom, Smit, Tular, Van
Brenk, Van der Kleij.

(ADVERTENTIE)

★ 5 mei aktie *W.K.-voetbal T-SHIRT nu 19,95
Div. T-shirts met print van 49,95 voor 34,50

Nieuw in onze koltektieiKAPPA WIELER- EN ATB-KLEDING
Wieier- en ATB-schoenen

Uvex regenkleding
Alle wieier- en ATB-helmen 15% korting

\\jyj Markt 40 "^K"
jport Geleen Kappa*

Kijk op uw gemak; Gouden Gids op Kabel-TV Geleen kanaal 45 en toets pagina 453.

Kinderen krijgen er 4
DE LEUKSTE JMoederdag-ideeën j

m LEDERWAREN J
f GELEENSTRAAT16 HEERLEN
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Limburgs Dagblad sport
eredivisie

Programma
betaald
voetbal

eerste divisie

Morgen, 14.30 uur:
NEC-Ajax
Haarlem-PSV
Feyenoord-RKC
Groningen-MVV
BW Den Bosch-Twente
Roda JC-Den Haag
Utrecht-Vitesse
Fortuna Sittard-Volendam
Willem 11-Sparta

Ajax 33 19 10 4 48 66-22
PSV 33 19 8 6 46 92-36
FC Twente 33 16 10 7 42 46-39
Vitesse 33 14 11 839 47-30
Roda JC 33 13 13 7 39 50-38
Volendam 33 15 9 9 39 42-34
RKC 33 13 11 9 37 45-42
Fortuna S 33 11 14 8 36 38-34
Groningen 33 9 15 9 33 45-44
Den Haag 33 13 7 13 33 57-60
Sparta 33 12 6 15 30 50-60
Feyenoord 33 8 13 12 29 46-45
FC Utrecht 33 8 11 14 27 26-43
MVV 33 7 13 13 27 36-56
Willem II 33 7 12 14 26 41-48
NEC 33 5 15 13 25 31-54
Den Bosch 33 5 13 15 23 26-49
Haarlem 33 4 7 22 15 22-72

Roda JC-spelers vastgelegd
Van Ede nog vijf
jaar FC Utrecht
UTRECHT - JanWillemvan Ede
neeft zijn contract bij FC Utrecht
j^net vijfjaarverlengd. De verbin-tenis van de 27-jarige doelmannep aan het einde van dit seizoenat- Van Ede heeft 213 competitie-
wedstrijden voor FC Utrecht in
net betaalde voetbal gespeeld.

boskamp blijft
KEVEREN - Johan Boskamp
neeft zijn verbintenis als trainer
Van SK Beveren met drie jaar
Verlengd. Het contract is jaarlijks
door de club opzegbaar. Bos-
kamp zelf is gebonden voor drie
Jaar. rj e oud-international nam
°P 7 maart bij Beveren de leiding

er van Eddy Roelant. Met zijn
pl°eg is hij verwikkeld in de
Strijd voor behoud in de hoogste
«deling.

Limburgse profclubs sluiten seizoen af

Laatste ronde,
laatste kansen



Paul Timmermans en zijn medeor-
ganisatoren, waarbij wielerclub De
Ster, die door eerstgenoemde wordt

" Jelle Nijdam zorgt voor de tweede Nederlandse zege in suc-
cessie in de Vierdaagse van Duinkerken.

Namens de organisatoren van het
evenement zegt Paul Timmermans:
„Het parcours is volledig uitgestip-
peld in de gemeente Onderbanken,
met doorkomsten in Merkelbeek,
Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
De wegen zijn in het algemeen smal
en voorts krijgen derenners diverse
hellingen voor de wielen."

De Spanjaard, die zichyier etappes
aan de kop van het klassement
handhaafde, kwam in de zware
bergrit ruim vier minuten na win-
naar Carlos Hernandez over de fi-
nish. Marco Giovanetti, die op ruim
één minuut als twaalfde eindigde, is
de verrassende nieuwe lijstaanvoer-
der. Het was voor de Italiaan de eer-
ste keer dat hij in een grote ronde
het leiderstricot over de schouders
kon laten glijden.

" ■ Van onze sportredactie
MERKELBEEK - Met start en fi-
nish in de dorpskern van Merkel-
beek vindt morgen, zondag 6 mei,
de eerste Wieleromloop van Onder-
banken plaats. Het is een wedstrijd
in hetkader van de promotiecompe-
titie, waarvan het niveau een flink
stuk boven het wekelijkse crite-
riumwerk uitsteekt. Allereerst is de
afstand van de diverse wedstrijden
groter dan normaal. Voorts is het
parcours (met een lengte van zes-
tien kilometer) uiterst selectief. Aan
de start komen bijna vierhonderd
renners, onderverdeeld in de cate-
gorieën liefhebbers (start 11.00 uur,
80 km), junioren (13.30 uur, 96 km)
en amateurs (16.00 uur, 144km). En-
tree gratis.

gesponsord, waren aanvankelijk
van plan alleen liefhebbersen junio-
ren aan de start te laten komen. In
de promotiecompetitie voor ama-
teurs, waarvoor ongeveer twintig
zogenaamde B-klassiekers tellend,
vielen echter een paar wedstrijden
weg. Paul Timmermans: „KNWU-
official Harry van Gestel vroeg ons
toen ofwij wellichteen van de open
plaatsen wilden innemen. Wij heb-
ben meteen ja gezegd, ofschoon het
vanzelfsprekend een hoop extra-
werk inhield."

Met de hulp van zijn ploeggenoten
hervond Roche de aansluiting met
het peloton. In de grote groep ein-
digde hij met een achterstand van
35 seconden opNijdam. Zijn leiden-
de positie, met zestien seconden
voorsprong op deFransman Lemar-
chand, kwam niet in gevaar. Meteen
na aankomst liet Roche zijn ver-
wondingen in een ziekenhuis on-
derzoeken. De voormalige Tour-
winnaar vreesde de koers te moeten
beëindigen.

De promotiecompetitie is een door
deKNWU in het leven geroepen re-
gelmatigheidsklassement waarin de
deelnemendeteams, dienog niet zo-
als de nationale selectie, de ama-
teur-merkenploegen en een aantal
op gelijk niveau opererende clubs
aan de A-klassiekers (o.a. Ronde
van Limburg, Hel van het Mergel-
land, etcetera) kunnen deelnemen,
alsnog kunnen doorstoten naar de
topklasse. In Merkelbeek zijn ruim
twintig ploegen met ieder zes man
in de verschillende categorieën pre-
sent. Limburgse selecties, o.a. TWC
Heer, Wielerclub Noord-Limburg,
De Ster, etcetera, zijn vertegen-
woordigd.

Vuelta
SAN ISIDRO - Julian Gorospe is
naar verwachting zijn leiderstrui in
de Ronde van Spanje kwijt geraakt.

Tiriac houdt Becker uit BRD
MÜNCHEN - lon Tiriac, de manager van de Westduitse tennisvedet-
te Boris Becker, heeft zich weer eens onmogelijk gemaakt in de
Bondsrepubliek. Als het aan de Roemeense geldwolf ligt, zal zijn pu-
pil niet meer voor zijn landgenoten optreden. In een interview met
het blad Quick zegt Tiriac, dat hij Becker heeft aangeraden niet meer
in 'die Heimat' te spelen.
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Julian Gorospe is leiderstrui in Ronde van Spanje kwijt

Nijdam lost Van Poppel af
Limburgs dagblad J sport

ARMENTIERES - Jelle Nijdam heeft in de Vierdaagse van Duinkerken een voorbeeld geno-
men aan Jean-Paul van Poppel. Diens ritzege in de vierde etappe inspireerde Nijdam vrijdag tot
een geslaagde machtsgreep. De renner uit de ploeg van Jan Raas versloeg na 170 kilometer vier
mede-vluchters in een lange eindsprint. Het betekende de derde seizoenzege voor Nijdam, die
eerder in de Ronde van Murcia en in het Belgische Hannuit succesvol was.

Promotiestrijd in
Omloop Onderbanken

Bijna vierhonderdrenners morgen naar Merkelbeek
De vijfde etappe van St. Quentin
naar Armentieres, met in totaal
twaalf kilometer aan kasseien, was
een kwelling voor klassementsaan-
voerder Stephen Roche. De voor-
malige wereldkampioen kwam na
zestig kilometer ten val op het eer-
ste stuk straatstenen. Met verwon-
dingen aan zijn elleboog en heup
stapte de ler terug op de fiets.

Blessure
Hans Spaan

valt mee

„Hoeveel kan een mens verdragen", vraagt Tiriac zich in het gesprek
af met de verwijzing naar alle kritiek op Becker, nadat deze had ver-
klaard niet meer in de Davis Cupduels uit te zullen komen. Op de
vraag of de met Becker bevriende hoogspringer Carlo Thranhardt
een verkeerde invloed op de nummer drie van de wereld heeft, ant-
woordt Tiriac: „Als Boris met zijn 22 jaar nog niet heeft geleerd wat
goed en slecht is, dan zal hij dat nooit meer leren.''

JEREZ DE LA FRONTERA- Hans
Spaan zal zondagmiddag toch van
start gaan bij de Grote Prijs van
Spanje. Zijn blessure, opgelopen tij-
dens de training, blijkt mee te val-
len. Aanvankelijk werd gevreesd
dat de Nederlandse motorcoureur,
die tijdens de training ten val was
gekomen, een dubbele schouder-
breuk had. Nader onderzoek van de
Italiaanse circuitarts Claudio Costa
leerde echter dat de 31-jarige Castri-
cummer slechts enkele haar-
scheurtjes in zijn rechterhand en
-voet had.
Met een ondersteunende bandage
en tape kan de leider in de stand om
dewereldtitel iri dekwartliterklasse
deelnemen aan de tweede trainings-
dagen zondag aan derace. „Eris me
geadviseercl om mijn voet en hand
in warme en ijskoude wisselbaden
te dompelen, zodat er geen zwellin-
gen optreden. Verder hoop ik dat ik
niet echt stijfwordt, want ik wil nog
trainen voor ik zondag start", aldus
Spaan, die op krukken in de pits te-
rugkeerde. De Nederlander reed
totnogtoe de tweede trainingstijd.

sport kort„Ik denk niet dat ik de leiderstrui
tot in Madrid zal dragen", bleef Gio-
vanetti nuchter. „Er komen nog en-
kele bergetappes en een tijdrit.
Deze overwinning kan niemand mij
echter meer afnemen. Ik reed de
laatste kilometers optimaal."

Olaf Ludwig, sprinter uit de ploeg
van Peter Post, heeft in de Ver-
enigde Staten het eerste deel van de
eerste etappevan deTour de Trump
gewonnen. De eerste-jaars profes-
sional was bij een massale aan-

komst de snelste in het traject van
Wlimington naar Baltimore, over
154 kilometer. De Mexicaan Alcala,
van de Nederlandse formatie van
Jan Gisbers, houdt de leiding in het
klassement.

" SCHAESBERG - Na vierhonderd
wedstrijden in het eerste elftalvan Ko-
lonie zet Jef Fox morgen een punt
achter zijn carrière als amateurvoet-
baller. Hij speelde op alle plaatsen in
de Schaesbergse ploeg en ondanks
zijn zevenendertig jaar is'hij nog altijd
een vaste steunpilaar. De thuiswed-
strijd tegen Groene Ster is het laatste
duel van de competitie en daarom
voor Jef Fox geknipt als afscheids-
wedstrijd.

Zeven Limburgse teams
in MAWA Rallysprint

De elfde etappe kende vier bergbe-
klimmingen, waarvan twee van de
tweede, één van de eerste en één
van de buitengewone categorie. Luc
Suykerbuyk was de enige Neder-
lander die zich in deze rit onder-
scheidde. De Nederlander, kam-
pend met buikloop, was in de eerste
honderd kilometer bij verschillende
ontsnappingspogingen betrokken.

Nadien moest Suykerbuyk uit de
voorste groep lossen. Met een ach-
terstand van ruim tien minuten op
winnaar Hernandez kwam hij toch
als eerste Nederlander op de 66ste
positie over de finish.

" HEERLEN - Zondag organiseert
de landelijke rijvereniging Ravens-
bosch bij de gelijknamige manege in
Arensgenhout haar jaarlijks concours
hippique voor paarden. Vanaftien uur
wordt gestart met de individuele dres-
suur in alle klassen. Op hetzelfde mo-
ment wordt op het springterrein ge-
start met de Beginnersklasse. Hoogte-
punt van deze wedstrijd is ongetwij-
feld het springen klasse Zwaar dat om16.15 uur op het programma staat.

NIJMEGEN - De MAWA Rally-
sprint zondag in Nijmegen trekt
niet minder dan 125 deelnemers
waardoor de inschrijving helemaal
vol is. Met startnummer 1 vertrekt
Theo Knoop met de 'oude' Peugeot
309 GTI, startnummer 2 is voor de
BMW M3van Johan van Heek. Re-
gerend rallyprintkampioen Gerrit
Kobus brengt zijn Porsche 911 aan
de start.
Tevens staan er zeven geheel of ge-
deeltelijk Limburgse teams aan de
start. Rallycrosser Jo Hellenbrand
heeft een ander strijdtoneel gevon-
den en komt met een Toyota Corolla
Twin Cam aan de start. Willy Vaes-
sens en Jos Pennartz starten met

hun Opel Manta. De équipe Jennis-
kens-Bens uit Noord-Limburg is
met de Peugeot 205 Rallye ook van
de partij. Maastrichtenaar Winny
Lardenoije leest de pace-notes voor
in deToyota Celica van Maarten van
der Linden. De Lada van het team
Meijers-Muijsenberg uit Elsloo staat
ook aan de start in Nijmegen, even-
als de Opel kadett GTE van Jo
Arndts. De gebroeders Poulissen
uit Urmond rijden met de Renautl 5
GT Turbo.

Totaal wordt er 35 kilometer klasse-
mentsproef gereden. Start vanaf
zondagmorgen 11.15 uur op indu-
strieterrein West-Kanaalsdijk in
Nijmegen.

" GENT - Eric Viscaal speelt het ko-
mende seizoen voor het Belgische AA
Gent. De Nederlandse spits kwam
deze competitie uit voor Lierse SK. In
de eredivisie voetbalde hij eerder voor
PSV.

Tour de Trump
WILMINGTON - De PDM-ploeg
van Jan Gisbers is op twee fronten
actief. Was afgelopen donderdag
Uwe Raab de snelste sprinter in de
Ronde van Spanje, aan de andere
kant van de Oceaan won Raul Alca-
la de proloog van de tiendaagse
Tour de Trump.

Leo Visser terug in kernploeg

FORT LAUDERDALE - Aan d<
volgende Whitbread-zeilrac'
rond de wereld zal een gehe^
nieuwe klasse schepen meedoet
Deelnemers aan de huidige ra^
hebben daar sterk op aangedrofl'
gen in Fort Lauderdale in Flofi'
da, waar vandaag destart plaat*
vindt van de zesde en laatst*
etappe. De nieuwe klasse mo* 1
in de plaats komen van de huid1'
ge non-maxi-divisie, waarin b<"
Nederlandse jacht Equity & La1*
van Dirk Nauta deelneemt. V1
schepen van het nieuweontwel,
moeten sneller, veiliger en goed'
koper worden dan de huidig'
jachten. Het creëren van de nietfj
we klasse is niet alleen bedoel*1
om de wedstrijd veiliger terns'ken. In de nieuwe opzet zal voot
al sprake zijn van een eerlijke"
concurrentie en een betere col"'
petitie in een vloot met meerder'
boten, waardoor de strijd voor d'
deelnemers interessanter wordt

Tophandbalster
naar Foreholte
VOORHOUT - Foreholte is rond
met de Roemeense handbalste'
Nicoleta Boriceanu. De Voof
houtse eredivisionist heeft voo<
de 22-jarige speelster een baa*
gevonden. Als het ministerie va*
Sociale Zaken en Werkgelegen
heid een zogeheten tewerkstel'
lingsvergunning afgeeft, kan d<
150-voudige ex-international >"Nederland blijven en aan de sla!
bij de vrouwenploeg van e*
bondscoach Jan Kecskeméthy'
Boriceanu ontvluchtte ruim cc"
halfjaar geleden de Roemeens*
nationaleploeg tijdens een toef
nooi in Schiedam.

Oikos mist
nacompetitie
ROERMOND - Ook volgend sei-
zoen moet Limburg het stelle"
zonder een eredivisieploeg in h*1volleybal. De dameshoofdmaclj'
van Letro Oikos uitRoermond i'
er niet in geslaagd zich te plaaj'
sen voor de promotiewedstr.'
den. De beslissingswedstrijd V
gen Activia werd donderdag
avond in Westerhoven verlore"
met 3-1 (15-10, 6-15, 11-15 en 1»
15). In de competitie had LetfJOikos tweemaal in een uur W
met 3-0 van Activia gewonne"
De twee ploegen eindigden £c
lijk op een tweede plaats in de 1'
Divisie B. Activia gaat nu me'
Bosta/The Smash en Tonegid'
Voorburg knokken om cc"
plaats in de eredivisie.

Nieuwe klasse
in zeilrace

Deze etappe-koers door de Ver-
enigdeStaten begon met een indivi-
duele tijdrit over 4,8 km door de nat-
geregende straten van Wilmington
in de staatDelaware. Alcala, als 109e
gestart in een veld van 133, reed het
geheleheuvelachtige parkoers in de
regen. Desondanks finishte hij ze-
ven seconden sneller dan de con-
currentie. Alcala eindigde vorig jaar
als achtste in de Ronde van Frank-
rijk en was de eerste Mexicaan, die
in de Tour een etappe won. Tour-de-
France winnaar Greg Lemond fi-
nishte als 74ste op 20 seconden.

Chovanec en
Griga naar Italië
PRAAG - Jozef Chovanec va>
PSV en Stanislav Griga va'
Feyenoord zijn door de Tsjech"
Slowaakse bondscoach Joz«
Venglos geselecteerd voor he
toernooi om het wereldkafl 1
pioenschap voetbal in Italië.
De selectie: doel: Stejskal (ZbrojovK1
Brno), Miklosko (West Ham United), P"
luch (Plastika Nitra). verdediging- Bie
lik (Sparta Praag), Bilek (Sparta Praa.I
Fieber (Inter Bratislava), Kadlec (Vitk«
vice),Kinier (Slovan Bratislava) Kocia 1
(St. Pauli), Straka (Borussia Mó"|
chengladbach). middenveld' Hase'
(Sparta Praag), Hyravy (Banik Ostrava
Chovanec (PSV), Kubik (Fiorentina!
Moravcik (Plastika Nitra), Nemec (Dv"
la Praag), Nemecek (Sparta Praa.'
Weiss (Inter Bratislava), aanval: Gri.;
(Feyenoord), Knoflicek (St Pauli) V>
hovy (Sporting Gijon), Skuhravy (Spa'
ta Praag).Schaatser Yvonne van Gennip (26)

zal binnenkort van de KNSB een

De ex-Europees en wereldkam-,
pioen schaatsen had eergisteren een
praktijkéxamen. De afsluitende
twee examens voor het zo fel be-
geerde brevet zijn begin juni.Als de
opleiding definitief is afgerond,
volgt de sollicitatieprocedure bij de
diverse vliegtuigmaatschappijen.
Mocht KLM de schaatser onder

Kernploegen, Mannen: Veldkamp, Van der
Burg, Kernkers, Visser, Bos, Ritsma. Trai-
ner: Krook. Vrouwen: Meijer, Van Schie,
Voetelink, Van Gennip, Jolanda Grimber-gen, De Vries. Trainer: Last. Sprint, man-
nen: Loef, Van de Brink, Brouwer, Van deVelde; vrouwen: Aaftink, Loorbach, Wendy
van derPoel, Vellinga. Trainer: Bleeker. Ju-
nioren, jongens: Zandstra, Schreuder,
Duba, Alleblas, Leeu\*angh, Groeneveld;
meisjes: Van Zuilen, Linnebank, Thomas,
Nat, Vooys, Mager. Trainer: Pfrommer.

Hoe de sportieve toekomst van Vis-
ser er uitziet blijft nog even onge-
wis. „Aan de ene kant wil hij graag
vliegen om zo de studiekosten af te
betalen. Aan de andere kant zou hij
ook graag van de partij willen zijn
tijdens de Olympische Spelen in Al-
bertville", vertelde vriendin Jolan-
da Grimbergen. Veel zal afhangen
van onder andere de medewerking
van de werkgever. Over ruim een
maand hoopt Leo Visser meer dui-
delijkheidte hebben over zijn vlieg-
en schaatstoekomst.

uitnodiging ontvangen om het ko-
mend seizoen weer deel uit te ma-
ken van de kernploeg. Van Gennip
keert terug met als enige doel het
veroveren van de wereldtitel. Een
optreden tijdens de Olympische
Spelenvan 1992 is nog dubieus. Van
Gennip gaat ervan uit dat ze in Al-
bertville alleen maar naam heeft te
verliezen.

GELEEN - Leo Visser is net als
Yvonne van Gennip weer opgeno-
men in de schaatskernploeg voor
volgend jaar. Op 25 mei is de eerste
centrale training. Het staat vast dat
Van Gennip dan van de partij zal
zijn. De deelname van Leo Visser
aan die training is dubieus.Leo Vis-
ser hoopt over een maand zijn oplei-
ding tot verkeersvlieger te voltooi-
en.

contract nemen, dan blijft Visser in
Geleen wonen. De type-opleidingen
van KLM zijn immers in Beek.

(ADVERTENTIE)

(f Eentezachtoftehardbed üf 11^1^1 \f^Vi^J^^Wkan rugklachten verergeren I^^MJMj K^, |L_r / A 1 M ijfX "Mogen wij eens met u over een oplossing praten? ~~r— -^—-— . -?\
JAREN VAN ERVARING / \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat J;
een standaardmatras niet vbor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan / - «^ , FXMM~*) \
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar &_. L-. — , ,
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. Fe- f <fi

WAT IS ONZE OPLOSSING? f^Z f' ~
*"-~ f" -v.". ■ " 'v- '" _ 'Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- lp. ~., |

bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner a.
mmm), ■gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, L^ J-*53 - "■zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van W'ii - sr, -- ■■ a^_-j«^^^»**--" «-««■»t----ljgß

beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. ■■^^^■i^^^^^-

OBAS 8.V.i.0.
Wat is OBAS? Tunnelweq 104 6468 EK Kerkrade.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. Tolofnnn C)AR 4R9911
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben I eietOOn U4i.-4b<J<_l ■
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons)' bedden ontworpen op basis , . . '
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geen ac juiste

ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses Steun aan ieder van Deiae

van artsen eveneens opgenomen. partners; tiet zorgt voor
ontspanning en voor verlichting

WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN Van P' jn
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van h/>m Aan OBAS: ik wil weer goed kunnen slapen en
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toen berekenen ■ . HUN daarom wi| jk meer weten over OBAS bedden
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaalf- of 2-persoonsbed enkele verplichting aan ■■
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- , ' 'R -"" « Postcodo ' ■briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of as u rugpijn lijdt Naam Wn^/T il- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres woonplaats V

formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan. . , in

mm mm ■ OBAS, Antwoordnummer 21110 u.
6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig.
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PAARDESPORT
Badminton. Internationale military,
stand na dressuur: 1. Straker Fosseway
Surprise 45,2 strafpunten, 2. Eddy Stib-
be Autumn Fantasy 47,8, 3. Mclrvine
Middle Road 48,2, 4. Bowley Fair Share
48,8, 5. Herbert Shaka 50,4, 8. Mandy
Stibbe Autumn Bronze 51,0, 281 Eddy
Stibbe Kilmacthomas 57,2, 44. Clarissa
Bleekman 62,6.

Sydney. WK vrouwen, derde dag: Poule
A: Australië - Argentinië 1-1 (0-1) 17.
Hussey 0-1, 42. Buchanan 1-1. Engeland- Japan 1-0(0-0). 37. Brown 1-0.Bondsre-
publiek - China 3-1 (0-0). 42. Becker 1-0,
56. Ferneck 2-0, 57. Becker 3-0, 68. Hui
3-1.
Stand:
Bondsrepubliek 2 2 0 0 4 5-1
Engeland 2 2 0 0 4 2-0
Australië 2 110 3 4-1
Argentinië 2 0 1111-2
Japan 2 0 0 20 0-3
China 2 0 0 2 0 1-6
Poule B: Nederland - Spanje 3-0 (2-0) 20.
Benninga 1-0, 35. Thate 2-0, 68. Lejeune
3-0. Scheidsrechters: Buckley en Davies
(Aus).
Stand
Nederland 2 2 0 0 4 6-0
Canada 2 1 10 3 2-1
Zuid-Korea 2 10 12 7-1
Nieuw-Zeeland 2 10 12 1-1
Verenigde Staten 2 0 1 1 1 1-4
Spanje 2 0 0 2 0 0-10

TENNIS
Hamburg. Vrouwen, 700.000 gulden.
Kwartfinales: Sanchez - Jagerman 6-3
6-0, Graf- Sukova 6-1 6-2.

HOCKEY San Isidro. Ronde van Spanje. Elfde
etappe Leon - San Isidro: 1. Hernandez
203 km in 5.42,04, 2. Mejia 0,42, 3. Ro-
minger 0,44, 4. Indurain 0,46, 5. Fuerte
0,50, 6. Gaston, 7. Pino, 8. Parra, 9. Del-
gado , 10. Cardenas, 66. Suykerbuyk
10,48, 96. Vos 22.25, 128. Jakobs, 142.
Hoondert 25,00, 151. Van den Akker
26,09, 161. Wijnands 27,05, 165. Nijboer
27,25, 166. Arntz z.t., 171. Rakers 31,58.
Algemeen klassement: 1. Giovannetti
50.25,38, 2. Cadena 0,41, 3. Fuerte 2,11,4.
Gorospe 2,40, 5. Gaston 2,52, 6. Ivanov
2,55, 7. Indurain 3,04, 8. Delgado 3,08, 9.
Parra 3,22, 10. Ruiz-Cabestany 3,26, 89.
Suykerbuyk 47,36, 126. Van den Akker
1.06,29, 141. Arntz 1.14,47, 143. Jacobs
1.15,32, 153. Rakers 1.20,52, 155. Vos
1.22,16,156.Wijnands 1.23,58,157. Hoon-
dert 1.24,00, 158. Nijboer 1.24,10.
Lezignan. Tour van de Aude, vrouwen:
eerste etappe: 1. Marsal 89 km in 2.26,39,
2. Knol, 3. Kelly, 4. Slos, 5. Hines allen
zelfde tijd. Algemeen klassement: 1.
Rossner 2.29,46, 2. Paulitz 3. Riou 0,01,4.
Way, 5. Schonenberger, 7. Knol 0,02, 10.
Van Moorsel 0,03.

BILJARTEN
Bottrop. Europese titelstrijd libre. Fina-
le: Grethen - Blondcel 2-1 (100-7 2-100
100-13). Derde plaats: Tilleman - Klijn
2-1.Eindstand: 1.Gretchen, 2-. Blondcel,
3. Tilleman, 4. Klijn.

WIELRENNEN
Wilmington. Tijdrit over 4,8 km: pro-
loog van de Tour de Trump, etappe-
wedstrijd in de Verenigde Staten met
een prijzengeld van 600.000 gulden: 1.
Alcala 6.25,8, 2. Speaks 6,9, 3. Bauer
0.7,1, 4. Yates 0.7,3, 5. Poissono.B,3, 6.
Walton 0.9,3. 7. Harvindson 0.9,8, 8. Bi-
shop 0.10, 9. Swart 10,2, 10. Verhoeven
10,2, 74. Lemond 20,4.
Armentieres. Vierdaagse van Duinker-
ken, vijfde etappe: 1. Nijdam 170 km in
3.59,57, 2. Pedersen 0,03, 3. Schurer0,05,
4. Itterbeeck 0,08, 5. Cornillet 0,11, 10.
Van Poppel. Klassement: 1. Roche
17.12,13, 2. Lemarchand 0,16, 3. Marie
2,08, 4. Schurer 2,19, 5. Lavainne 2,24.

SQUASH
Zürich. Europese titelstrijd landenploe-
gen. Tweede dag. Mannen, groep A: En-
geland - Nederland 5-0. Beeson - Frie-
ling 9-2 9-6 9-0, Marshall - Scheffer 9-5
9-7 9-0, Carter -Van der Pluym 5-9 9-5 9-1
9-6, Walker - Vertogen 9-0 8-10 9-3 9-0,
Parke - Van Bolderik 9-3 9-0 9-0; Bonds-
republiek - Oostenrijk 5-0, Zweden -Spanje 5-0, Finland - Zwitserland 5-0.
Vrouwen, groepA: Nederland - Zwitser-
land 3-0. Beumer - Hartmann 9-3 9-7 9-2,
Van Hoorn - Donatsch 9-6 10-9 0-9 9-2,
Houtsma - Strösslin 9-6 9-0 9-0; Enge-
land - Finland 3-0, Zweden - Noorwegen
2-1, lerland - Bondsrepubliek 2-1.

München. Internationaal toernooi, zes-
de ronde: 1. Van der Sterren - Ribli 1/2 -1/2, Bönsch - Goelko 1/2 - 1/2, Hübner -Brunner 1/2 - 1/2, Nikolic - Hickl 1-0, Bi-
schof - Beljavski 1/2 - 1/2, Kindermann -
Joesoepov 1/2 -1/2. Stand: 1. Beljavski 4
punten, 2. Bönsch, Goelko, Kinder-
mann, Nikolic, Joesoepov 3,5, 7. Ribli,
Van der Sterren 3, 9.Brunner 2,5, 10. Bi-
schof, Hickl, Hübner 2.

Lausanne. Invitatietoernooi, halve fina-
les: Ivanisevic - Becker 7-6 6-3, Hlasek -Agenor 6-4 6-4.

SCHAKEN

Hamburg. Vrouwen, 700.000 gulden.
Kwartfinales: Sanchez - Jagerman 6-3
6-0, Graf - Sukova 6-1 6-2, Wiesner - Lan-
grova 6-3 6-1, Navratilova - Mesjki 6-3
6-4.
München. Mannen. 500.000 gulden.
Kwartfinales: Svensson - Courier 3-6 6-3
6-4, Muster - Strelba 4-3 opgave Strelba,
Korda - Wöhrmann 6-3 7-5, Novaeek -Bergström 6-1 6-1.
Madrid. Mannen. 550.000 gulden.
Kwartfinales: Javier Sanchez - Baguena
6-3 6-1, Gomez - Koevermans 7-5 3-6 6-3,
Jaite - Mancini 3-6 6-3 6-2, Rosset - Gor-
riz 6-2 2-6 7-5.
Singapore. Mannen. 450.000 gulden.
Kwartfinales: Siemerink - Evernden 6-2
6-1, Jones - Hogstedt 7-6 2-6 6-2, From-
berg - Masur 6-4 6-4, Goldie - Patrick
McEnroe 3-6 6-1 7-6.

VOLLEYBAL
Madrid. Wereldtitelstrijd voor B-lan-
den, vrouwen, eerste dag: Groep A,
Puerto de Santa Maria: Algerije - Spanje
0-3 (3-15, 0-15, 10-15), Joegoslavië -
Bondsrepubliek 0-3 (2-15 1-15 12-15).
GroepB, Jerez: Australië - Mauritius 3-0
(15-4,15-10,15-5), Nederland - Verenigde
Staten 2-3 (15-6 14-16 13-15 17-15 11-15).

TENNIS
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beslissende fase

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

Weltania (uit naar RKSVB) kan na
een afwezigheid van een seizoen
weer in de derde klasse terugkeren,
want de voorsprong op concurrent
FC Gracht bedraagt immers twee
punten. „De stemming zit er goed
in. We hebben nog maar één punt
nodig en normaal gesproken moet
dat toch wel lukken," aldus Welta-
nia-speler Jos Kern.

Voor Heer ligt het iets moeilijker,
want het team heeft het niet meer in
eigen hand. Volgens trainer Ton
Houben kostte de tweede helft van
het seizoen veel te veel kracht. „Er
wordt hard gewerkt, maar we heb-
ben de laatste wedstrijden gewoon
slecht gespeeld. Vier punten uit de
laatste tien duels zeggen wat dat be-
treft genoeg. Voor ons is winst tegen
RKONS het enige dat telt."

De positie van Bom is geenszins te
benijden. Met zestien punten neemt
de ploeg van Hans Èngbersen de
voorlaatste plaats in en alleen een
wonder kan Bom (uit naar FC Vin-
kenslag) in de eerste klasse houden.
Èngbersen is wat dat betreft erg
duidelijk: „Je moetreëel blijven.We
hebben nog maar een heel kleine
kans op klassebehoud. In het uiter-
ste geval slepen we er een beslis-
singswedstrijd uit."

analyse

Stuivertje wisselen is het centrale
thema in de vierde klasse D. Lange
tijd zag het er naar uit dat Helios'23
kampioen zou worden, maar het
verlies bij RKDFC van afgelopen
zondag gooide roet in het eten. Dat-
zelfde RKDFC is stilaan naar de top
geslopen en moet op het veld van
FC Hoensbroek de hoge klassering
waarmaken. VKC'B9, thuis tegen
RKSNE, kan in deze klasse weleens
de lachende derde worden.

In de tweede klasse A krijgt
RKVCL op het veld van rivaal
RKWL een herkansing om het
laatste puntje en de titel binnen te
halen. Chèvremont. hoeft op eigen
veld slechts gelijk te spelen tegen
MXC om de periodetitel definitief
in zijn bezit te krijgen. Bij puntver-
lies van Venlosche Boys en Blerick
heeft Veritas (2B), als het tenminste
wint, een reële kans op de derde pe-
riodetitel.

In de vierde klasse E maken GVCG
(uit naar Buchten) en Vlodrop (op
bezoek bij Linne) onderling uit, wie
tegen Urmondia mag spelen om de
klasseperiodetitel. De nek-aan-nek
race tussen DESM en Leveroy (4F)
gaat onverminderd voort. Pas als
DESM niet wint, heeft Leveroy nog
kans op de titel.

" Hennie van Zundert, spits van Nieuw Einde, en Piet van der
Sande(Passart-trainer) voor een keer samen. Foto: frans rade

van deKort en Rob Adams weten
wat ze kunnen en maken hiervan
gebruik. Dit drietal wordt onder-
steund door spelers die hard wer-
ken, waardoor een collectief zeer
sterke groep is ontstaan. Passart

is een fijne vereniging die bezig is
een nieuw imago op te bouwen.
Er is zelfs weer een jeugdafdeling.
Worden we kampioen, dan bete-
kent dat voor Passart, dat hetvoor
het eerst sinds 53 jaarin de vierde
klas uitkomt. Dat zou toch gewel-
dig zijn".

Fer van Melsen wil afscheid nemen met een titel

RKVCLrecht nog een
keer de schouders

HEERLEN -. Morgen vallen in het
amateurvoetbal de laatste beslissin-
gen. In de eerste klasse F is Leoni-
das al gedegradeerd en de andere
twee degradanten komen uit het
trio Almania, Heer en Bom. Alma-
nia-trainer Math Creuwels wil zijn
ploeg in het duel tegen Volharding
koste wat kost voor de eerste klasse
behouden. „We zullen er ook alles
aan doen om dit te bewerkstelligen.
De ploeg is fel bezig en weet precies
hoe laat het is."

verlies van Standaard en SVME.
RKASV r.B), dat een paar weken
geleden nog de gedoodverfde favo-
riet voor de titel was moet na een
aantal opeenvolgende nederlagen
met lede ogen toezien, hoc Vijlen
(uit naar lason) nu ineens de beste
papieren heeft. Onderaan wordt het
in deze klasse erg spannend, want
bijna alle ploegen zijn in de wii>
ning-mood. De periodetitel lijkt een
prooi voor Vil! te worden.

De kans dat Hulsberg (4A) de derde
periodetitel haalt is klein, want bij
winst op het veld van GSV'2B is het
dan nog afhankelijk van punt(en)-

MAASTRICHT - Enkele da-
gen na de deceptie die het duel
tegen Chèvremont opleverde,
lijkt RKVCL weer de oude
veerkracht hervonden te heb-
ben. Lijkt, want diverse Lim-
melse spelers spreken van 'een
toegenomen spanning. Zon-
dag, in de derby tegen stadge-
noot RKWL, moet het dan
toch echt gebeuren. RKVCL
kan zich geen enkele misstap
veroorloven. Dan namelijk zal
het, evenals verleden jaar, op
de valreep nog naast de titel
grijpen.

De 23-jarige middenvelder René
Alink: „De spanning - moeten wij
eigenlijk wel aankunnen. We spelen
al enkele jaren steeds mee aan de
kop van de ranglijst. Dat moeten
wennen. Hoewel dat afgelopen zon-
dag niet zo leek. Bij ons was eenie-
der er'al van overtuigd dat we kam-
pioen zouden worden. Maar eerlijk-
heidshalve moet gesteld worden,
dat Chèvremont wel degelijk goed
speelde. Zondag tegen RKWL
wordt het ongetwijfeld opnieuw een
harde partij. Toch heb ik het volste
vertrouwen, dat we die wedstrijd tot
een goed einde brengen".

herkansing

" June Triepels, Fer van Melsen en René Alink (v.1.n.r.) zijn vol goede moed. RKVCL zal de tite
in 2A pakken. Foto: WlDDERshove_>

Willem I (3A) hangt degradatie bo-
ven het hoofd, terwijl er voor
LHB/MC (na Bunde tweede in de
periode) zelfs geen troostprijs in zal
zitten op basis van het slechtere
doelsaldo. Schuttersveld (3B) heeft
in het dueltegen Heilust slechts één
puntje nodig. Voor een andere
Brunssumse ploeg, RKBSV, dreigt
daarentegen degradatie. De compe-
titieleider heeft een vooruitziende
blik gehad, door het duel tussen
Lindenheuvel en PSV'3S voor de
laatste dag te bewaren. Eén van
deze twee ploegen heeft morgen om
kwart over vier in ieder geval iets te
vieren: het kampioenschap.

land) er iets gunstiger voor dan

Ook in de Afdeling Limburg zijn
nog niet alle beslissingen gevallen.
In IA staat Amicitas (uit naar Bies-

Oranje Boys. Ongetwijfeld zullen de
duels tussen Kakertse Boys en
Nieuw Einde en Eikenderveld en
Passart (IC) bol van spanning staan.
Nieuw Einde en Passart hebben
evenveel punten en de vraag is wie
de langste adem heeft. In IE heeft
MHD (thuis tegen Susterse Boys)
een punt voorsprong op EMS dat bij
Sittard 3 op bezoek moet. Ook Boe-
koel (1G) heeft nog een theoretische
kans op de titel, maar het is afhan-
kelijk van puntverlies van leider
Koningslust.

i' gevraagd naar de oorzaken van
P vetuet succes steekt hij opnieuw van
'! a'- „Ik beschik over een stel zeer
i- spedwillende jongens die boven-«i «len een grotekliek vormen. Ook
ist Uen het voetbalveld zie je ze■ teeds samen. Dat is de basis van~e goederesultaten tot nu toe. Bo-
|, endien lopen er enkele spelers

j?y met veel capaciteiten. ZonderJje anderen ook maar iets tekort te, «oen wil ik toch Nol Zoetbrood, noemen. Hij heeft, als libero, iets, ?xtra's. Hij beschikt over erg veel
f; 'ftzicht. Ook mijn spitsen Antoine

jl Piet van der San-
ü spreekt van een misschien iet-

* Wat te snelle ontwikkeling. „Toen
ii 'k twee seizoenen geleden hier be-
i' gon heb ik een driejarenplan op-
s' gesteld met als uiteindelijk doel
J kampioenschap. We staan er:nü prima voor. Misschien wat te
jji el maar het is toch logisch dat
fffte,er alles aan zullen doen om de
i "tel nu reeds te behalen. Geloof
f aar dat we zondag en in een
1- LV^ntuele beslissingswedstrijd
t net gras opvreten", vertelt hij volI overtuiging.

)<" De club uit Heerlerheide was lan-
*■ ge tijd de onbetwiste topper in IC
* r^aar moest na de winterstop Pas-
i??rt naast zich dulden. Secretaris
,l.eter's vindt het niet verwonder-
,2jjfJ. dat de prestaties zo goed zijn.
f% »Ik durf te beweren dat we
kwalitatief sterk genoeg zijn om

de eer te gaan strijken. Ik ga
zelfs nog verder. Zouden we kam-
jpioenworden dan gaan we ook in
Ij-Je vierde klasse een rol van bete-

\i «enis spelen".

■x-^ieuw Einde-spits Hennie van
i) (19) is hiervan nog niet
jtovertuigd. „Het zou me niets ver-
se Wonderen als er een beslissings-
wedstrijd gespeeld moet worden.

Uan kunnen we onder elkaar uit-
maken wie de ware kampioen is",
«jgt hij uit. Van Zundert mag je
a 's een honkvast type beschou-
Wen, hoewel hij een seizoen is

om bij Voerendaal
;„ 2lJn geluk te beproeven. Hij is blij
Weer terug te zijn en dat wordt al
bijbel duidelijk. „Ik heb gemerkt
j<(jat ik hier thuis hoor. Ik ben in

,(. ueze streek geboren en getogen
ijen gelukkig hebben de jongens
te weer geaccepteerd. Dat ik top-
ij scorer ben met twintig doelpun-
>n ien zegt niet veel. We moeten het
0- samen doen en dat lukt goed".

' HEERLEN -Reeds enkele weken
JKunnen ingewijden maar ook om-
wonenden op zondagavond her

en der genieten van bruisendejeesten die gepaard gaan met veel
lawaai en gerstenat. In diverse af-delingen van het amateurvoetbal
£1)n immers dekampioenen al be-

ekend. Toch moeten nog beslissin-gen vallen. Zo ook in IC van de
■'Afdeling Limburg waarin Nieuw
jjpinde en Passart samen aan kop

met 29 punten uit 21 wed-
strijden. De duels Kakerste Boys-
e].^ieuw Einde en Eikenderveld-
j<Passart kunnen dus beslissend
jjf2Un voor het kampioenschap.

RKWL kan vrijuit voetballen,
maar wij moeten gedisciplineerd
spelen. Je gaat automatisch 'naden-
kend' spelen en daarbij wil eenieder
zijn uiterste best doen. Dat kan dan
weer tot een soort verkrampt voet-
bal leiden. Het is een slopend sei-
zoen geweest met al die extra span-
ning. Maar zondag pakken we dat
punt bij RKWL."

is dezeweek heel erg pittig, maar ik
ben optimistisch".
Het kampioenschap van RKVCL is
voorFer van Melsen een 'must. Een
herkansing krijgt hij niet in Lim-
mel. Hij tekende onlangs een drieja-
rig contract bij de eersteklasser Cae-
sar. „Daar wil men volgend seizoen
met een nieuw, jongen fris team be-
ginnen. Voor mij een uitdaging. Ik
constateer op de amateurveldeneen
grote verzadiging, die mij werkelijk
tegen de borst stuit. Als die trend

zich zo doorzet, komt er straks geen
hond meer naar het voetbal kijken.
Dan houd ook ik het, als trainer,
voor gezien. Maar eerst wil ik met
VCL kampioen worden. Want nazon prachtig seizoen heeft eenieder
dat hier gewoon verdiend".

Aanvoerder June Triepels, hij
speelt al voor het twaalfde seizoen
in VCL's hoofdmacht, reageert
voorzichtig na het échec van afgelo-
pen zondag. „Wij hebben morgen

aan een punt genoeg. Toch legt dat
een bepaalde druk op het team.

RKVCL-trainer Fer van Melsen
heeft inmiddels de mouwen weer
opgestroopt. Ook voor hem was het
een teleurstelling, dat afgelopen
zondag niet het kampioenschap
werd behaald. Van Melsen: „Het
kostte weer een behoorlijke portie
energie om de jongens over de te-leurstelling heen te helpen. Tegen
RKWL moeten we de zaken weer
recht zetten. De realiteit is, dat wegoede kansen hebben. Maar we
moeten er zelf wel in geloven. Het is
bekend dat, als in de sport het
woord 'moeten' valt, het meteen eenstuk moeilijker wordt. Voor mij zelf

# Ad van der
Wey met de

selectiegroep van
EVV uit Echt.

Foto: JEROEN KUIT

Het grillige seizoen van EVV
Kampioen tweede periode degradeert uit derde klasse

" JosKern, met bril,: „Weltania heeft aan een punt genoeg".
Foto: FRANS RADE

teleurstellingECHT - Na vijftien wedstrijden
de tweede periodetitel pakken,
zes duels later bijgeschreven
worden op de lijstmet degradan-
ten. Het vorenstaande geldt voor
derdeklasserEVV uitEcht. De in
de aanhef genoemde feiten lijken
te wijzen op een ietwat sensatio-
nele ontwikkeling. Maar is daar-
van ook echt sprake? Voor een
beantwoording van die vraag is
Ad van der Wey, al sedert 1967
als trainer werkzaam, de aange-
wezen man.

Hoofdklasse C
DESK-EHC
Geldrop-Baronie
Vlissingen-Sittard
Venray-TSC
Halsteren-Wilhelmina'üg
Limburgia-Meerssen
Longa-TOP

Eerste klasse E
ESV-Rood Wit
WSC-ODC
Wilhelmina-De Valk
Schijndel-BVV
Roermond-Hapert
Alliance-Gemert

Eerste klasse F
Almania-Volharding
Heer-RKONS
Vinkenslag-Born
Panningen-Waubach
SVN-SCG
Leonidas-Caesar
Tweede klasse A
Heerlen Sport-Geleen
RKVVL-RKVCL
Chevremont-MKC
Voerendaal-Miranda
Eijsden-Obbicht
Hopel-Heerlen

Tweede klasse B
IVO-Moesel
Beli'eldia-Venlosche B.
De Ster-Helden
Vitesse'oB-Haslou
MVC'I9-Ventas
Blerick Tiglieja

Derde klasse A.

RKVVM-Polans
Bunde-WVV'2B
RVU-SVE
RKHSV-LHB/MC
Willem 1-Scharn
Kluis-Berg'6B

Derde klasse B
RKBSV-SVM
Heksenberg-Wit Groen
Vaesrade-Treebeek
Bekkerveld-Minor
Kolonia-Groene Ster
Heilust-Schutteisveld

Derde klasse C
Eindse Boys-Creseentia
Brevendia-Swift'36
Lindenheuvel-PSV'3S
Megacles-Susteren
Annada-EVV
FC Oda-Merefeldia

Derde klasse D
RKDEV-Reuver
Ysselsteyn-GFC'33
Witten.-Stormvogels
SC Irene-Sparta'lB
RKMSV-VVV'O3
Excelsior'lB-FCV

Vierde klasse A
Banholtia-St.-Pieter
Keer-SVME
GSV'2B-Hulsberg
RKBFC-Schimmert
MVV'O2-Caberg
Standaard-Mheerder B.

Vierde klasse B
Gulpen-Walram
Klimmania-ltteren
RKMVC-RKASV
Vilt-Nijswiller

Rapid-Sportclub'2s
lason-Vijlen

Vierde klasse C
RKHBS-Laura
RKSVB-Weltania
Wbachse 8.-Centrum B.
Abdissenbosch-Rimburg
KVC Oranje-Simpelveld
SVK-FC Gracht

Vierde klasse D
Helios'23-Langeberg
IVS-Mariarade
Coriovallum-Sanderbout
DVO-KEV
VKCB9-RKSNE
FC Hoensbroek-RKDFC
Vierde klasse E
St.-Joost-Maasbracht
FC Ria-Stevensweert
Roosteren-Holtum
Buchten-GVCG
Walburgia-Urmondia
Linne-Vlodrop

Vierde klasse F
SVH'39-DESM
Thorn-Victoria
Nunhem-Heel
RKVB-SVVH
Leeuwen-RKESV
RKSVO-Leveroy

Vierde klasse G
FC Steyl'67-Bevo
RKSVN-VCH
Roggel-barlo
HBSV-Swalmen
VOS-Egchel
Venlo-KVC

Twee jaar geleden ging hij aan de
slag bij EVV. Het eerste seizoen
verliep zonder hoogte- en diepte-
punten. Hij: „Vorig jaar onston-
den er problemen. Een aantal
spelers was door blessures of an-
dere omstandigheden niet meer
beschikbaar. Mijn selectie werd
daardoor zo klein, dat ik besloot
verschillende jeugdspelers in te
schakelen.Liever had ik hen nog
willen laten rijpen. Achteraf heb
ik een tweeledige conclusie ge-
trokken: ze hebben het in het al-
gemeen goed gedaan, maar kon-
den op allerlei beslissende mo-
menten de druk niet aan. Mede
daardoor verliep bijvoorbeeld de
eerste periode rampzalig".
Het opmaken van de balans over
de eerste acht duels was inder-
daad een bedroevende aangele-
genheid. Er werd zes keer verlo-
ren. Via een overwinning en een
gelijkspel kwam het schamele
puntentotaal van drie tot stand.
Een lichte paniek maakte zich
meester. Na rijp beraad viel het
besluit, op zoek te gaan naar een
man die wèl in staat was, kansen

te benutten. In de persoon van
Theo vanKesteren (27) werd die
gevonden, dacht men. Als fysiek
sterke spits van Buchten was hij
indertijd goed voor een reeks
treffers. In verband met studie
had hij eenjaarniet^meer in com-
petitieverband gespeeld. Vanaf
de tiende wedstrijd was hij voor
EVV beschikbaar. Van der Wey
over Van Kesteren: „Theo heeft
voor de ploeg zeker het een en
ander betekend. Hij had een ze-
kere uitstraling, fungeerde 'bo-
vendien als bliksemafleider tij-
dens onze aanvallen. Het is al-
leen jammer dat hij slechts een
enkele keer heeft gescoord. Des-
ondanks werd de tweede periode
een succes. Met tien punten uit
zeven grepen we de titel. Daarna
zong mijn ploeg weer het liedje
uit de eerste periode. Telkens
weer bleek dat we geen afmaker
hadden. De " overwinning in de
uitwedstrijd tegen een titelpre-
tendent, Merefeldia, kwam te
laat".
Doelman en aanvoerder Ver-
goossen (27) is volbloed EVV'er:
„Deze degradatie doet veel meer
pijn dan die van dik tien jaar ge-
leden.Toen zag jehet aankomen.
In deze competitie hebben we in
bijna alle wedstrijden goed ge-
speeld. EVV hoort gewoon in de
derde klas thuis. Daarom heb ik
zoveel moeite met het feit dat we
straks een klas lager gaan spelen.
Een paar weken geleden droom-
de jeer nog van via de nacompe-
titie naar de tweede klas te pro-
moveren".

de doelgroepredactie: arno römgens
Van onze medewerker

HENK SPORKEN De laatste loodjes
Amateursaan vooravond belangrijkste weekeinde

Heerlense afdelingsclubs in nek-aan-nekrace om kampioenschap

Nieuw Einde en Passart
gokken op 'onderonsje'

herkansing

Limburgs dogblad J sport

op weg naar het doel
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Vanonder de klep
van zijn pet oogt hij
liever naar paarden
dan naar vrouwen,

al is dat waarschijnlijk ooit
andersom geweest. Zijn
blik valt altijd het eerst op
de benen. Daaraan kan hij
zien wat voor vlees hij in de
kuip heeft. Dat komt goed
uit, want volgende week
gaat hij vreemd. Tijdens het
Europees kampioenschap
voor pikeurs mag hij name-
lijk niet met zijn eigen paar-
den rijden.

Hennie Grift is een wonderhjk
man. Hij is, net als Onze Lieve
Heer, alomtegenwoordig. Met de
tong maakt hrj voortdurend
klakkende geluidjes. Hij bezielt
de knulligste knol, al is die zo
dom als het paard van Christus.
Een gegeven paard kijkt hij met-
een in de bek. Dat zonderlinge
trucje maakt hem tot beste draf-
trainer en rijder van Nederland.

Een behoedzame poging om zijn
stallen op Schaesberg via de ver-
keerde deur binnen te sluipen
strandt in een handomdraai op
de mestriek van de jongste
knecht. „Wat zoekt u hier?" Want
er is vlug iets in een box gemikt
waarvan het paard heel hard of
juist helemaal niet meer loopt.
Entrainement Grift, het grootste
van het land. Het barst van de
paarden, negentig stuks. Strau-
sie, de vierjarige, tien gelopen,
tien gewonnen. Het paard van de
toekomst, aartslui in de training.
„Maar in de koers," grinnikt
Grift, „laat hij zich moeilijk klop-
pen."En Incredible Crafts, de su-
perdriejarige, vierenvijftigdui-
zend guldenin vijfstarts. Er staat
ook een paard in de gang, New
Yorker, een vierjarige Ameri-
kaan, eigendomvan de NoorPer
Henriksen, a raison van driehon-
derdduizend dollar exclusief
drinkgeld, maar dan héb je ook
een paard. „Logeert sinds twee
maanden hier" - hij hinnikt nu
ingetoomd, Grift - „In Amerika
deed New Yorker het niet. 'Pro-
beer jy hem maar in Europa," zei
Henriksen." Een beetje paard
parkeer je bij Grift.

De koffiekamer heeft wat weg
van een ongeschoren vieren-
twintig uur-café, afgepeigerde
koppen, net de Aardappeleters
van Van Gogh. „Wij worden be-
schouwd als uitschot," verkon-
digt Patty, de engelbewaarder
van de nationale kampioen. Pat-
ty is de vrouw met zweep achter
de schermen. De vloer moet aan-
geveegd,er zit een hond in de ijs-
kast en als Grift aanschuift,
breekt hij bijna zijn nek over de
thermoskan. Met de zijkant van
de hand veegt hij de sigarette-as
van de tafel. Zo doet hij dat ook
met de concurrentie. Een vol-
strekt doorelkaar. De twee Finse
trainers, nieuwkomers op,
Schaesberg, windenzich op over'
het uitblijven van de beloofde
paddocks. „Negentien paarden
op een weitje van een kwarthec-
tare, het is een schandaal." Grift
telefoneert. „Hij gooit zijn benen
bij elkaar, Aad, hij loopt gewoon
te ..." Hij vult een woord in dat
met eenk begint en op een n ein-
digt. „Vanavond Sterrebeek, we
zien wel." Aad is Van Schie, com-
pagnon van Jan Hoefnagels,
eigenaren van Kentucky Stables,
waar Strausie en Incredible
Crafts onder contract staan. Dat

Hennie Grift, man en paard " Nationaal kampioen
Hennie Grift achter
New Yorker.

Foto: DRIES LINSSEN

Hengsten voor een baan

door

#■■33
Dertienhonderd overwinningen- 'Dertien, mooi getal. Vorig jaar
stootte hij de beroemde Tjitse
Smeding van de sulkymet twee-
honderdtien eerste prijzen. Hij
kent het klappen van de zweep,
maar oogst zelden applaus. „De
drafsport is hier niet populair."
Hij is de meest onderschatte'
sportman van Limburg. „Frans
Maassen heeft een supporters^
ger van honderdduizend trim-
mers achter zich. Ik heb alleen
Patty en de staljongens." Toch
staat Hennie Grift volgende
week in het middelpunt van de
belangstelling. Als Nederlands
kampioen start hij in het Euro-
pees kampioenschap. Zeven
keer heeft hij die eer aan Sme-
ding moeten laten. „Nu ben ifc
aan de beurt." Ruggelings op het
stro heeft hij gedroomd van dat
debuut. „Ik ga er gemotiveerd
naar toe, je verdedigt toch de|
landskieuren."
Deelnemen aan het Europees
kampioenschap is voor een pi-
keur finaal het einde. De titel-
strijd bestaat uit een vierdaagse,
van dinsdag tot en met vrijdag'
De starts zijn in respectievelijk
Hilversum, Duindigt, Gelsenkir-
chen enRecklinghausen. Van de
partij zijn de landskampioenen
van de twaalf deelnemende
Europese naties. Via loting krij-
gen ze een 'vreemd' paard toege-
wezen, zodat iedereen in princi-
pe gelijkekansen heeft. De colle-
gatrainers schrijven hun beste
dravers in, omdat de EK-koerse»
met 7.500 gulden vele malen ho-
ger gedoteerd zijn dan normaal'
„Je moet een beetje geluk heb-
ben met de loting. Twee koersen
op eigen bodem is een voordeel
Op Hilversum en Duindigt kent
hij de paarden van haver tot gort,

In het Europees kampioenschap
zit het gevaar óp de sulky. Grif
krijgt te maken met de zoge
naamde 'catch-drivers', de Scan
dinaviërs die het hele jaar dool
gewend zijn te rijden met vreerffl
de paarden. De vijfvoudige Wö
reldkampioen Ulf Thoresen ui"
Noorwegen, de Fin Jorma Kofl J
tio en deDeen Birger Jörgensen,
regerend Europees kampioen
„Die jongens leveren ook me'
een minder paard een goede
prestatie, maar kansloos ben &
niet."
Hennie Grift, drieënveertigjarig6
- een draver van vergelijkbare
leeftijd zou zich tot de fok beper-
ken - gaat door het vuur vooï
paarden en smeedt het ijzer aU
het heet is. Daarin zit 'm het ge
heim. Hij heeft ze in honderde*
soorten, aluminium ijzers, plaS
tic ijzers, 'schoentjes' van hon-
derd en honderdvijftig gram tot
en met ijzeren ijzers. Die zijn no-
dig voor debalans van de voeten
„Een paard gaat op een bepaald
ijzer twee seconden sneller." Me^
feeling voor de finesse brengt hÜ
zelfs een muilezel in evenwicht]
„Je kunt het niet berekenen, jj
moet het aanvoelen." Daarortj
kijkt hij altijd het eerst naar d<
benen.

Over zijn afscheid wil hij beslist niet praten. Ook dereden van zijn aangekondigdevertrek
wenst hij onbesproken te laten. Wiel Teeuwen, sinds 1981 technisch manager bij .VW,

* legt uiterlijk op de laatste dag van ditkalenderjaar zijn functies bij de Venlose eerste divi-
sieclub neer. Dat besluit sloeg twee maanden geleden in als een bom. „Ik heb het kenbaar
gemaakt voordat Tjeu Sprengers zijn afscheid als voorzitter naar buiten bracht. Mijn be-
slissing staat er dus los van."

De verstoorde illusies van Wiel Teeuwen

'Mister VVV' ziet geen
gat meer in De Koel

steeds kent niemand de pre-
;ieze achtergronden die Teeu-
ven tot zijn besluit brachten.
,Dat houd ik voor me tot vlak
foor mijn afscheid. Het is een
:omplex van factoren. Er zyn ge-
huchten dat ik naar Eindhoven
:ou gaan of dat ik opvolger word
ran Hens Coerver bij Roda JC."
Haar Teeuwen treedt niet in de-
ails. Over zijn toekomstplannen
:wijgt hrj diplomatiek, het blijft
jissen.

.Bovendien," haast hij zich te
.eggen, „ik stop nog niet, ik heb
log bijna acht maanden te gaan.
Er is nog een hoop te doen. De
.lub is in ombouw. De taken bin-
len het bestuur worden iets an-
dersverdeeld en ook op het tech-
lische vlak komen er nieuwe ge-
zichten." Wellicht een nieuwe
:rainer, en twee assistent-trai-
lers, de oud-spelers Hans Leus-
luis en Mat Bours. „Het zo goed

mogelijk functioneren van die
mensen wil ik in de eerste helft
van het volgend seizoen nog blij-
ven behartigen."

Wiel Teeuwen (52), die jarenlang
als 'Mister VW' een sleutelrol
vervulde in De Koel, wil een ge-
zond draaiendeclub voor zijn op-
volger achterlaten. Het liefst had.
hij VW nog in de eredivisie zien
spelen. De degradatie, Vorig sei-
zoen, was de grootste desillusie
in zijn carrière. „Al het werk van
voorgaande jarenviel in éénkeer
in duigen." VW belandde in een
diep gat, uittocht van spelers,
een nieuwetrainer. „Ik neem het
althans de fullprofs niet kwalijk
dat ze VW hebben verlaten. Ik
heb dat niet tegengewerkt. Ik
heb aan de basis gestaan van de
ontwikkeling van veel spelers uit
die periode. René Eyer, Ray-
mond Libregts, Bert Verhagen,
Edwin van Berge Henegouwen."

En Frank Berghuis, het meest
frappante voorbeeld. „Bij ons
was hij destijds uitgeleend door
PSV. Als we toen een bod van
vijftig a zestig mille hadden ge-
daan aan PSV, hadden we Berg-
huis kunnen kopen. Jan Reker
zei, toen Berghuis hier op de
bank verzeild was geraakt: 'Ik
heb alles geprobeerd, stuur hem
maar terug naar PSV.' Nu lees ik
dat Reker hem best bij Roda wil
hebben, maar Volendam vraagt
inmiddels wel een miljoen."

Wiel Teeuwen is wars van 'toe-
komstplaatjes' die op visioenen
lijken. Dat is in de voetballerij
een hachelijke zaak, vindt hij.
„Je kunt spelers kopen of een
nieuwe trainer aanstellen, maar
er zit geen garantiebewijs bij."

Wiel Teeuwen doelt op de perio-
de Leo van Veen. „Laat Van
Veen, die na een half seizoen op

" Wiel Teeuwen in de leegte van De Koel. Foto: JANPAULKUIT

straat werd gezet, nu niet steeds
rondbazuinen dat hij het eredivi-
sieschap voor VVV wel gered
zou hebben. Hij wist verdraaid
goed, dat we geen middelen in
huis hadden om tussentijds nieu-
we spelers te kopen. Schrijft hij
me in de winterstop een rapport
dat er acht spelers weg moesten.
Drie mochten er blijven. Hij had
toch genoeg wedstrijden van
VVV gezien voordat hij naar
Venlo kwam? Alle spelers waren
door hem met JanReker doorge-
licht en besproken."

Leo van Veen wist, volgens
Teeuwen, ook wie Remy Rey-
nierse was. „Had hij dat een half
jaar eerder gezegd, dan hadden
we geen verbintenis met hém af-

gesloten. Niet achteraf zeuren. In
elk elftal zitten wel een of meer-
dere spelers die dominant zijn,
spelers die iets namens de trai-
ner tijdens de wedstrijd kunnen
overbrengen. Bij Leo van Veen
was dat niet het geval. Het was:
ik besluit, ik bepaal. Dat werkte
bij VVV niet." De spelers raakten
gefrusteerd. „De ploeg was geen
eenheid meer. Dat was onder Jan
Reker onze grote kracht. Het was
nagenoeg hetzelfde elftal waar-
mee Reker op de vijfde plaats
eindigde en bijna de bekerfinale
haalde."

Stan Valckx vertrok naar PSV.
Voor dat geld kocht VVV Jeroen
Boere en Gerrie Slagboom. „Op
advies van Leo van Veen. Op dat

moment goede keuzes, maar ze-
kerheden bestaan niet in het be-
taald voetbal. Je beoordeelt een
speler altijd als hij in een ander
team speelt. Met Boeré hebben
we het twee keer geprobeerd.
Zelfs voor een leeg doel schoot
hij naast."

Met Sef Vergoossen, die in 1979
bij VVV kwam, begon ook de pe-
riode Teeuwen. „Op verzoek van
Sef kwam ik als begeleider bij
het eerste elftal. Drie jaar op rij

periodetitels verzameld. Ve
sportieve prestaties gingen in

stijgende lijn met als bekroning
de promotie in 1985." Eenjaar la-
ter kwam JanReker en nam Ver-
goossen de jeugdopleidingonder
zijn hoede. „De continuïteit aan

de basis was toen gegarandeerd-i
Ook aan de top, zo leek het, maar
dat was van korte duur." In het
vierde eredivisiejaar viel het
doek.
Nu is een nieuw VVV bezig aan
de weg terug naar boven. Een
jonge spelersgroep, die verras-
send hoog op de ranglijst stond'
„Vooraf hoopte ik op een plekje
in de middenmoot en misschien
een periodetitel. Met nog acht
wedstrijden voor de boeg ston-
den we op de derde plaats met
vijf punten voorsprong op num-
mer vier. De nacompetitie lag
voor het oprapen, maar plotse-
ling kwam tde klad erin. Een
trieste zaak." Nu de prijzen wor-
den verdeeld, is VVV nergens-
„De club had de centen goed
kunnen gebruiken, en voor dé
spelers was er een lucratief pre-
miestelsel. Met minimaal twee
thuiswedstrijden was er tocti
gauw tachtigduizend gulden te
verdelen. Die derde plaats heb-
ben we weggegooid.Er is de laat-
ste weken schandalig slecht ge-
speeld."

De jonge spelers zijn te enthou-
siast als het niet moet. „En als ze
wél moeten, zie je ze niet. Eenmentahteitskwestie, maar doorschade en schande worden ze
wijs. Dat is de beste leerschool'Ze zullen er aan moeten wennen,
dfat ze zich in elke wedstrijd
voor honderd procent moeten'geven. De huidige regio-gebon-
den spelersgroep blijft intact als
het aan Wiel Teeuwen ligt. Met
uitzondering van Toine vanMierlo en Frank van Straalen-Wel streeft hij naar een specifie-ke aanvulling in de voorste lijll
en wellicht een nieuwe trainer,
Rob Baan of HenkRayer. Die na-men circuleren in De Koel. „Dat
is nog niet aan de orde. Ik heb er
een hekel aan om voorbarige din-gen te doen en te zeggen. Ik kan. goed zwijgen, ook als het over
mezelf gaat." Zo zit Wiel Teeu-
wen nu eenmaal in elkaar.

Henk hafmanS

van die 'benen' slaat op Incredi-
ble.

„Het belangrijkste is de bloed-
lijn," begeeft Hennie Grift zich
op het pad dat door het struikge-
was naar de hippodroom leidt.
„Hoe is het paard gefokt? Een
goede afstamming, garandeert
zestig procent van het succes."
De rest zit 'm in het oog van de
meester. Als die er geen been in
ziet, heeft de stinkend rijkste
eigenaar geen poot om op te
staan. Want Grift heeft een harde
kop.

Een paar weken geleden kreeg
hij een ijzeren staaf tegen zijn
hoofd. Een strook van de buiten-
baan was afgezet met schrik-
draad - de Schaesbergse piste
kan geen stootje velen, training
met handicap dus. Het paard,

.met de schoft het elektrisch lint
schampend, voelde zich in het
kruis getast en sloeg wijselijk op
hol met kar en man, hetgeen enig
rondvliegend hekwerk veroor-
zaakte. Patty, geschokkeerd:
„We hebben de schrikdraad zelf
verwijderd." Ze duikt in de sta-
caravan, in de struiken, en komt
terug met een witrood rolletje.
„Hier, dit is het, asjemenou."
Zonder Patty loopt niets, en al
helemaal niet in het honderd, zo-
als met de baan. Schaesberg
draait door, tegen de verdruk-
king in, voor anderhalve man en
een paardekop, gereanimeerd
door een ministeriële adempau-
ze, maar het blijft een gok. „Zon-
de," zegt ze. „De mooiste baan,
schitterende accommodatie,
tweehonderdvijftig boxen, afge-
laden vol.Trainen op dé mijl, dat
heb je nergens anders in Europa,

maar zó gaat het naar de knop-
pen." Hoezo? „Er gebeurt niets,
de binnenbaan is kurkdroog, de
paarden krijgen stoflongen. Het
onderhoud is miserabel. Je kunt
een paard niet klaarmaken voor
de koers."

Overal in Nederland gaan de re-
cords eraan, maar niet in Schaes-
berg. „We hebben geen hoofd-
koers. Zeus Boekelte, Aktion
Skoatter, de toppaarden, die zie
jehierzelden of nooit. De baan is
te langzaam. De toplaag had al-
lang vernieuwd moeten wor-
den." Ook Grift zelf gaat regel-
matig door het lint voor 'Schaes-
berg', waarvoor hij al x-jaren de
kar trekt als paradepaardje. Zon-
der de Tovenaar met de Karwats
was de baan in geen velden of
wegen meer. Vierentwintig uur
per etmaal kromliggen voor de

Draf- en Renbaan Limburg, dag
en nacht hengsten voor wat hij
nog altijd weigert een 'aflopende
zaak' te noemen. „Maar," steigert
hij, „ik ga me toch steeds meer
op mijn eigen toekomst concen-
treren."
Het onderhoud van de baan
houdt geen gelijke tred met zijn
trainingsaanpak. „Ik kan niet
trainen zoals ik wil, niet op de
goede manier en niet aangepast
aan elk weertype. Een nat stuk,
een droog stuk, de paarden zijn
meteen de benen kwijt." Grift
huurt op Schaesberg stallen en
faciliteiten voor zeventigduizend
gulden per jaar. Daar mag wat te-
genover staan. „De sproeiers
even aanzetten bijvoorbeeld,
want soms is de baan bikkel-
hard, en een wei waar de paarden
kunnen lopen." Die staan nu op
een vuilstort, bedekt met grond,

maar er slingert van alles rond,
rommel en plastic zakken. „Dat
moet een paard niet hebben."
Het binnenterrein is tot na het
Oud Limburgs Schuttersfeest ta-
boe, evenals de paddocks, de
stukjes wei, die in het schoots-
veld liggen. „De grond zit straks
vol lood. Dat geeft paarden met
loodvergiftiging." Hij wil een
hoop dingen verbeterd zien. „Als
kampioen red ik toch de baan.
Als ze me te lang blijven tegen-
werken, gaik er anders over den-
ken. Ik heb aanbiedingen ge-
noeg." Hij blijft tot de laatste
'smik', hand op het hart. „Alleen
al voor mijn eigenaren. Die laat
ik niet in de steek na alles wat we
hier samen hebben opgebouwd.
Voor een trainer is Schaesberg
nog steeds de beste baan van
Europa, als ze goed onderhou-
den wordt."
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Zij kwamen uit nacht en nevel

r yp 10 mei 1940 's morgens om vijfvoor vier vielen Duitse tanks bij Ma-Ir^lis Nederland binnen. Op de voorgrond het winkeltje van Hub Creu-
trn en Maria Schins. Legerfotograaf Heilmann, die het 36ste Tankregi-tï>}ent van kolonel Jesse vergezelde, situeerde zijn kieken, die in het Bun-tP-esrachiv van Koblenz worden bewaard, in Valkenburg. Ook zag hij

Orsbach, vanwaaruit de tanks vertrokken, voor Vetschy^rxan. ~N~ed«x-landse historici namen de aardrijkskundige aberraties rücksichtslos^ -. ;over. Vijftig jaar nadien maakte fotograaf Frits Widdershoven op de- \zelfde plek een overzichtsfoto. Nu wonen in het voormalige winkeltje in \koloniale u>aren August Ploumen en Maria Scrtrouff. \

De meidagen van 1940 in Limburg worden in deze speciale bij-
lage BESCHREVEN IN EEN REEKS ARTIKELEN DOOR ÜAN VAN LIES-
HOUT.
Verder leverden bijdragen: Hans Toonen, Peter Stiekema,
Jan Diederen, Rene Roosjen, Ans Bouwmans en Josvan den
Camp. Jan van Lieshout deed de fotoresearch; ook Paul
Kuit, Frits Widdershoven en Dries Linssen droegen foto's
bij.

Karel Gerrits verzorgde tekeningen en artwork.
Uyout: Jef Smeets, Gerrit Mulder en Peter Conemans.
Samenstelling en eindredactie: Santé Brun.

Op 10 mei is het vijftig op Nederland, aan die oorlog kwam
jaar geleden dat waarmee ook ons land voor ons vandaag 45
Duitsland een betrokken raakte in de jaar geleden een einde,
verrassingsaanval deed Tweede Wereldoorlog;



In de geschiedschrijving zijn de
dienstplichtige duiven het meest
ondergewaardeerde onderdeel
van de Nederlandse krijgsmacht.
Zekonden na deoorlog niet wor-
den gehoord - ze werden op be-
vel van de bezetter afgeslacht en
deberichten, diezij hadden over-
gevlogen, waren bij het naderen
van de vijandelijke troepen ver-
brand. In het archiefvan de Sec-
tie MilitaireGeschiedenis van de
Koninklijke Landmacht in Den
Haag zijn slechts twee berichten
bewaard gebleven.

Kees van Kaam
kwam als enige
uit kazemat 64
Kees van Kaam kwam als enige
uit kazemat 64 die in de meida-
gen van 1940 ten zuiden van de
brug over het Julianakanaal in ll-
likhoven stond. In totaal werden
57 granaatscherven uit zijn li-
chaam verwijderd. Ook die uit
het rechteroog, waarmee hij se-
dertdien beter ziet dan met het
linker.

Zaterdag 5 mei 1990 "30

Duitsers hadden
paardenlazaret
in Hoogcruts

" Het omleggen van een paard vergde veel mankracht

„Ik was ingedeeld bij het 13de
Regiment Infanterie. In Maas-
tricht moest ik opkomen. In Rot-
terdam-Zuid moest ik, met een
zware miltrailleur, op wacht
staan bij de school waarin wij ge-
legerd waren. Via Tilburg kwam
ik in Illikhoven, waar ik in café
Ariaans werd ingekwartierd.
Van luitenantVan Hulten moch-
ten we die 9de mei niet meernaai
huis. Tussen acht en negen uui
moesten we naar de kazematten.
Ik zat in kazemat Zuid."

Kees van Kaam werd op 6 juli
1919 in Nieuwstadt geboren. Zijn
vader was er boswachter. Amper
van school werd hij spitter aan
het Julianakanaal dat tussen
1933 en 1935 werd gegraven.
Laatstelijk was hij er stoker op
een locomotief, waarmee* de
wagentjes zand werden afge-
voerd. Kees werkte op een hout-
zagerij in Urmond, toen hij in
1939 onder de wapenen werd ge-
roepen.

" Kees van Kaam

Ook de territoriale bevelhebber
Zuid-Limburg, luitenant-kolonel
A. Govers, liet op 10 mei 1940een
postduif zijn laatste bericht aan
de opperbevelhebber van Land-
en Zeemacht overvliegen.

Ook de voorposten van de batal-
jons, die Limburg verdedigden,
maakten in' de meidagen van
1940 dankbaar gebruik van ge-
vleugelde ordonnansen. In klei-
ne kokertjes vlogen zij de veder-
lichte vloeitjes met berichten
naar de hokken op of nabij de
commandopost van de batal-
jonscommandanten.

„Gehele oostoever van de Maas
is in Duitse handen. De bruggen
te Maastricht en de stuw Borgha-
ren zijn vernield. Wij zijn geheel
ingesloten en onderhandelen
over capitulatie," zo luidde het
laatste bericht.

Duiven
vlogen hun
laatste
berichten

Sergeant Voncken uit Nuth was
er commandant. Zijn rechter-
hand was korporaal Vanhoutteno
uit Vaals. De overigen waren
Jantje Teeven uit Weert en Sef
Vaessen uit Berg aan deMaas die
achter de mitrailleur zat, toen uit
de richting Buchten Duitsers
aankwamen. Ze brachten zwaai
geschut in stelling. Hun eerste
schot was een voltreffer. De por-
tefeuille van Sef Vaessen zat tus-
sen diens ribben. Ook de andere
makkers waren deerlijk ver-
minkt. „Mijn geluk was dat ik
achter in de kazemat stond; tus-
sen muur en munitiekisten," zegt
Van Kaam. „Waren die ontploft
dan was er ook van mij niets
meer over gebleven. In elke kist
zaten vier mitfailleurbanden met
elk vijfhonderd patronen.

" Voor operaties werden paarden onder narcose gebracht

De postduiven waren overigens
pas kort tevoren in Maastricht
aangekomen. Eerst in maart 1940
was de Rijkspostduivendienst
nieuw leven ingeblazen. In 1932
was hij uit bezuinigingsoverwe-
gingen opgeheven. Slechts in
Utrecht bleef een hok van twaalf
dienstplichtige duiven geconsig-
neerd. De kleppers werden uit-
sluitend nog voor demonstraties
gebruikt. In de organieke sterk-
ten van de krijgsmachtonderde-
len werd de postduivenverzorger
geschrapt. Alleen de Verbin-
dingsafdeling op het Algemeen
Hoofdkwartier behield een sec-
tie postduivenverzorgers - een
adjudant-onderofficier en twaalf
soldaten.
Daarentegen was de Postduiven-
dienst in omliggende landen aan-
zienlijk uitgebreid en geperfec-
tioneerd. In de eerste wereldoor-
log had de postduif zijn grote
waarde als ordonnans bewezen.
De dienstplichtige doffers en
duivinnen vlogen legio berichten
over en redden zelfs complete
bataljons.

Dat de Duitsers een hoge ge-
vechtswaarde aan duiven toe-
kenden bleek uit een van de eer-
ste orders die na de capitulatie
van Nederland werd uitgevaar-
digd - namelijk dat alle postdui-
ven zouden moeten worden ge-
dood. In de eerste wereldoorlog
was dat ook in de door Duitsland
bezette gebieden gebeurd.
Koortsachtig onderhandelden
bestuurders van de postduiven-
bonden met de hoge bonzen,
waardoor de massaslachting kon
worden voorkomen. Maar inge-
volge de verordening, die rijks-
commissaris dr Arthur Seyss-In-
quart op 24 juni 1940 uitvaardig-
de, moesten alle postduiven wor-
den geregistreerd, moest een af-
schrift van de hoklijst bij de bur-
gemeester worden ingeleverd en
was het verboden om duiven vrij
te laten vliegen.

Verrast door de achterstand, die
Nederland had opgelopen,
bracht de legerleiding de Post-
duivendienst in het voorjaar van
1940 ijlings weer op sterkte.

In de periode tussen de wereld-
oorlogen leidden de Amerikanen
zelfs nachtvliegers op en kregen
hoogvliegers een para-opleiding,
zodat ook postduiven aan vlieg-
tuigen konden worden meegege-
ven. Na lossing maakten de dui-
ven een vrije val in een papieren
zak die door de wind en het ge-
wring van de duif openging,
waarna devogel op eigen wieken
koers naar het basishok kon zet-
ten.

Met veel moeite en pijn slaagde
ik erin om op eigen kracht uit de
kazemat te kruipen. Toen de
Duitsers me ontdekten, werd ik
onmiddellijk onder vuur geno-
men. Ik lietme van de kanaaldijk
rollen en werd uit een sloot opge-
vist. Meer dood dan levend werd
ik bij boer Schulpen binnenge-
dragen." De Duitsers toonden
zich clement. Ze zouden hem la-
ter komen ophalen. „Een parle-
vinker waarschuwde mijn broei
in Stem. Met een taxi bracht mijn
vader, me op tweede pinksterdag
naar het ziekenhuis .in Heerlen.
In totaal moesten 57 granaat-
scherven uit mijn lichaam wor-
den verwijderd. Vanwege de
operatie aan mijn rechteroog lag
ik drie weken geblinddoekt."

jan van lieshout

Het bleek uitstel van executie. In
1942 moesten alle postduiven
alsnog worden geslacht. Ter con-
trole moesten poten en ringen
worden ingeleverd. Slechts en-
kele duivenmelkers riskeerden
het om hun gevleugelde vrien-
den te laten onderduiken. Met
krijgertjes moesten'de meeste
liefhebbers na de oorlog dan ook
een nieuwe stam opbouwen.

" Nog slap op de benen wordt het geopereerde paard weg-
geleid. Foto's: BundesarchivKoblenz

'De radio meldde dat mijn
vader gesneuveld was'

Bekendste onder de oorlogsvlie-
gers was de Cher Ami. De doffer
was op het Verdunfront opera-
tioneel. Op 27 oktober 1918 werd
hij meegegeven aan een New-
Yorks bataljon van de Ameri-
kaanse 77ste Infanteriedivisie
dat de opdracht had om vanuit
Grand Pré zover mogelijk in de
vijandelijke linies binnen te drin-
gen. Het bataljon werd ingeslo-
ten en was tot de ondergang ge-
doemd. De ene postduif na de
andere sneuvelde in het vijande-
lijk vuur. De laatste hoop van de
Amerikanen was gevestigd in

Een andere beroemde oorlogs-
vlieger was The Mocker. Eerst op
zijn tweeënvijftigste vlucht raak-
te hij zwaar gewond. Een schrap-
nel nam een oog en een deel van
zijn schedel weg. De dapper
doorgevlogen doffer kreeg het
Croix de Guerre, in die dagen de
hoogste Franse dapperheidson-
derscheiding. Ook werd hij met
militaire eer begraven.

Cher Ami - hun laatste vogel.
Ook hij werd getroffen door een
schrapnel, maar vloog door en
viel als een bal bloed op het hok
in Rampont, 40 km. verder. De
poot met het telegramkokertje
hing nog met een enkele pees
vast. Door het bericht kon het
verloren bataljon worden ontzet.
Voldoende hersteld ging Cher
Ami scheep naar Amerika. De
commandant van de Amerikaan-
se 77ste Infanteriedivisie deed de
vogel hoogst persoonlijk uitge-
leide. Aan boord van het schip
werd de oorlogsinvalide met de
egards van een officier behan-
deld. Hij kreeg een van de mooi-
ste hutten. Als een held werd de
duifin Amerika verwelkomd. Hij
werd de mascotte van de Ameri-
kaanse Postduivendienst en na
zijn dood opgezet in het Natio-
naal Museum te Washington bij-
gezet.

Ook Kees van Kaam behoorde
tot de zestien oud-strijders die op
10 mei 1941 in Roosteren samen-
kwamen om de vijftien gevalle-
nen van de 6de Reserve GrenS
Compagnie te herdenken. Viel
van hen sneuvelden in de kaze-
mat ten zuiden en vier in de kaze-
mat ten noorden van de brug in
Illikhoven." Martin

Lamers bij de
grafzerk van

zijn op 10 mei
1940

gesneuvelde
vader.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Met de Amerikanen trok KeeS
van Kaam na de bevrijding
Duitsland in. In een Amerikaans
uniform trouwde hij met de
dochter van een mijnwerker ui*
Stem. Gedemobiliseerd daalde
hij zelf in de Maurits af. In 1969
werd hij vervroegd gepensio-
neerd; in 1974 „weggejaagd", in
1986 overleed zijn vrouw. Sedert-
dien woont hij bij zijn jongste
dochter in Arcen in.

JefKallen boert nu op de hofste-
de in Hoogcruts. Zijn opa -Denis
Kallen - had haar in 1907 ge-
kocht. In het belendende kloos-
ter zaten toen nog Franse zus-
ters. In 1932 nam Pierre Kallen
de ouderlijke boerderij over. Het
klooster was toen noviciaat van
de paters franciscanen. Nu is het
nog slechts een bouwval.
Met Wim Heitzer vormt JefKal-
len een maatschap. Zij hebben
een kleine honderd melkkoeien.
Jef heeft de oorlog niet bewust
meegemaakt. Hij werd in 1942
geboren. Het was voor hem dan
ook nieuws dat de ouderlijke
boerderij in de meidagen van
1940 een 'Krankenpferdesam-
melstelle' is geweest - een soort
lazaret voor paarden.
Ofschoon Hitler voor zijn veld-
tocht naar het Westen tien tank-
divies ter beschikking had, kon
het paard nog niet worden ge-
mist. Het trok de tros van de in-
fanteristen zowel als het geschut
van de artilleristen.
Op het slagveld liep het paard
grotererisico's dan de mens die
bij een onverhoedse aanval in
dekking kon gaan. Paarden kre-
gen dan ook vaak de volle laag.
De forten van Luik richtten een
ware slachting aan onder de
paarden van de Duitse 223ste In-
fanteriedivisie die voor de be-
strijding ervan werd vrijge-
maakt. Na de tocht van Hom-
bourg naar Wonk, waar generaal
Körner, de bevelhebber van de
223ste Infanteriedivisie, op 14
mei zijn nieuwe commandopost
vestigde, moesten niet minder
dan veertien paarden in het laza-
ret te Hoogcruts worden opgeno-
men. Twee van hen bezweken
aan uitputting.
Volgens een opgavevan generaal
Körner werden tussen 11 en 17
mei 1940 tweeëndertig paarden
gedood, raakten zesentwintig
paarden gewond en werden drie
paarden vermist.
Kadavers werden begraven ach-
ter de muur van het klooster van
de franciscanen, herinnert Hilda
Kallen zich. Ze is van 1927 en zat
op het pensionaat van de zusters
Ursulinen in 'S"Gravenvoeren,
toen op 10 mei 1940 de oorlog uit-
brak.
„Nog diezelfde dag kwam vader
mij halen.De Nederlandse solda-
ten, die bij ons lagen ingekwar-
tierd, waren toen reeds in burger
vertrokken. Uniformen en de-
kens verstopte vader in het bos.
Hun wapens wierp hij in een 37
meter diepe put. Ze zitten er mis-
schien nog in. Behalve gewonde
paarden brachten de Duitsers
ook gewonde soldaten binnen.
Op het dak lag een rodekruis-
vlag. Een majoor Riedel had de
leiding."
Hilda Kallen heeft er geen flauw
idee van hoe lang de inkwartie-
ring van Duitsers heeft geduurd;
evenmin wanneer het paardenla-
zaret is verdwenen.
Paarden werden er behandeld
als mensen. Voor zware opera-
ties werden de paarden onder
narcose gebracht. Het omleggen
van een paard vergde veel 'man-
kracht. Met koud water werden
de dieren weer bij hun positie-
ven gebracht. Dagelijks werden
ze door hun verzorgers uitgela-
ten.
En dan te bedenken dat tijdens
de tweede wereldoorlog miljoe-
nen mensen als beesten werden
gedestrueerd!

jan van lieshout janvan lieshout

Kees van Kaam zal er zaterdag in ;
Roosteren niet bij kunnen zijn- j
Hij is slecht ter been en kort van j
adem. Aan invaliditeit zijn oor-j
log en mijn duidelijk medeplich-
tig. Hij maalt er niet om, maar
plukt de dag, in het besef dat de
overlevenden ook hem voor de
vijftigste keer hadden kunnen
herdenken, als hij die tiende mei
1940 niet zoveel soldatengeluK
had gehad.

Als oorlogsweduwe van-het-eerste-uur heeft ma Lamers,
toentertijd zwanger van het negende kind, bittere armoe-
de geleden. Wat hebben de Duitsers ten slotte te schaften
met een weduwe van een Nederlandse soldaat? Om toch
wat geld te hebben, moet zij de helft van haar distributie-
bonnen verkopen. Bovendien is er gedonder over de
vraag wie voogd van de kroost van Lamers wil zijn. Uit-
eindelijk is het wethouder Leo Silvertand die er voor
zorgt dat het hen minder slecht gaat.
Of hij als jongen van bijna 12 lang getreurd om zijn ge-
sneuvelde vader?
Martin: „Op die zaterdag als mijn vader begraven wordt
in een kist met daaroverheen deNederlandsevlag, heb ik
ontzettend moeten huilen. Maar een week later - god, ik
was toen nog een kind - ben ik alweeraan het spelen. En
snij ik voer voor de konijnen".
Precies zoals zijn vader het gewild heeft.

hans toonen

waaromm er een bivakmuts om mijn vaders gezicht zat.
toen ik hem in de kist zag liggen."

„Pas als opa even later komt vertellen dat zijn zoon gens-
neuveld is, gelooft mijn moeder dat ons vader dood is

Zondagmiddag 14.00 uurkomt er een eindeaan alle onze-
kerheid. Alsof iemand een telefoonboek opsomt, worden
namen van gesneuvelde Nederlandse militairen via Roo-
senboomsradio voorgelezen. JohannesLamers uit Nieu-
wenhagen staat ook op de dodenlijst.

Bij bakker Haan, waar de enige telefoon hangt, probeert
ma Lamers op zaterdag contact te krijgen met het kloos-
ter in Roosteren, hoofdkwartiervan de 6e Grenscompag-
nie. Helaas, geen verbinding. „Mijn moeder wordt steeds
nerveuzer. Telkens luistert ze naar de radio van Roosen-
boom, het radionet dat geëxploiteerd wordt door deze
winkelier/electriciën."

Radio

Dat soldaten kunnen sneuvelen komt geen moment in
hem op.

Die historische 10emei wordt ookMartinLamers wakker
van Görings Luftwaffe. Met andere jongensuit Nieuwen-
hagen kijkt hij naar de voorbijtrekkendeDuitse soldaten.
Wel denkt hij voortdurend aan zijn vader, van wie ze
sinds die zondag niets meer hebben gehoord. Is hij ge-
vangen genomen? Of gewond misschien?

Nu 50 jaar later kan Martin zich nog altijd verbazen over
het voorgevoel van zijn vader. „Want diezelfde zondag,
waarop een van mijn zusjes de eerste communie doet, en
ons huis stampvol familie en kennissen zit, voorspelt
mijn vader dat dn Pruus nog vóór zondag Holland zal
binnen vallen. Ach, Hannes, du mit deineKwatsch, lacht
mijn moeder nog. Maar mijn vader moet er niet om la-
chen."

In de vroege ochtend van de 10e mei, goed vier dagen ver-
der, sneuvelt Martin's vader in een kazemat nabij Echt.

„Zorg goed voor de konijnen. En voor je moeder." Vooral
dat laatste zegt hij voor het eerst.

NIEUWENHAGEN - Die eerste zondag in mei 1940
neemt mijnwerkerHannes Lamers uit Nieuwenhagen, 33
jaar en reservist bij de 6e Grenscompagnie Zuid-Lim-
burg, anders dan anders afscheid van zijn oudste zoon
Martin, toen bijna 12 jaar.

Waar het Oorlogsherinneringskruis is gebleven, dat in
1948 posthuum is toegekend aan reserve-infanterist La-
mers, weet Martin niet. Meer waarde dan aan deze onder-
scheiding hecht hij aan de jaarlijksereünie van het comi-
té oud-strijders van de voormalige grenscompagnie.
„Daar heb ik het verhaal gehoord van het Rode Kruis dat
mijn vader uit de kazemat heeft gehaald. Zijn halve ge-
zicht was eraf geschoten. Daardoor is het me duidelijk

„Van de boer vlak bij de kazemat krijgt mijn opa meteen
te horen dat mijn vader, samen met zijn eveneens gedode
kameraad ontzettend te keer is gegaan tegen de aanval-
lende Duitsers. Dertien hebben ze er doodgeschoten. De
veertiende en vijftiende dode zijn zij zelf."

Direct na het fatale nieuws spant opa Lamers zich in zijn
gesneefde zoon spoorslags naar Nieuwenhagen te krij-
gen. Zaadhandelaar Mofers rijdt zijn dichte bestelauto
gratis voor. Met een enveloppe vol Duitse doorlaatbewij-
zen koerst men richting Echt, waar het graf voor wijlen
infanterist Lamers al gedolven is.

Zelf geloof ik het pas als ik diezaterdag erop mijn vader
in de kist zie liggen."

" In mandjes werden
de gevleugelde ordon-
nansen op de plaats
van bestemming afge-
leverd. In kokertjes
vlogen zij bevelen en
berichten naar het hok
van herkomst.
Foto's: Sectie Militaire Ge-
schiedenis van deKoninklij-
ke Landmacht.

Kees van Kaam leest veel. Maar
geen oorlogsboeken: hij kan daar
niet van slapen. Ondanks het ge-
vaar voor nachtmerries wil hij
nog eenmaal zijn oorlogsherin-
neringen ophalen, opdat het na-
geslacht niet zal vergeten dat zijn
makkers in kazemat 64 die tien-
de mei het offer van hun leven
brachten.

Limburgs dagblad zij kwamen bij nacht en nevel



Pseudo-MP'ers overvielen
brug Roosterenverouderde '6 Velds'-kanonnen

moesten bedienen.
In totaal telde de compagnie 330
officieren, onderofficieren en
manschappen. De commando-
post was gevestigd op kasteel
Terborch in Roosteren. O 1 mei
1940 nam kapitein Braun uit
Maastricht er het commando
over.

hen nagefietst. 'Waffe strecken',
snauwde de Duitser, toen ik het
talud opklom. Op het wegdek lag
kapitein Braun. Hij leefde nog.
Ik werd van hem afgetrokken. In
de wachtkeet moest ik kapitein
Willemsen de laarzen uittrekken.
Hij was aan het kuitbeen ge-
wond. Onder de overjas droeg hij
een Duits uniform. Daarop prijk-
te één ster. Op zijn overjas had
hij er drie. Hij bleek een Holland-
se NSB'er te zijn. Hij kende kapi-
tein Braun. 'We hebben samen in
Den Helder gediend,' zei hij. Vol-
gens Willemsen wilde Braun
hem kapot schieten. Nog altijd
weet ik niet wie die Willemsen is
geweest."

„Op 9 mei gold vanaf acht uur
's avonds verhoogde graad van
strijdvaardigheid," zo herinnert
Frans Vayssier zich. „Om half
twaalf moesten versperringen
worden gesloten en verankerd.
Met de auto gingkapitein Braun
alle posten af om te controleren
of een en ander was gebeurd.
Sergeant Spieker, commandant
van deMilitairePolitie, en ik ver-
gezelden hem. Om twee uur
's nachts ging de order uit dat de
sectiecommandanten, indien no-
dig, op eigen initiatief de brug-
gen konden laten springen."

In totaal vielen er aan Neder-
landse zijde vijf doden; aan Duit-
se kant vier.

Roosteren was de enige brug tus-
sen Illikhoven en Maasbracht die
ongeschonden in Duitse handen
viel. De overige bruggen konden
tijdig worden opgeblazen.

Monument
Op 10 mei 1941 herdachten zes-
tien oudstrijders in de kerk van
Roosteren de gevallenen. Ook
legden zij bloemen bij de brug.
Op 10 mei 1949 onthulde het
toenmalige Tweede Kamerlid
JanPeters uitRoosteren een ge-
denkplaat. Een monument
kwam ervoor in de plaats, nadat
de kanaaldijken in de jaren 60
waren opgehoogd. Het werd ont-
worpen door Frans Vayssier die
inmiddels gemeenteopzichter
van Susteren was. Het stelt een
stukgeschoten kazemat voor met
als inzet een granieten plaat met
daarin de namen van de vijftien
gesneuvelden van de 6de Reser-
ve Grens Compagnie.

jan van lieshout

Na gevangenneming werden de
gewonden naar een Duits hospi-
taal overgebracht, de overigen te
voet naar Geilenkirchen afge-
voerd. Daar werden we op trans-
port naar Neubrandenburg ge-
steld. Omdat de Führer clement
was geweest, werden we twee
maanden later in vrijheid ge-
steld."

In Illikhoven sneuvelden acht
soldaten, op Aasterberg éénen in
Stevensweert één.

~De legerleiding had niet in de
gaten gehad dat wij ook moesten
eten," aldus Frans Vayssier uit
Susteren, toen Frans Weesie ge-
neten - naar het oordeel van de
kantonrechter een verhaspelingvan de Franse familienaam Vays-
sier, waarin de familienaam werd
gecorrigeerd.

Grenswacht
Frans Vayssier is de zoon van
een leraar van een technische
school in Tilburg, waar hij in
1915 werd geboren. Na zijn oplei-
ding tot bouwkundige diende hij
in Venlo bij het 17de Regiment
infanterie. Hij klom er op tot ser-
geant. Op 27 september 1938
Werd sergeant Vayssier ander-
maal onder de wapenen geroe-pen, nu om in Echt de Pepinus-brug mee te helpen bewaken,
«et grenswachtdetachement tel-
de 24 man. Commandant was de
reserve-luitenant Arnold van der
velden, een mijnmeter uit Heer-
len. Het kader werd in het cafévan Peer van Wegberg ingekwar-tierd, de rest van de troep in de
tegenover gelegen boerderij van
«e familie Wolters. De Trappis-ten van Lilbosch voorzagen henvan warm eten en namen de
geestelijke verzorging op zich.Na tien dagen konden de grens-
wachters echter weer naar huis.hechts voor kort: want ingevol-ge een 'Buitengewone Oproe-
ping Uitwendige Veiligheid'moesten zij op 11 april 1939 weer
°P post.
Achter de rug van zijn comman-
dant om reflecteerde sergeantvayssier op een advertentie,
daarin de territoriale bevelheb-
ber Zuid-Limburg een bouw-
Kundig opzichter vroeg voor de
aanleg van een aantal verdedi-
gingswerken langs de grens tus-Sen Vaals en Posterholt.

Kazematten
"Ik werd ingekwartierd in hotelPu Commerce aan het Vrijthof"f Maastricht," borstelt Frans
vayssier memoires op. „De ge-
nie-officieren logeerden in hotelt'ominicain en hotel Du Casque.

bepaalden waar de kazemat-
jen moesten komen. Aan mij de
'aak de locaties in kaart te bren-gen en na te gaan van wie degrond was. Ik gaf dat door aaneen aparte afdeling in Den Haagie koop of onteigening regelde,
rfnie lleerde de bouwtekenin-gen en mallen. Burgers vlochten
ff .. en stortten het beton. De
"naamenten lagen plusminus 1eter 20 diep. De wanden warentot 40 centimeter dik. De zij-wanden stonden in een hoek van0 graden op de middenwand. IniRe wand was een schietgat datnet stalen schietblinden was af-sesioten. Deze waren maar een

centimeter dik. Dat maakte?rf.i zematten zeer kwetsbaar,4°als zou blijken."

Omstreeks halfvierkreeg hij 'ka-
pitein Willemsen' aan de lijn. Die
verklaarde de commandant van
een detachementMilitaire Poli-
tie te zijn die met een order van
de commandant van het 17de
Grensbataljon op weg naar de
brug in Maaseik was. MP'ers aan
de brug over het Julianakanaal
wilden hem niet doorlaten.
Achteraf bleken de MP'ers Duit-
sers in nagebootste Nederlandse

MP-uniformen. Op de Susteren-
se Hei waren zij reeds slaags ge-
raakt met een Nederlandse pa-
trouille. Op Baakhoven hadden
ze Maantje van de Leek uit bed
gehaald diehun de weg had moe-
ten wijzen. De wachtpost aan de
brug over de Vloedgraaf had hen
voor echte MP'ers aangezien en
doorgelaten. MP'ers aan de brug
over het Julianakanaal hadden
echter het wachtwoord ge-
vraagd. Dat was 'schaakspel.
Maar kapitein Willemsen gaf
'Scheveningen' op - het wacht-
woord van de dag tevoren. Aan-
nemelijk was dat het nieuwe
wachtwoord de patrouille nog
niet had bereikt. Toch vertrouw-
den de Nederlanders het niet. Te
meer daar ze iets vreemds aan
helmen en uniformen zagen.
„Kapitein Willemsen wilde kapi-
tein Braun spreken. Deze liet mij
bij sergeant Spieker informeren,
of hij een kapitein Willemsen
kende. Dat was niet het geval.
Maar er waren zoveel reservisten
opgeroepen dat onder hen best
een Willemsen kon zijn. Kapitein
Braun begaf zich met sergeant
Spieker per auto naar de brug.
Toen ik hoorde schieten, ben ik

Reumkens en de andere drie kro-
pen uit de kazemat op weg naar
het nabijgelegen pompstation
om zich daar schuil te houden.
„Ik kende de weg naar buiten bl-
indelings", merkt hij nu vijftig
jaar later vanuit zijn woonkamer
aan de Delleweg in Nieuwenha-
gen op. „Maar we zaten daar nog
niet zo lang of eenDuitse officier
kwam naar ons toe die naar de-
hoogste-in-rang vroeg. Dat was
ik. Hij pakte meteen mijn pistool

Blindelings

Frans Reumkens keek door een
van de schietgaten in de kazemat
langs het Julianakanaal in Bom
naar buiten. Het schemerde. Hij
lag daar toen al weken 'in volle-
dige graad van strijdvaardig-
heid. In de verte zag hij hoe bij
Roosteren de brug over het Ju-
lianakanaal opgeblazen werd.
Het was toen vrijdagochtend 10
mei 1940. En Reumkens schat
het tijdstip nu, vijftig jaar later,
op halfvier. Hij heeft het zien ge-
beuren. Een paar uur later zou hij
voor eens en altijd niets meer
zien. De Duitse militairen kregen
de kazemat van Reumkens in de
smiezen. De artillerie vuurde in
Reumkens' richting en in die van
zijn drie maten. „Bereid je maar
op het ergste voor", zei hij op die
vrijdagochtend. „We waren alle
vier katholiek. Je weet wat je te
doen staat", heeft hij de jongens
meegegeven.
„De Duitsers haalden de pantser-
brisantgranaten tevoorschijn en
vuurden. Ze gingen dwars door
het beton heen en dè scherven
schoten alle kanten op. Harry
Custers uit Einighausen was de
laatste die ik gezien heb. Ik had
hem gevraagd de patroonhouder
van de mitrailleur wat hoger te
houden zodat we beter konden
vuren. Harry kreeg een grote
scherf van zon granaat in zijn
onderlijf. De andere jongens
hebben hem onder de dijk bij het
kanaal gelegd en hem later naar
een noodhospitaaltje in Greven-
bicht gebracht. Hij is daar zon-
dag de twaalfde aan zijnverwon-
dingen overleden."
„Links van Harry stond ik dus.
Als sergeant gaf ik de comman-
do's om te schieten. Maar bij een
volgende granaat kreeg ik vijf
scherven in mijn bovenarm en
één in mijn linkeroog. Die gewel-
dige ontplofing bracht inwendig
zoveel schade teweeg dat ik
praktisch meteen daarna ook
rechts niets meer zag. De korpo-
raal die achter mij stond werd
ook geraakt. In zijn gezicht. Hij
spuwde - met verlof - veertien
tanden uit. Het was afgelopen
voor ons."

Ordonnans Kuypers riskeerde alles
de commandopost van majoor
Landzaat. Het bataljon was in-
derhaast naar de stoplijn gecom-
mandeerd en Verberne had in
feite het commando van de deer-
lijk gedecimeerde compagnie
van de zwak leidende kapitein
Brittij n overgenomen.

hamer' te Rhenen, alwaar mij
een noodverband werd aange-
legd."

Op doorreis naar Duitsland werd
ordonnans Kuypers in het St.-
Elisabethgasthuis te Arnhem be-
handeld. Daar zag hij kans om
zijn vrouw te verwittigen dat hij
de strijd had overleefd. Slechts
zes weken zat hij in Branden-
burg in krijgsgevangenschap.

" De ordonnans Hein
Kuypers uit Jabeek die op
de Grebbeberg letterlijk
alles riskeerde.

°P 29 augustus 1939, na de alge-mene mobilisatie, moest ser-geant Vayssier terug naar zijn"orlogsbestemming - de Pepi-tlr.l Ug inEcht Met de grensde-
van Grevenbicht,

Roosteren, Stevens-weert en Susteren vormde hetërenswachtdetachement Echt de«eReserve Grens Compagnie. Zewerd ingedeeld bij het Ilde Ba-«ijon van het 37ste Regiment In-anterie. Compagniescomman-
dant werd de reserve-luitenant

van der Velden. Hij hadJJn commandopost in hetö°ndshotel in Susteren. Ser-geant Vayssier werd aan zijn staf*°egevoegd. De bouwkundige
werd met het toezicht op deoouw van wachtketen en de aan-eg van versterkingen en ver-herringen belast.

man Wageningen bereikt. De
volgende dag - zaterdag 11 mei
1940- viel het versterkte SS-regi-
ment 'Der Führer', dat eveneens
onder zijn bevel stond, de voor-
posten van de Grebbelinie aan.
De nog niet voltooide stellingen
werden bezet door het lilde Ba-
taljon van majoor C.J. Voigt. Het
was met vier stukken 6-Velds
versterkt. De verouderde kanon-
nen vielen echter te licht tegen
de Duitse artillerie. Daarbij
kwam dat bloesemende boom-
gaarden in de weg stonden. Uit
zuinigheidsoverwegingen waren
deze niet gekapt. SS'ers konden
daardoor ongezien naderen. Sec-
tie na sectie werd omsingeld en
krijgsgevangen genomen. Ande-
ren lieten hun post in de steek en
trokken terug op de frontlijn aan
de voet van de Grebbeberg.

Een van de dapperste Limbur-
gers, die de strijd op de Grebbe-
berg van nabij meemaakte, was
Hein Kuypers uit Jabeek. Of-
schoon dezwaar beboste berg bij
Rhenen in de meidagen van 1940
onder zwaar vijandelijk vuur lag,
bleef de ordonnans Kuypers op
voorbeeldige wijze, grotendeels
vrijwillig en terwijl niemand an-
ders daartoe genegen was be-
richten en bevelen overbrengen.
Ook haalde hij tot tweemaal toe
eigen mitrailleurs uit de vuurli-
nie. Voor zijn 'bijzonder moedige
en beleidvolle daden' kreeg hij
de Bronzen Leeuw, na de Militai-
re Willemsorde de hoogste dap-
perheidsonderscheiding die Ne-
derland kent.

van zijn motor, waardoor hij te
voet verder moest.

Generaal-majoor J. Harberts, de
bevelhebber van het Ilde Leger-
korps, was daarover des duivels.
Hij beval de commandant van
'het regiment der lafhartigen' om
de voorpostenstrook onmiddel-
lijk te heroveren. Ook drong hij
erop aan dat 'weglopers' voor de
krijgsraad zouden worden ge-
daagd. Er moest een voorbeeld
worden gesteld.

Martin Hendrik Kuypers werd
op 15 december 1913 in Jabeek
geboren. Na de lagere school
ging hij naar de Hendrik in
Brunssum. De mijnwerker
trouwde een Duitse die bij eenboer in Jabeek dienstmeid was.
Hein was vader van twee kinde-ren, toen hij werd gemobiliseerd.
Hij werd ingedeeld bij de 3de
Compagnie van het Ie Bataljon
van het Bste Regiment Infanterie
dat de Grebbeberg moest verde-
digen.

Op 10 februari 1947 moest Hein
Kuypers voor de Commissie Mi-
litaire Onderscheidingen ver-
schijnen. Door verscheidene in-
stanties was de commissie op
diens 'bijzonder moedige en be-
leidvolle daden' gewezen. Zijn
bataljonscommandant kon daar-
over niet meer worden gehoord.
Majoor Landzaat had zijn com-
mandopost in Ouwehands Die-
renpark daadwerkelijk als laat-
ste man tot de laatste kogel ver-
dedigd. In het tot puin geschoten
restaurant werden slechts zijn
verkoolde resten teruggevon-
den. Hij was een van 18 officieren
die met 344 onderofficieren en
manschappen in de meidagen
van 1940 op de Grebbeberg zijn
gesneuveld.

Tussen hotel De Grebbeberg en
Ouwehands Dierenpark hoorden
zij Duits spreken. „Handen om-
hoog," riep ordonnans Kuypers.
„Nicht schieszen, wir sind
Freunde," klonk het in het stru-
weel. Tot groteverbazingvan lui-
tenant Verberne kwamen uit de
dekking de kapitein mr dr M.H.
Franssen, de adjudant van zijn
bataljonscommandant en diens
toegevoegde sergeant te voor-
schijn. Zij hadden hun wapens
weggegooid. Luitenant Verber-
ne beval hen de handen omhoog
te steken en waarschuwde dat hij
zou schieten als ze zouden probe-
ren te vluchten. Toen ze de com-
mandopost van majoor Landzaat
tot op 20 meter waren genaderd,
probeerde kapitein Franssen te
vluchten. Luitenant Verberne
bedacht zich geen moment en
schoot hem in de rechterheup.
De kapitein bleef voorover lig-
gen en hield zich dood. Met het
pistool voor het hoofd beval lui-
tenant Verberne hem op te staan,
waarna hij strompelend en snik-
kend aan majoor Landzaat werd
voorgeleid.

Luitenant Verberne, die in vele
gevechtsrapporten om zijn dap-
perheid werd geroemd, verklaar-
de tegenover de commissie „dat
Kuypers altijd klaar stond." „Hij
was steeds even actief. Hij was
niet te houden. Hij riskeerde let-
terlijk alles."

Commandant van het regiment
was de luitenant-kolonel W.F.
Hennink, commandant Van het
bataljon de majoor W.P. Land-
zaat en commandant van de
compagnie de kapitein P.F. Brit-
tijn.

Majoor Landzaat wond er geen
doekjes om. „Denk niet dat ze
niet komen; ze komen," zo waar-
schuwde hij zijn troepen.

Tot die 'lafhartigen' kon ordon-
nans Kuypers niet worden gere-
kend. Ofschoon de weg van de
commandopost van zijn com-
pagniescommandant naar de
commandopost van zijn batal-
jonscommandant onder vijande-
lijk artillerievuur lag, bracht hij
kruipend en springend berichten
en bevelen over. Van de telefoon
kon geen gebruik meer worden
gemaakt. De verbindingen wa-
ren in alle vroegte reeds stuk ge-
schoten.

Ofschoon de stoplijn was door-
broken, bleef ordonnans Kuy-
pers bevelen en berichten over-
brengen. Er was echter geen
houden meer-aan. Daarom haal-
depok kapiteinBrittijn zijn com-
pagnie.naar achter. Bij de spoor-
brug in Rhenen werden zij om-
singeld en krijgsgevangen geno-
men.

af en vroeg: 'Warum haben Sic
meine Kameraden erschossen?'
Ik vroeg hetzelfde aan hem, maar
hij zei dat hij gekomen was om
ons te redden. 'Ik hoef niet door
jullie gered te worden', heb ik
hem gezegd."
Op aanraden van diezelfde Duit-
se officier gingFrans Reumkens
op weg naar een arts om zich te
laten behandelen. Nog heel mini-
tieus weet hij zich te herinneren
dat hij bij 'de vrouw van het
rook waren-winkeltje' een ander
overhemd heeft aangetrokken.
„Mijn rechterarm stond stijf van
het bloed", had zij hem verteld
omdat hij het zelf niet meer kon
zien. Uiteindelijk arriveerde hij
in het ziekenhuis van Sittard
waar hij uit 'Welene Blutgruppe
hast du?' afleidde dat er inmid-
dels ook gewondeDuitse militai-
ren waren gearriveerd.

Ooglijderskliniek
Daags na de gebeurtenis in de
Bornse kazemat mocht hij het
ziekenhuis in Sittard verruilen
voor dat van Heerlen. Het kostte
nogal wat moeite, aangezien de
Duitsers reeds de leiding over
het ziekenhuis hadden overge-
nomen. Maar een zuster was zo
goed aan de wens van Frans
Reumkens tegemoet te komen.
Zoals ze had beloofd, werd
Reumkens samen met een Belgi-
sche gewonde 'stiekem' ver-
voerd naar Heerlen waar zijn fa-
milie en huidige vrouw hem re-
gelmatig konden opzoeken. 24
juli, hij weet het nog precies,
werd de Nieuwenhagenaar over-
gebracht naar het 'ooglijders-
gasthuis' in Utrecht waar artsen
hem behandelden. „Niemand
heeft mij ooit gezegd: 'Meneer
Reumkens, het wordt niets meer.
U zult nooit meer zien.'
Frans Reumkens heeft nooit het
gevoel gehad dat hij het niet
meer zag zitten! „Je leert ermee
leven", luidt het cliché dat hij op
zichzelf van toepassing acht. Hij
werd actief in de blindenvereni-
ging diezich ten doel stelt de ma-
teriële en immateriële omstan-
digheden voor blinden te verbe-
teren. De jaren die volgden wa-
ren jaren van vergaderingen en
reizen, „'s Woensdags spoorden
wij naar de vergadering van de
blindenraad in Rotterdam, 's
vrijdags met de trein naar de
blindenvereniging in Utrecht en
'S zaterdags naar Vught voor de
vergaderingen van de eigen afde-
ling", herinnert mevrouw Reum-
kens zich. „In die tijd hoorde je
vaak niets anders dan 'Vraag het
maar aan Reumkens' of: 'Ja,
maar luister eens even. Ik heet
niet Reumkens', waarmee ande-
re blinden aanduiden dat ze niet
zo veel moed en enthousiasme
door hun handicap konden op-
brengen als hun (afdelings-, en
later ook provinciaal- en lande-
lijk) voorzitter Frans Reum-
kens." In 1936 werd de Nieuwen-
hagenaar als 'kwekeling met
acte' onderwijzer aan de Aloy-
siusschool totdat half maart 1939
de algehele mobilisatie werd af-
gekondigd en de 'Buitengewone
Oproep Uitwendige Veiligheid'
in zijn brievenbus gleed. Dat hij
weinig of niets van de Tweede
Wereldoorlog heeft gezien is be-
kend. Zijn functioneren in de
blindenvereniging was niet zijn
dagtaak. De gehandicapte
Reumkens kreeg in 1946 een
baan als telefonist en later als ty-
pist bij de gemeente Nieuwenha-
gen waar hij tot 1978 heeft ge-
werkt.

josvan den camp

„Als mensen om mij heen 's
avonds televisie kijken en zeg-
gen: 'Kijk nou toch eens wat een
prachtige beelden', danrealiseer
ik mij dat ik blind ben, dan heb
ik een korte opwelling dat ik uit
mijn blind-zijn wil treden. En
ook nu weer, zo tegen de tiende
mei, dan denk ik terug aan wat ik
vijftig jaar geleden heb gezien."

pc sectie van eerste luitenant
j-°rvan Hulten uitTilburg bezet-e de kazemat aan de Vloedgraaf
"a°ij kasteel Millen in Nieuw-adt, de sectie van eerste luite-
ZnlJef Ummels uit Valkenburg
a * kazemat aan de Rode Beek
naa e uitvalsweg van Susteren
v r senbruch en de de sectie
linL- eerste luitenant A. Teur-
Waak? Uit St-Michielsgestel be-

kte de bruggen over devioedgraaf in Baakhoven.

Julianakanaal
sen ar?ril 1940 werd de 6de Re"
en prens Compagnie afgelost
rv a u

T hel Julianakanaal te-"ggenaald. Op het traject Illik-noven-Maasbracht lagen vijfreï. gfen: ln Uithoven, Rooste-en, Aasterberg, Stevensweert en
van Sj?rac^t Aan weerszijden
wJLv6, br,ugZen waren op deestehjke kanaaloever kazemat-
licht8 UWd die met 2ware en
Denrf "ltrailleurs waren bewa-VPrJ.' , e brugwachten waren«sterkt met geniesoldaten die
kiriSpnngladinSen en slagsnoer-«aingen zouden aanbrengen-'"et Militaire Politie die met hetpringen van de bruggen was be-abt en met artilleristen de twee

Van majoor Landzaat kreeg ka-
pitein Brittij n de opdracht om
met zijn compagnie een tegen-
stoot uit te voeren. De compag-
nie lag in de stoplijn - een twee-
de verdedigingslinie die dwars
over de berg liep. In de frontlijn
aan de voet van de Grebbeberg
hadden SS'ers inmiddels een
brede bres geslagen. Zij lieten de
mannen van kapitein Brittijn tot
op enkele meters naderen, waar-
na de Nederlanders genadeloos
werden weggemaaid. Tot over-
maat van ramp werden zij ook
nog van achter, door eigen troe-
pen, beschoten. Op deterugtocht
hadden gewonden twee mitrail-
leurs moeten achterlaten. Voor
de verdere verdediging waren zij
broodnodig. Verscheidene mi-
trailleurs waren reeds door artil-
lerievuur of oververhitting uitge-
schakeld. Ordonnans Kuypers
waagde het om ze uit het voorter-
rein te halen; met succes.

In alle vroegte moest ordonnans
Kuypers die tiende mei 1940 zijn
compagnie wekken. De secties
moesten de stellingen op de zui-
delijke helling van de Grebbe-
berg bezetten. Majoor Landzaat
vestigde zijn commandopost in
Ouwehands Dierenpark. Zijn
consigne luidde: „Standhouden
tot de laatste man, de laatste ko-
gel en de laatste snik."

Bij Koninklijk Besluit van 29
mei 1947 werd de mijnopzichter
de Bronzen Leeuw toegekend.
Prins Bernhard kwam hem de
dapperheidsonderscheiding op
het Vrijthof in Maastricht op-
spelden. Het Vde Bataljon van
het 6de Regiment Infanterie, dat
kort nadien naar Indië vertrok,
defileerde voor hem en de overi-
ge gedecoreerden. Na 42 dienst-
jaren werd Hein Kuypers ver-
vroegd gepensioneerd. Op 24 ok-
tober 1986 overleed hij. Zijn
echtgenote koestert de Bronzen
Leeuw als een kostbaar klein-
ood.

/

jan van lieshout
Tegen de avond had de Duitse
207de Infanteriedivisie van luite-
nant-generaal Karl von Tiede-

Hij ook bracht in de vroege mor-
gen van maandag 13 mei deluite-
nant J.P.J. Verberne van de staf
van het Ille Bataljon van het
Ilde Regiment Infanterie naar

Op zondag 12 mei werd 'De Greb'
stomrijp geschoten. Even over
half één die middag ging het SS-
regiment 'Der Führer' onder be-
vel van Standartenführer (kolo-
nel) Georg Keppler tot de aanval
over. Tot drie keer toe ging or-
donnans Kuypers door het
moorddadig artillerie- en mitrail-
leurvuur naar de commandopost
van majoor Landzaat; nu op de
motor. Die derde keer doorboor-
de een granaatscherf de cylinder

„Staande met de handen in de
hoogte kwamen wij onder vuur
van eigen troepen," -zo rappor-
teerde ordonnans Kuypers later.
„Wij mochten geen dekking zoe-
ken, maar werden door den vij-
and gelast om staande te blijven
met de handen in de hoogte.
Toen doorboorde een kogel mijn
linkerarm. Vervolgens werden
wij geïnterneerd in de magazij-
nen van houthandel 'De Stoom-

Sergeant Reumkens
heeft niets van
oorlog gezien

Limburgs dagblad zij kwamen bij nacht en nevel
Zaterdag 5 mei 1990 " 31

De namen van de vijftien solda-
ten staan gebeiteld in graniet.
Vijf hen vielen die 10de mei 1940
op de brug bij Roosteren. Onder
hen was ook de commandant
van de compagnie die de weste-
lijke oever van het Julianakanaal

I tussen Illikhoven en MaasbrachtI verdedigde. Hij kwam om tij-
I dens een vuurgevecht met Duit-I sers die zich als Nederlandse Mi-
I ntaire Politiemensen hadden
1 vermomd.

" In nagebootste uniformen van de Nederlandse Militaire Politie overvielen Duitsers de brug over het Julianakanaal bij
Roosteren. " Frans Reumkens werd op

de eerste oorlogsdag blind
door een granaatscherf en
staat sindsdien lotgenoten
met raad en daad bij.
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Renault

RENAULT
Top-occasion

diverse merken
met 1 jaar garantie

12 maanden garantie
6 maanden uitgestelde

betaling
12 maanden 0% rente

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

Max. te financieren bedrag

’ 10.000,-
Kerres b.v.

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

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

Te k. RENAULT 5 Parisien- <
ne-uitv, bwj. 15.10.82, APK <15.10.90, vr.pr. ’ 3.500,-, "04454-2092. \
RENAULT 19 GTR'9O rood, ;
5-drs. get. glas. Vol gar. '’ 22.500,-, 04490-29593.
RENAULT 5 TL, '86, kl. rood -60.000 km., pr. ’ 9.500,-, mr
en financ. mog., 2 mnd. ga-
rantie. Tel. 045-255784. _
Te k. RENAULT 5 bwj.'B7,
nw. model, km.st. 36.000,
i.z. mooie st. 045-228469.
NEVADA GTS stationcar, 6-
87, antraciet, LPG, 17.000
km, ’17.950,-. 04906-1387
RENAULT 4 GLD bwj. 1982,
APK. Uitz. goede staat, 1e
eigenaar ’1.850,-, 04490-
-55428.
RENAULT 4 GTL, '81, met
schade, ’350,-. Tel. 045-
-455084.

Suzuki (

Suzuki Swift GTI t
kleur rood, bwj. 4-'BB, km.st. plm. 20.000, pr. ’ 17.000,-. (

Ravelijnstraat 132, Maastricht. Tel. 043-437981. t
Te k. SUZUKI SJ 410 met
schuifd. en trekh. i.pr.st.
’7.500,-. Tel. 045-258997,
na 18.00 uur.
Te koop Suzuki ALTO 3-drs.
bijna '85, 52.000 km, nieuw!

’ 5.950,-. 045-453572.
Suzuki JEEP, SJ 4 10, bwj.
'82, gr. kent. hardtop, i.g.st
pr. ’7.000,-. 04404-1734.
Tek. SUZUKI 100 GX Cou-
pé bwj. '80, ’ 1.250,-. 045-
-740983.
Suzuki ALTO 3-drs., GL,
36.000 km, ’8.000,-, bwj.
2-86. Tel. 045-425393.

SUZUKI Carry, bwj. '81, gr. vkent., ’ 2.000,-, rev. cyl.kop 5
noodzakelijk. 04404-1317. -Rover
Te koop ROVER 2600 i.z.g. -st., bwj.'79, APK 4-'9l, LPG,
t.e.a.b. Te bevr. Dorpsstr. 73 'Bingelrade, tel 04492-1835 '_

Seat ;
Te k. Seat IBIZA L, i.z.g.st. -bwj. '86, kl. wit, APK 3-'9l. 1
Tel. 045-351816. r
Wat VERKOPEN? Adver- -teer via: 045-719966.

Toyota j
... . —-———n—: = . "TOYOTA Hi-Lux, 2.4 D, B-

'B9, dubbele cabine, schade
grijs kenteken, 20.000 km.
’16.950,-. 04906-1387.
Te k. van part. TOYOTA Co-
rolla 1.3 HB, bwj.'B7, kl.rood,
i.z.g.st. ’ 2.000,-, onder gar.
pr. Tel. 045-318972.
Toyota CAMRY 1.8 DX Lift-
back met LPG, type '84,
’4.950,-. Kissel 46 Heer-
len. 045-723142.
toyota STARLET, bwj. '84,
blauw, 73.000 km. nwe.
banden en sportvlgn,
’6.800,-. Tel. 045-258905
b.g.g. 221808.
Te k. Toyota STARLET, ty-
pe '80, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.150,-. Tel. 04490-
-10646.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Toyota COROLLA ■,
'77, APK 4-'9l. Einthoven- [
str. 13, Hoensbroek. *Te k. Toyota STARLET, in =j
st.v.nw., bwj.'Bo' met nw. "APK, vr.pr. f 2.750,-. Burg. .
Slanghenstr 54 Hoensbroek -Te k. Toyota TERCEL 1,3 \KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559. -Te k. Toyota STARLET spe- .
cial, bwj. '83, ’4.950,-. fAltaarstr.2 Schinnen, -04493-2211.

Talbot f
Te k. TALBOT Horizon, die-
sel, bwj. '84, ’1.500,-. Tel.
045-256456. i
Te k. HORIZON, bwj. '80, 1e t
eig., i.z.g.st. Te bevr. Zonstr. ]
290, Kerkrade. "]
C
Triumph ;

TRIUMPH TR7, bwj. 77, 2.0
5-bak, i.g.st., pr. ’4.950,-.
Tel. 04405-1452.
Te k. Triumph SPITFIRE MX
4, bwj. '75, kl. wit, vr.pr.
’6.750,-. Tel. 04406-12574
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. TRIUMPH Spitfire }
1500 T.O, '77, wit , \’ 10.500,-. APK. Alleen ser.

_
gegad. Tel. 04455-2095. f
r

Vauxhall c
Vauxhall CHEVETTE '77, )
type Kadett, i.g.st. vr.pr. '’1.000,-, APK 4-'9l. Tel. *045-229405. ]
\

Volkswagen r| _ h

GTI-16V
Airco, A.B.S.

jan. '88, tornadorood, ver-
laagd 15" intra velgen stuur-
bekr., cv, enz., 31.000 km,

v.d. Akker, BV, 040-541488.
Tek. VW-BUS pers. vervoer
i.z.g.st., ’ 4.750,-, Broekstr
62, Schinveld.
Te k. VW-KEVER 1302L,
1970,i.z.g.st.,vr.pr^ 2.750,-
Tel. 045-326091.
Te k. VW-GOLF 1100, bwj.
76, APK tot 12-1190, tel.

045-751768.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
68.000, pr ’ 16.900,-. Tel.
04454-3293.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'81, kl. wit, met sunroof,
sportvelgen, alle extra's, pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-726390,
GOLF 1.6 CL met katalisa-
tor, in abs. nieuwst.
’13.750,-. Inl. 045-455778.
Te koop GOLF GLD '80,
'APK 7-'9O, trekhaak, extra
velgen, pr. ’850,-. Tel.
04492-5167.
,Uitz. mooie VW JETTA, die-
sel, 4-drs., stereo trekh.,
alarm, APK etc. ’4.450,-.
,Schaesbergerstr.l36, Kerk-
rade/Terwinselen.
Te k. VW GOLF bwj. '80,
APK 4-'9l, veel extra's, vr.
pr.f 3.500,-. 045-440225,
na 18.00 uur.
VW, bwj. '74, motor, 20.000
km. pr.n.o.t.k. APK '91. Tel.
045-257371.
Te k. KEVER 1300, bwj. '70,
’1.800,-. Tel. 045-215371,
Mgr. Hanssenstr. 6, Heerlen
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj.'B4, 5-versn., kl. blauw,
tel. 04490-32334.
VW GOLF LS APK 3-'9l,

’ 1.150,-. Tel. 045-230346.
VW GOLF Diesel, bwj. '84,
nw. model, rood, div. ace. en
trekhaak, 105.000 km, pr. n.
o.t.k. Tel. 04450-3471.
Te k. VW JETTA GLI, bwj.
'81, zilvermet., 5-bak, 4-drs.
sch.dak, get. glas, nwe.
banden, in nw.st., vr.pr.
’4.950,-. Tel. 04490-47737
VW GOLF GT injectie, bwj.
10-'B7, 35.000 km, verlaagd
7x15 ATS, alarm, tornado-
rood. T.e.a.b. Tel. 045-
-728713 b.g.g. 720807.
VW-kever 1303 CABRIO
Speedster, met taxatierap-
port, geh. gerestaur, kl. rood
witte kap, spaakvelgen. Tel.
04490-37543.

GOLF diesel, bwj. '81, APK; ï
Fiat 133, APK. Inr. mog. Tel. -i
045-245099. j
VW GOLF 1.6 SC, m.'B2, de
luxe, APK, z.mooi, ’ 4.750,- i,
Tel. 045-454087. v
Te k. VW GOLF 1.3 C, bwj. J
11-'B2, blauw, in nw.st., vr. -|
pr. ’ 4.650,-. Meidoornstr. r23, Geleen.
Te k. VW GOLF CL diesel, =j
bwj. '84, model '85, kl. wit, 25-speed, i.z.g.st., ’ 9.750,-. j
Middenveld 12, Urmond. -Te k. mooie GOLF 1600 S, ")
APK t/m 4-'9l, i.z.g.st., vr.pr. c’2.500,-. Vliegveldweg 62, -Beek. J
Te koop VW GOLF bwj. '78, ■,
APK 4-'9l, kl. rood, trekh., ,
vr.pr. ’ 850,-. 04454-4480. -
Te k. van part. VW GOLF c
diesel 1600, bwj. '79, motor
'83, sport. uitv. i.z.g.st. pr.

_
’2.450,-. Treebeekplein
185, Treebeek/Brunssum. "J
Te koop VW PASSAT 1e reig., bwj. '77, i.uist.st. Tel. -045-272229. Zien is kopen.l }
Te k. VW BESTELBUS die- j
sel, inger. als broodw., km.
st. 44.000, z..a.n., 3 jr. oud. -Pr. ’15.000,-. Tel. 045- N
257429 Oelovenstr. 37, l
Brunssum (na 18.00 uur). J
Te koop GOLF MX ’ 2.000,- v
Tel. 045-722120. c

/ top ;
occasion \Een gebruikte auto kopen i

met 1 jaar .
garantie! 'Ö ï

045-724200 \RFNALM AIII3|AtIUSC r£%Atro i'I
Het pkiitr van persoonlijke servkef

Beersdalweg 97 c
GOLF CL US-Kat., Baujahr ;
7-'B9, 51 kw/70 PS, Schie- N
bedach, 4-türig, Metallic- [
Lackierung, Rad. Stereo, i
19.000 km, DM 15.789,- oh- 1
ne Mwst.; Golf Euro-Kat., t
Baujahr 4-'B9, 50 kw/55PS, £
1. Hd., 13.000 km, DM j
12.100,- ohne Mwst. Auto- \
haus Zabka, Max-Planck- .
Str. 17-21, D-5110, Alsdorf, ;
Tel. 0949-2404-55080. -KEVER Karman Cabrio }
1302, in nw.st., pr. "’16.500,-, tax.rap. aanw. ,
Tel. 045-423803. I,
Te koop VW KEVER 1300, c
uitgebouwd. Tel. 045- i
251582. (

VW DERBY, type S, '81,
APK '1.1, kl. groenmet., i.z.g.
st, pr. ’2.900,-. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
VW GOLF diesel, te koop
onder inruilprijs, vele extra's
o.a. trekh., in pr. st., bwj. '86,
Tel. 043-630919.
VW SCIROCCO GLI veel
ace. 1.8 motor 5-bak zeer
mooi ’ 4.950,-; tevens Golf
GTI bwj. '81, 112 pk 5-bak.
Erensteinerstr. 5, Kerkrade.

/ AUTO
LEASING

Heeft u al eens een
leasing overwogen?

O
045-724200
HI.VIM I Mm\m\ Ai I»JV*KIAN*.

Hefptexiêf van perioo-i/./Jee service.'

Beersdalweg 97

GOLF GTI bwj. '81, lichte
parkeerschade, alle opties,
t.e.a.b.. Tel. 04750-22697.
GOLF C 1.6 Benz. bwj. '82,
blauwmet., 14" Pirelli sport-
vlgn. met 185/60/14 Good-
year Band, vr.pr. ’ 7.000,-.
Tel. 045-464618.
Te k. GOLF diesel bwj. eind
'81, vr.pr. ’5.250,-. Tel.
04493-3272.
Te k. GOLF diesel, bwj. '79,
i.g.st., ’1.900,-. Tel. 04490
44701.
Tek. VW GOLF 1.3 kat., kl.
zwart, nov. '88, pr. n.o.t.k.
Tel. 04409-3814 of 1445.
Te k. VW GOLF, 1.6, miljo-
nair, bwj.'B9, km. 16.000, tel.
045-417081.
Te k. VW PASSAT, diesel,
bwj.'79, i.z.g.st., APK 4-'9l,
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-726008
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi,
’7.000,-. 045-441342
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'79, APK '91. Tel. 04490-
-24341.
GOLF bwj. '86, gas, vr.pr.
’11.750,-. Kasteelln. 57,
Heerlen.
VW Golf CABRIOLETkl. wit,
alu. velgen, als nw., bwj. '83.
Klimmenderstr. 2, Klimmen.
Te k. VW BUGGY, bwj.'6o,
APK, moet gespoten wor-
den, vr.pr. ’1.750,-, mr.
mog. Tel. 045-420119

Volvo
Te k. VOLVO 244DL, i.g.st.,
LPG, APK, vr.pr. ’2.000,-.
Tel. 045-258881.
Te k. VOLVO 343, bwj.'79,
aut., gas, techn. 100%, 045-
-315585 of 322563.
Te koop VOLVO 343 GL
bwj. '80, APK 3-'9l, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-224760.
Mooie VOLVO 360 GLT inj.,
rood, 1985, vele extra's. Tel.
045-243193
VOLVO 343 GL automaat
'81, APK 4-'9O, ’2.250,-.
Kissel 46, Heerlen. 045-
-723142.
VOLVO 343 DL '84, zeer
mooi, ’ 5.250,-. Kissel 46A
Heerlen. 045-723142.
Te k. VOLVO 343 DL bwj. B-
'Bo, schakel, mooie auto, pr.
’2.000,-. Tel. 045-251319.
VOLVO 240 GL chroom de
luxe, diesel, 140.000 km, zil-
.ermet., bwj. aug. '83, vr.pr.

’ 9.250,-.Tel. 045-465394.
Te koop VOLVO 244, LPG,
nov. '79, t.e.a.b. Tel. 04490-
-41002.
Te k. VOLVO 340 GL, '86, i.
z.g.st., veel extra's,
f 13.500,-. Tel. 045-753054
Te k. VOLVO 360 GLS, mei
1984, i.z.g.st. ’ 9.800,-. Tel.
04490-44227.
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
89. 045-410343, na 18.00
uur.
VOLVO 360 GLS bwj. '84,
Sedan, gas, km.st. 122.000,
-■r.pr. ’8.200,-. Tel. 04498-
-54417.
T.k. i.z.g.st. VOLVO 66 DL,
bwj.'Bl, 69.000 km, APK
mrt.'9l, tel. 04493-4591.
Te k. VOLVO 240 GL, nov.
'82, blauw, LPG, sportwielen
ster.inst., vr.pr. ’ 5.500,-.
Tel. 045-253116.
VOLVO 244 bwj.'79, LPG,
trekh., leren bekl., i.g.st., pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-458850.
VOLVO 360 2.0 GLS sedan
op LPG, nieuw model '84,
’5.650,-. 04406-16542.
VOLVO 340 DL Sedan Die-
sel, bwj. '85, div. extra's.
Zeskant 217, Heerlen.
VOLVO 340 DL, bwj. '83,
APK gek. in prima st. Heer-
lerweg 99, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 244 L 4-drs.,
bwj. '78, i.z.g.st., APKS-'9l,
-r.pr. ’1.500,-. Tel. 04492-
-2180.
Te k. VOLVO 343 DLS, bwj.
81, 2 liter, met LPG, pr.
f 2.750,-. Tel. 04748-2977.
Te koop VOLVO 244L 4-
drs. '78, i.z.g.st., APK 5-'9l,
.r.pr. ’ 1.500,-. Tel. 04492-
-2180.
VOLVO 360 GLT m.'B7, bijz.
mooi, slechts ’15.900,-.
04409-2619 na 18u.
Te k. VOLVO 440 Turbo,
bwj. mei 1989, kl. rood, km.
st. 19.000, alle extra's, pr.

’ 36.500,-. 04490-79670.
VOLVO 480 ES, inj. turbo
uitv., bwj. 1986, wit, Pesch-
str. 27, Geleen.
Te k. zeer mooie antraciet-
kleurige VOLVO 340 DL, okt
'83, APK dec'9o, vr.pr.
’6.100,-. 045-271835.
VOLVO 740 GL, '85, LPG,
d. blauwmet. ’ 16.500,- mcl.
BTW. v.d. Akker, auto's bv
040-541488.

Diversen

Profiteer nu!!!
KARCHER HD 595

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

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

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

ANWB gekeurde auto's
met keuringsrapport. Peugeot 205 Accent als nieuw 87;
Opel Ascona 1.8 S met extra's '87; Citroën BK '85, sport-
uitv.; Skoda 130 LS, 28.000 km, '87, ’ 6.900,-; Volvo 340
Luxe '85, als nw.; Mini Metro GL '86; Nissan Cherry GLX
'85; Honda Civic 3-drs. nw. type '85; VW Golf 5-drs. '84;

Mitsubishi Tredia GLX in nw.st.; Ford Escort '82, div. uitv.

’ 5.700,-; Toyota Starlet '84, zeer mooi; Peugeot 205 die-
sel '85; Opel Kadett diesel '82; Fiat Panda 45, pr. ’ 3.900,-;
Ford Fiesta ’ 4.900,-; Fiat 127 Sport 5 versnelt, ’ 4.900,-.

Degelijke garantie-inruil-financiering.
GG Auto's,

Heerenweg 284-286, Heerlen.
(grote weg Heerlen-Brunssum).

Seat Ibiza 5-drs 1500 IDemo 1990
Seat Marabella red demo ...: 1989
Seat Ibiza 1.5GL 1986
Seat Ibiza 1.2GL 1988
VW-Golf 1600 CL 1988
VWGolf 1300CL 1986
Opel Kadett CaravanLS 1600 Diesel 1986
Opel Corsa 1.2 GLS 1986
Opel Rekord 2.3Diesel LS schuif/kanteldak 1984
Ford Siërra 2300 Diesel Laser 1985
Ford Escort 1600 Amerikaanse uitv 1983
Mitsubishi Cordia GSR 1985
Fiat Uno 45 grijs kenteken 1987
Renault 9 automaat 1982
Toyota Corolla 1.6Liftback GL 5 S 1983
Jeep CJ7 6-cyl. Hardtop 1983
JeepCJ7 6-cyl. Softtop verh. en verbr 1983

Autosport Brouns b.v.
Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507

voor nieuw of gebruikt

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

Vandaag geopend tot 16.00 uur.

c@al fl 1Pl^fil fl I
merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.0 4WD blauw 1988 30.000
Nissan Bluebird 2.0 LX sedan petrolmet.. 1986 74.000
Nissan Miera 1.0DX blauwmet. april 1986 53.500
Nissan Miera 1.0GL 5-drs. zilver, mei 1987 40.000
Nissan Miera 1.0DX blauw, jan 1987 30.000
Nissan Miera 1.0Trend, rood, sept 1987 52.000
Nissan Miera 1.0 DX rood, mei 1987 36.000
Nissan Stanza 1.6 SGL groenmet., jan.... 1985 44.000
Nissan Sunny 1704 Diesel blauw, jan 1983 140.000
Nissan Sunny Coupé SGX antraciet 1987 18.500
Austin Metro L beige, mei 1982 55.000
Fiat Panda 45 CLrood 1984 82.000
Lada 2105 GL wit, juli 1984 50.000
Opel GM Kadett 1.2 5-drs. 5-bak blauw ... 1987 45.000
Subaru Mini Jumbo SDXrood, jan 1987 23.000
Toyota Starlet 1.3DX autom., zilver, mei. 1985 56.000
VW Golf GTI 3-drs. rookzilver, jan 1986 103.000
Mazda 626 1.6 HB brons 1985 96.000

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

~ ——i— -
Inruilers

10% korting
Div. Panda's o.a. 34-45-750-1000, v.a 1981
Div. Unos o.a. 45-55S-60S - 75SX, v.a 1986
Citroën 2CV 6Transat wit en striping 1984
Citroën AX 1.0E rood 1988
CitroënBK 1.4RE beige 1983
Ford Escort Laser beige 1985
Ford Sierra combi wit 1983
Mitsubishi Colt 1.2 GLblauw 1985
OpelKadett 1.3 S-LS rood 1985
Opel Ascona 1.6 S, 4-drs., LPG, goudmet 1985
SeatMarbella 900 1, wit : 1989

Bovag-garantie - financiering - inruil
5 mei geopend

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34

045-742121

Mazda dealer:
Autobedrijf Leymborgh b.v.

Bornerweg 2-8
Limbricht, tel. 04490-15838

Ford Sierra 1983
Opel Kadett SC 1.2 1987
Opel Kadett 1.3 1982
Mitsubishi Galant 1.6GL 1986
Mitsubishi Lancer Royal 1.2 1986
FiatUno6oSilverl.l 1987
Fiat Panda 750, 2x 1986
VW Golf C 40KW 1.3 1985
VW JettaC 1.3. A.n 1987
Lada 1200 E 1.2 1983
Roover2ooo 1983
Mazda 626 HB 1.8GLX 1988
Mazda 626 Sedan 1.8LX 1988
Mazda 626 Sedan 1.6GLX, 3x 1987
Mazda 626 Sedan 2.0GLX, 1982, 1983, 1984 1985
Mazda 626 coupé 2.0 GLX P.S 1987
Mazda 626 coupé 1.6 GLX, 1983 1986
Mazda323Hß 1.3GLX 1985, 1986,1987 1988
Mazda 323 Sedan 1.3en 1.5GLX 1986
■Mazda 626 HB 2.0 GLX PS automaat 1988
Nissan Sunny 1.6 SLX automaat 1987
Honda Civic 1.5 GLX automaat 1987
Mazda 323 station 1.7GLX diesel 1987
Opel Kadett station 1.2 benz 1986
Mazda 626 Sedan 2.0LX diesel 1987

Mazda-Kroon garantie 6 mnd.

Occasions
* 3 of 6 maanden garantie

* inruil en financiering mogelijk
* vanaf ’ 5.000,- tot ’ 30.000,-

-van Leeuwen - Kerkrade
Stijthagenweg 129, tel. 045-453355

I OOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulieren ondernemer.

■^^^m*J/J/j j il —_

Auto Caubo
Valkenburg.

VW-Jetta C Diesel
'87, ’ 486,89

VW-Jetta C 1.3 blauw
'86 ’ 358,09

VW-Polo 3-drs. 1.0 ltr.
'85, ’ 227,02

VW-Polo Classic 2-drs.
'83, ’184,00

VW-Golf LX Metallic
'84, ’ 250,25

VW-Golf C 1.6 ltr.
'84, ’315,74

VW-Golf C schuifdak
'87, ’ 408,91

VW-Golf Avance Sp.
'88, ’ 432,02

Passat, 5-drs. Diesel
'82, ’ 229,41

Passat CL Variant
'85, ’ 318,08

Audi 100 Diesel
'88, ’ 828,09 'Ford Sierra 2.0 ltr.
'82, ’ 200,73

Citroen BK 1.6 TRS
'84, ’ 259,59

Mitsubishi Colt GL
'85, ’ 234,19

Opel Corsa 1.3 GL
'87, ’ 311,06

Peugeot GR 5-drs.
'85, ’ 268,97

Mazda 323 1.3 ltr.
'87, ’341,47

Seat Ibiza GL 1500
'88, ’ 360,40

Honda Civic 1.3
'88, ’ 436,64

Speciale auto's
Ford Escort XR3i

'88, ’ 594,83
BMW 320 I autom.

'86, ’ 663,73
Daihatsu Cuore 850

'88, ’ 266,63
Audi 80 1.8/90 PK,

'88, ’ 750,53
Audi Coupe GT 100 KW

juni 1987
Bovenstaande prijzen zijn. per maand.
Auto Caubo, Neerhem 25,
04406-15041, Valkenburg.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
BMW 316 '87; Citroen BK 19
TRS Break'BB; Citroën Visa
11 RE '85; Fiat Uno 60 S
'86; Ford Escort 1.1 '85 ;
Ford Escort 1.3 CL '87; Ford
Escort 1.4 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL 5-drs.'B6; Ford
Escort 1.6 5-drs. '86; Ford
Fiesta 1.1 S '87 en '88; Lada
2105 '86; Mazda 323 LX 1.7
D '87; Peugeot 309 KR '87;
Peugeot 505 GLD Break
'88; Saab 900 '86; Toyota
Corolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Volvo 360 GLT '86; Volvo
340 DL 3-drs.'B3, '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. 86;
Volvo 240 DL met LPG '88;
VW Golf 5-drs diesel '87;
VW Golf 5-drs. Avance '87.

|Q-*gl-]p. ii.
"^g"l»^j u\r] -jij?t :l:!nf'-^ zi*^B

Koopjes
w.o. bedrijf

Peugeot 305 bestel v.a.n.
uitvoering, bwj.'B4, heel

apart ’ 4.300,-. Mercedes
Benz 280S aut., org. AGAM
bwj.'B3, ABS, airco enz., ex-
clusief mooi ’ 20.500,-. Inf.
04740-2057 b.g.g. 04750--Wij geven de hoogste prijs in

Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239
Mercedes bestelbus 207 D
'86; Mercedes 300 D '82;
Fiat Uno 60 5-deurs '89;
Nissan prairie '83; Opel Ka-
dett 1300 S '84; Peugeot
205 KR '86; Renault Fuego
GTS '81; Toyota Corolla D
'84; VW Passat D '81; Maz-
da 626 coupé '79; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto 4-deurs '86;
Suzuki Alto autom. '84;
BMW 320 i '86; BMW 320 i
'85; BMW 320 '80. Autobe-
drijfREUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen, tel. 04490-
-44944. Uw adres APK-keu-
ring. Alle auto's rep.
Te k. Hyundai PONY 1200
L, bwj.'B3; Ford Escort 1300
sport, bwj.'77 ’ 1.250,-;
Brugweg la, Pey-Echt. Tel.:
04754-86213.
4x AUTOMAAT plus 1 jaar
APK plus garantie: Mazda
323 bwj. '81 ’ 3.750,-; Ford
Taunus 1.6 '80 ’2.400,-;
Opel Ascona 1.6 '78

’ 1.500,-; Volvo 343 '79

’ 1.250,- van autobedrjif W.
Schoffelen, 04404-1317.
Opel 2.0 '84; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.

Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMATIEKS Ford
Orion 1,6 GL, 4-drs, '83
’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100
GLS, 4-drs, ’ 1.250,-; Mit-
subishi Galant, '80,
’1.750,-; Ford Escort 1600,
stuurbekr., 1e eigen.

’ 11.900,-; Volvo 343, '80,

’ 2.750,-. Volvo 244 GL, '80

’ 2.900,-. Schakelauto's:
Ford Siërra Ghia LPG, '83,

’ 11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; Siërra 2.0,
stationcar, t. '87, ’ 17.500,-
-3 x Escort, 5-drs, v.a.
’.7.500,-; Escort LPG, '81,

’ 5.250,-; Fiesta, '80,

’ 3.500,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG, '86, ’13.900,-;
3x Kadett coupé 1600 v.a.
’1.250,-; Manta GT, '86,

’ 13.900,-; Manta A, zeer
speciaal, ’ 8.500,-; Manta
GTE, zeer speciaal
’6.500,-; Kadett, '80, 12S,

’ 3.900,-; Kadett, stationcar
LPG, '82, ’ 5.250,-; 2x Opel
Rekord, v.a. ’ 1.950,-; VW
Golf 1300, 4-drs, '85,

’ 12.500,-; Polo C t. 83,
’6.500,-; Jetta sport LPG
’4.900,-; Golf diesel, '84,

’ 11.500,-; Jetta Elan, '86,

’ 12.900,-; Audi 80 GLS,
’3.000,-; Renault 18 sta-
tioncar, '81, ’3.950,-; R 11,
diesel, 4-drs, '85, ’ 7.950,-;
Suzuki Jeep SJ 14, '86,

’ 12.900,-; Suzuki Alto, '84,
’6.900,-; Suzuki Jeep SJ
413, verlengd softtop, '86,
’15.900,-; Alfa Giulietta '81

’ 2.950,-; Citroën Visa
chrono, ralley, '84, ’ 8.950,-
Fiat Uno 55, 5-drs, '83,
’6.250,-; Fiat 127, '80,
’1.700,.-; Mitsubishi Sa-
porro ’ 1.750,-; BMW 316,
'83, LPG, ’9.500,-; Mitsu-
bishi Colt GL, '83, ’ 7.500,-;
Citroën GSA, Xl, '85,

’ 3.250,-. Visa, '82,

’ 2.950,-. Volvo 245, sta-
tioncar , '80, ’6.900,-; Vol-
vo 343, LPG, '81, ’2.950,-;
Honda Prelude'B3 ’ 6.950,-.
Honda Quintet 5-drs,

’ 3.950,-; Nissan Miera, DX
'83, ’7.900,-; Cherry ' 82,

’ 3.950,-; Renault 9, Leman
'85, ’7.900,-. VW Passat
diesel '81, ’3.250,- Diverse
inruilers v.a. ’ 500,-. Klim-
menderstraat 110, Klimmen.
04405-2896.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 GLS 5-drs. '85;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S 84; Kadett 120079;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896. _
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
GOLF D '78 ’ 950,-; Opel
gas '80 ’1.750,-; Ford '78
’450,-; Lada '81 ’850,-;
Renault 4 '80 ’ 450,-; BMW
318 '80 ’2.250,-. APK.
04499-3398.
RENAULT 18 TS bwj.'Bo,
gerest, als nieuw! Ford Gra-
nada '78 i.z.g.st. stuurbekr.
en schuif/kanteldak, tel.
045-311288.
Opel Rekord 2.0 E, autom.
stationcar '83; Ford Fiesta
1100 '87; Seat Merbella 88;
Opel Ascona 16S '83; Peu-
geot 205 '85; Suzuki Alto
'85; Ford Capri '82; Ford Es-
cort '82; Opel Manta GTE
'82; Opel Kadett '85; Audi 80
'84. Div. goedkope inruilers.
Autobedrijf Chris GEILEN,
erkend Bovag-bedrijf, APK
keuringsstation, Dorpsstr.
56-58, Broek-Sittard. Inr. en
financ. mog. 04490-16295_
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiesta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'85; Nissan
Miera FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Opel
Kadett 12 S '80; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroën
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79; Ford
Escort 13 GL aut. '78; Ci-
troën GSA 5-bak '83; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Peugeot 504 Tl aut. '78

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.

LET OP!!! Onze showroom
is heden geopend. Ruime
keuze, degelijke inruilauto's.
In elke prijsklasse. O.a.
Hyundai Pony 1.5 GLS au-
tomatic; Subaru 1.6 GL
Coupé Justy en Mini Jumbo
SDX; Ford Escort en Sierra;
Mazda 323 GL en 323 Com-
bi; Nissan Miera 1.0; Opel
Rekord, Corsa en Ascona;
Peugeot 205 GR; VW Golf
en Polo; Suzuki Alto; Dai-
hatsu Charmant en Charade
Volvo 340; Renault 5 TL en
5 TS; Toyota Celica en Co-
rolla; BMW 324 diesel en
520 i6-cyl.; Citroen BK. Au-

toGarant, Schelsberg 128
Heerlen (tussen Hendriks en
Bristol). Tel. 045-725588.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Opel Corsa 1.2 rood type
'88; Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Fiesta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; Golf 1.6 CL rood, type
'85; VfV Golf 3-drs. geel '81;
Mazda 323 1.3 4-drs. zilver-
met. '82; Toyota Corolla
coupé zilvermetallic '79
’1.500,-; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Nissan Bluebird 2.0 SLX s-
drs. '89; Nissan Sunny 1.6
SLX 5-drs. '88; Nissan
Cherry 1.7 DX Diesel '85;
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs.
'87; Honda Civic 1.3 De Lu-
xe '87; Citroën BK RE '87;
Hyundai Pony 1.2 Olympic
'88; Renault 5 TL '85; Opel
Kadett 1.2 LS '86; Lada
1200 S '88; Lada 2105 1.5
'86; Lada Samara 1.3 '87.
Autobedrijf CHIARADIA,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
Volvo 440 GL '88 1e eig.
’22.500,-; 740 GL '85 1e
eig. ’ 16.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’7.750,-; 360 GLS
'82 ’4.750,-; 240 GL '81-
-'B3 va. ’ 3.500,-; 240 Van D
'82 ’ 6.750,-; Saab 900 I '86
1e eig. ’16.500,-; 900 I '81
’3.500,-; Opel Omega 2.3
D Combi '87 1e eig.
’21.000,-; Senator 2.5 I '84
’11.500,-; Kadett Combi
1.6 S '85 1e eig. ’ 11.500,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Ascona 1.6 S '82 ’5.500,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’.16.900,-; Golf CLD
'84 ’ 10.750,-; Golf 1,6 '84
’11.750,-; Passat Combi
aut. '82 ’6.750,-; Jetta D
83 ’ 6.500,-; Passat D '86
’10.500,-; Passat GL '88
1e eig. nw. model ’ 29.000,-
Mercedes 190 D '84

’ 22.500,-; Honda Accord
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Civic 1.5 GL '85 ’10.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.

’ 16.500,-; Jazz '85

’ 7.250,-; Nissan Bleubird
Combi 2.0 GL '85 1e eig.
’10.750,-; Miera '83

’ 6.250,-; Toyota Celica ST
83 ’ 8.750,-; Corolla Combi

D '86 ’ 8.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’ 14.750,-;
626 2.0 LX '84 ’8.750,-;
Mits. Galant Turbo D '82-'B7
va. ’4.750,-; Galant 1.6 GL
'83 ’4.750,-; Ford Scorpio
2.0 CL m. '88 1e eig.
’18.750,-; Scorpio 2.0 GL
'87 1e eig. ’19.500,-; Scor-
pio 2.0 CL '85 ’13.500,-;
Siërra 1.8 Laser '86 1e eig.
’14.500,-; Siërra 1.6 '84
’8.750,-; Escort 1.6 GL '87
1e eig. ’16.500,-; Escort
1.3 GL'Bl-'B6 va. ’5.250,-;
Siërra 2.3 GLD '86 1e eig.
’13.500,-; Audi 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; 100
CS '80-'B3 va. ’ 2.750,-; 80
CL '82’ 4.000,-; Citroën BK
19 D '87 1e eig. ’12.500,-;
BK 14 RE '86-'B7 va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. ’7.500,-; 2CV6 '85
’4.500,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84-'B6 va. ’9.000,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
’14.250,-; 11 GTL '84
’4.750,-; 9 GTL '83
’3.750,-; BMW 520 I '88 1e
eig. ’47.500,-; 316 '82’5.500,-; 323 I '80-'Bl va.

’ 6.500,-; 520 '80-'B2
’3.500,-; Lada 2104 Combi
'86 1e eig. ’6.500,-; Fiat
Uno 55§ '84-'B5 va.
’6.000,-; Alfa Romeo 75
1.8 '87 1e eig. ’17.500,-;
Chevrolet Malibu Combi '81

’ 3.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's, van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Opel Kadett Stationcar '80
’2.000,-; Renault 5 '81

’ 1.250,-; Datsun Cherry '80
’1.250,-; Lada 2105 82
’1.750,-; BMW 316 '80
’2.750,-; Skoda 120 L '83
’1.750,-; Honda Civic aut.
m. '81 ’1.500,-; Alfa Giu-
lietta'Bo ’ 1.000,-; VW Jetta
S '80 ’2.750,-; Peugeot
305 Stationcar'Bl ’1.500,-;
Opel Ascona '81 ’ 1.250,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Opel Rekord 2.0 LS 85 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw-
staat bwj. '85; Metro 1300
sport 3-drs. '88; Mini Mayfair
'87; Austin Meastro 1600
Mayfair 5-drs. 5-speed '86;
Triumph acclaim 4-drs. '83;
BMW 318 i automatic en
stuur servo '82; Ford Escort
1600 GL 5-drs. '82; Rover
820 E fastback demo-auto
'89; Opel Rekord 2.0 '81;
Volvo 66 GL automatic als
nw; Volvo 343 DL automaat
'77; Fiat Uno 45 '84. Rover
dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
Gevraagd OPKNAP-AUTO.
Tel. 045-225913.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Honda Civic Sport uitv kl
rood, '82, APKS-'9l, moet u
zien, in nw.st. ’ 5.750,-, tev.
als 2e auto, i.g.st.; Renault 5
GTL, '80, APK mrt.'9l, kl.
rood, ’ 1.950,-, autQ moet u
zien; Peugeot 405 GL, sta-
tioncar met kat., '89, 1e eig.,
35.000 km., kl. zilvermet.,
als nieuw, kom en overtuig
u, mr. en fin. mog.. Van
LEEUWEN Auto's, Pronse-
broekweg 21, Heerlerheide,
045-216734, ook na 18 uur
en 's zondags.

_^

Meimaand AKTIEMAAND:
Audi 80 1.8 wit 6-'BB
’25.750,-; Fiat Regata 85
Super '87 ’9.900,-; Ford
Escort XR3I zwart '87
’19.500,-; Mercedes 190
blauw 1e eig. 10-'B7
’34.750,-; BMW 518 Inj. 1e
eig. 10-'B6 ’ 16.750,-; Ci-
troën CX 22 TRS schuifdak
1e eig. '87 ’22.750,-; Ci-
troën BK 1.6 TRI schuifdak
m. '87 ’ 14.750,-; Citroën
BK 1.9 D wit m. '87
’14.750,-; Honda Accord
2.0 EX schuifdak '87
’19.750,-; Omega 2.0 I d.
blauwmet. '87 ’ 23.750,-;
Ascona 1.8 S HB wit get.
glas '87 ’16.750,-; Ascona
1.6 S aut. dcc. '83 ’ 7.750,-;

Kadett 1.6 D 5-bak 85
’11.900,-; Kadett 12S HB
'84 ’ 8.750,-; Volvo 240 GL
extra's '87 ’24.750,-; Fiat
Croma CHT '87 ’15.750,-;
Siërra 2.0 Sedan '88

’ 22.750,-; Siërra I.BCLHB
'87 ’15.750,-; Siërra 1.6
Laser HB '85 ’11.750,-;
Mazda 626 2.0 GLX HB 12V
m. '88 ’ 22.750,-; 626 Cou-
pe '86 ’ 15.750,-; 626 1.6
Sedan '87 ; 626 2.0 GLX
aut. '86 ’16.750,-; 323 LX
1.3 HB '86 ’12.750,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 10-'B6
’18.750,-; Orion 1.6 CL
zwart '88 ’17.750,-; Escort
1.4 CL wit '86 ’ 14.750,-;
Escort 1.6 GL 2x '83

’ 8.750,-; Golf Diesel antra-
ciet 5-bak '87 ’17.750,-;
Golf Diesel 5-bak apart '86
’16.750,-; Golf 1.6 GTS wit
zeer apart '83 ’ 9.900,-; Au-
di 80 CC 1.6 wit schuifdak
'85 ’ 13.750,-; Audi 100 CC
'82, '83, '87 va. ’8.750,-;
Renault 25 TS GTS '84, '85
’12.750,-; Nissan Stanza
1.6 GL HB '85 ’ 9.950,-; Fi-
at Ritmo 70 CL wit 5-bak '87
’9.900,-; Panda 45 CL
blauw '86 ’ 7.250,-; Regata
100 S '84 ’4.250,-; Mitsubi-
shi Galant 1.6 GL '87
’13.750,-; Austin Maestro
1:3 Luxe '85 ’7.250,-; Peu-
geot 604 GL aut. airco '84
’8.750,-; Lada Samara 1.3
GLS dcc. '87 ’ 8.900,-; Za-
stava Yugo '83 ’2.500,-.
Stationcars: Siërra 2.0 CL
Combi rood '87 ’ 19.900,-;
Mitsubishi Lancer Wagon
diesel '87 ’ 16.900,-; Kadett
Diesel Combi '86 ’ 13.900,-
Rekord 2.0 S Combi aut. st.
bekr. '83 ’8.750,-; Taunus
1.6 Bravo Combi '82
’5.750,-;
Nissan Urvan Bus diesel '84
’8.500,- ex.; Chevrolet
Brandweerauto '55

’ 8.500,- ex. Zeer moderne
werkplaats voor onderhoud
en reparatie. Inruil auto en
motor mogelijk, financiering
tot 100% mogelijk. Erkend
Bovag-garantiebedrijf en
APK keuringsstation. Uw
vertrouwd adres. Auto Lim-
burg Stem, Mauritsweg 126,
Stem (naast Superconfex).
Tel. 04490-38474.
Autobedr. É. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 626 coupe
1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-; Golf
Gti 1800 t.'Bo ’6.200,-;
Weekaanbieding stunt: La-
da 2105 m.'B7, vlam nieuw
’4.900,-; Mitsubishi Lancer
2 L, Turbo 170 Pk, t.'B3, ’7.900,-; Honda Civic t.'B2,
’3.900,-; Cherry t. '84 s-
drs. nw. mod. ’6.900,-;
Peugeot .305 GL t. '84

’ 5.900,-; Toyota Corolla
1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroën GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mits.
Colt GLX t.'Bo ’1.900,-;
Suzuki CX 1000 Coupé t.'B3
’4.500,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
Fiesta 1100 S t.'Bo ’ 2.400,-
Mitsubishi Galant 1.6 GL t.
'82 n.m. ’3.900,-; Volvo
244 GL t. '80, ’3.500,-;
Ford Fiesta t. '84 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’ 6.900,-; Toyo-
ta Sportswagon , t. 79,
f 1.400,-; Datsun Cherry t.'81, ’1.700,-; BMW 315 t.
'83 ’5.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’ 3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2900-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’4.900,-; Opel
Rekord 2 L S, t.'B2,

’ 2 900,-; Renault 4 station-
car, 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,-;
Golf Sprinter t.'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/81 ’4.900,-; Opel manta
2 L SR HB, t.'Bo, ’ 2.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT,
'81, ’2.900,-; Opel Rekord
2 L, t.'B2, ’ 2.900,-; Datsun
Violet 5-bak, t.'B2, ’2.700,-
Opel kadett station, '81,
’4.500,-; Simca Bestel, '82'
’2.900,-. Opel Ascona t'
■80, ’2.100,-; Dv. goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr. fin.
gar. mog.

__^^

Te k. GEVRAA^DmoT^.
bedrijfsauto s, schade of de-
fect göen bezwaar, ooksloop.Tel. 045-720200

Volvo 740 turbo, 'fl
80 S '89, ’ 32.500,-..
wagen Golf Manhal

’ 21.500,-; Volks
Golf Tour '88 ’ll
Ford Scorpio 2.0iCL
'86 ’22.500,-; Ford
2.0 Laser aut.
’16.250,-; Ford Sic
en 1.8 LPG La.
’15.750,-; Ford Sië
CL '87 en '88
’17.500,-; Ford Si-
Laser '86 ’14.500,'
Escort 1.4 CL
’15.500,-; Ford Esc
Gia Aut. bwj. '83 ’*Citroën BK 1.4 RE '86
v.a. ’11.000; Citr.
1.0 E '87, ’9.750/
Rekord 2.0 S '85
’10.750,-; Renault
fB6 ’15.750,-; Volv
Diesel '85 ’9.500,-;'
626 1.6 '87 ’15.500san Bluebird I.É

’ 14.500,-. Bovaggt
bewijs, Autobedrijf £
DIJK en Zn. Homp£
33, Landgraaf 045-3t
Ford Siërra 2.0 5-baMj
'87; Corsa '83; Kadet
'86; Ford Siërra 160^'87, nieuw modelj
Scorpio 2.0 GLi '8Ï
Ascona 1600 5-drs. f
Golf CL 130086; F</
ra 2.0 GL 5-drs. st.
'86; Lada 2107 '84 ’"Opel Kadett Stationen
'80 ’ 3.000,-; Opel r
3-drs. '87 automatic*
Kadett Sedan '87; Ot
dett 1200 StationcarJiOpel Corsa 1200 S*
vo 340 '84; Opel b
1300 '82 ’5.500,-; l
Civic aut. '83; Opell
1600 '85. Auto's met f
garantie. Inruil en fijl
ring. APK-keuringsi
Stan WEBER Autof
Baanstr. 38 SchaS
Tel. 045-314175. „'
Wij geven het MEESTI
uw auto! U belt, wij \
045-422610, ook 's af
Te k. onder garantie (

vice: Mercedes 190'div. extra's, 1986; Mek
190 d, div. extra's,f
Opel Omega 20, 198*
Kadett GSi, 1986;
manta 2.0 GSi, 1984
Manta 2.0 GTE, 198;
extra's; Audi 80 LS, d
tra's, 1988; VW GoH
Manhattan 1988; Fd
cort 1600, 1986; Sarrf
briolet, 1983; MGB <"let, 1977; Seat Ma'
1987; BMW 316, 198»
Sierra 1800, 1985;
Fiesta diesel, 1987;
Ascona 1600 S, 19.
.fin.gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., I
weide 59, Heerlef
045-216475 J
Te k. DATSUN Chef
tioncar '80; Mazda 62
pé '79; Citroën GS on*
len. Koopjes! 045-724
VW GOLF 1.3 Man'
'88; Peugeot 205 5-dr
Ford Siera 2.0 Laserj
centr. vergr., schuifda"
Tel. 045-315879 na 1»
319976. I
RAPIE Stiba lid vraagl
sloop- en schadeauto'1
vrijwaringsbewijs. Lod
Kerkrade. 045-42342%
Te koop gevraagd:'
sloop en SCHADEA"
Ik betaal de hoogstefLimburg. Tel. 045-25J)
Te k. gevr. loop-, sic*
SCHADE-AUTO'S. Ikl
de hoogste prijs in Lil!
Tel 045-254049. J
Te k. gevr. sloopj
SCHADEAUTO'S. M
perij Marxer, 045-720^Te k. gevr. SLOOT
schade auto's, tev. 1
verkoop gebr. auto-o'
C. Korter..Tel. 045-2.3
Te k. gevr. SCHADEN
en loopauto's, in- ef
koop gebr. auto-ond-l
Tel. 045-411480.— 1
Te k gevr loop- en SLj
AUTO'S. Tev. gratis af
Tel. 045-231513

Bedrijfswagen*
VW TRANSPORTEP
diesel, 8-'B6, rood, *km. ’ -11.950. 04906-1
Open LAADBAK, g«
voor Mercedes 207 D.
Hoofdstr. 214, Hoensjj
VW TRANSPORTEP
diesel, 9-pers. bus,
90.000 km. ’l5.04906-1387. I
Te k. zeldzaam mooie
TREKKER 2800, bwi
Tel. 045-751994.
MAZDA E 2200, die
pers. bus, 7-'B6,
80.000 km, ’ll
Tel. 04906-1387.
Te koop MERCEDES
608 autotransporter
RDW en APK. Pr. ’ 5
Tel. 045-316362.
Te k. MERCEDES 3
bwj. '79, dubb. cab.,
laadb., pr. ’ 5.500,-
BTW; Mercedes 307 t
'80, pr. ’ 6.500,- excl.
Tel. 04490-37543.
PEUGEOT J9, 1982,'
ten meubelwagen, die
z.g.st., pr.n.o.t.k. Zr.
diapl. 28, Meerssen.

Onderdelen/ac<
Te k. 4 VELGEN nieii'
nw. banden merk
Year Wrangier. afm.
75R15 en dubbel rubt)
bouwspatb., 045-4442
Te k. 4 JEEP-bandei
velg 175-80 Rl6, n-
’300,-. Tel. 045-2120
Opel ASCONA onde
2 Recarostoelen, 4
velgen, 5-bak, donke
men, 2-koloms brug,
pers. Tel. 045-223168
Te k. PIONEER auto-
met magnat-speakers
oud, nw.pr. ’ 6.500,-
-pr. ’ 1.500,-. 045-441 J
Te koop onderdelen
MANTA A. Tel. 045-32

Voor Piccolo's
zie verder Daaina
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'Het doet den journalist deugd,
dat hij in het somber tijdsge-
wricht, dat wij thans beleven een
prettig en vroolijk onderwerp ter
sprake kan brengen.'
Terwijl de Amerikanen voor alle
zekerheid alvast uit Spanje ver-
trekken, wint de Luxemburger
Didier de vijfde rit in de Ronde
van Catalonië. Beste Nederlan-
der is Lambrichts. Trapt zijn pe-
daal aan splinters en wordt toch
vierde.

Bij Wilton Feijenoord in Schie-
dam loopt de Nederlandse on-
derzeeër 0.25 van stapel.
Gerard Walschap en Felix Tim-
mermans houden op uitnodiging
van de Nederlandsche Reisvere-
niging lezingen om toeristen
naar hun Vlaanderen te lokken.
Voor ’ 32,50 kun je in juli een

;r s'renes op genoemde dagen,"da»ust dezekrant op 6 mei.

to

2J)n
ers °P diezelfde pagina een__^Proep van natuurkenner Jac. P.

fli-a IJ.Sse; -Ga eens vroeg met va-
fci.. ' als de nachtegalen komen

54b0 n in de bloeiende sleed-ns en de kemphaantjes buite-ie»ndewei."
'.j'^t de auto gaat, wordt door

da n WB ëemaand niet harder
_-3s

n7O km per uur te rijden. „Dat
ofgt e

v
en vaart, waarmee u nog uit-

Ajde v!nd kunt opschieten en tochOs* benzinezuinigheid kunt be-
-Cchten, welke thans zoo drin-

P«nct noodig is. Hoe zuiniger wij< jn' des te langer wordt de ben-
uitgesteld, zooals-(jf regering heeft aangekon-

f^ederland met zijn 8,8 miljoen
»C , ners' van wie er 235.6003f'ïnftn loos ziJn. telt in 1940 krap,""000 auto's. Een treinretour 2e-~las Maastricht-Amsterdam kostW 10,20.

waterwitbrood gaat voor 17
9-rfnt over de toonbank. Op de.l^erlense markt betaal je hoog-

Vjer cen^. voor een ej

.j>rrle zesde mei hoort een mijn-
j'^rker uit Hoensbroek een jaar3 cel tegen zich eisen. Hij heeft af-, °ePast ’ 39,90 gestolen uit de ka-Peianie in Amstenrade, waar netJ|?c°llecteerd is voor de Jonge
e wacht en de Gemobiliseerden.
VI

......
e'

i war 194° begint droog en vrijm
'- Bloesjes blijven een

' ionkt^6 laSer open. De lente

'" Vr.gdetland leeft tussen hoop en

r?°€t Je geloven: het Duit-
.'ten Nieuwsbureau dat geruch-
jgeis

oVer aanvalsplannen een En-
Ide R Verzinsel noemt waarvoor
rp a n**en Amerikaanse persbu-

-Iten ebruiken? Oftelexberich-. bpt Van Associated Press waarin
1 da.r(.ÜWbare bronnen melden

at twee Duitse legers vanuit
I ?i

n en Düsseldorf onderweg«Jn naar Nederland?, al°0r alle zekerheid zijn zo goed
't. „1

, militaire verloven inge-I lr°kken.

jr 'Jkbaar weet ook de pers geen
lvv met de dreigende pantser-
-1 k"lst uit het oosten. Onder delen 'Zuidelijke blijmoedigheid
£ n Noordelijke zwartgalligheid'
Ikr Smt een Journalist van deze
i j an.t zijn.artikel over kermissenI n Limburg niet een diepe zucht:

weekje uitwaaien aan de Hol-
landsekust.
Blue Band kost 33 cent. De recla-
metekst is minder smeuig: de
jeugd moet sterk zijn, want de
toekomst kan zwaar zijn.
Robinson-sandalen (voor Vader
en Zoon), model 89, heb je al voor
’4,50.

Pinksteren is nog drie nachtjes
slapen. Café Limburgia in Heer-
len vraagt voor de komende
feestdagen een losse kelner. In
Nuth is een arbeiderswoning te
huur voor drie gulden per week
met inbegrip van water.
Van Aubel in Heerlen biedt een
Duitse herdershond aan. Teef,
een jaar. Zeer goedaardig.
Die nacht grommen er Mes-
serschmitts 110 richting Ocken-
burg, Ypenburg en andere Ne-
derlandse vliegvelden.
En dan is het 10 mei.

haalt die dag van de 'Legende
van de hazelstruik' en meldt dat
Duitse troepen aan het front hon-
den als koerier gebruiken. Over
een afstand van twee tot vijf kilo-
meter brengt een schnautzer
veldberichten weg. Door mitrail-
leurvuur noch kanongebulder
laat ie zich uit het veld slaan.

Behalve met dit en ander neuzel-
nieuws hoopt de 'Presse-Abtei-
lung' van het Rijkscommissa-
riaat in Den Haag het onder de
laars gelopen Nederland te paai-
en met 'feindfreundliche' foto's.
Zoals kiekjes van duiven op Het
Binnenhof die bij Duitse militai-
ren uit de hand eten.
Handtam lijkt ook de verslagge-
ver die op zaterdag 18 mei onder
de kop 'Een rustig land' verslag
doet van zijn fietstochtreis doorDe achterkant van de krant ver

Pas op maandag 13 mei verschij-
nen er weer kranten. Pufloze
pamfletten, meer zijn het niet.
Ook deze krant brengt de ene
Laatste Waarschuwing na de an-
dere. Ingefluisterd door Orts-
commandant dr Ackermann ver-
zoekt de Heerlense burgemees-
ter Van Grunsven zijn burgers
zich correct gedragen. Ambtena-
ren, politieagenten, onderwijzers
moeten hun taken voortzetten.
Hamsteren is verboden. Wie be-
kendmakingen van de muur
scheurt, pleegt sabotage.
Groepjes van meer dan vijf per-
sonen zijn voortaan verboden.
Cafés en herbergen moeten om
negen uur sluiten. Geen luxe
auto's op de weg, tenzij de politie
ontheffing' heeft verleend. Van 's
avonds half tien tot drie uur 's
morgens mag geen burger zich
buiten zijn verduisterd huis wa-
gen.

Von Reichenau en VonPaulus waren hier
was De Prins het grootste hotel van Sittard. Daardoor
kwam het dat het in mei 1940 werd gevorderd. Het liep
via de gemeente. Slechts vier kamers, waaronder ka-
mer 13, mochten we behouden. De overige bezetten
deDuitsers. Ook gebruikten ze de overige accommo-
datie; het tafelzilver en het porselein. Het was allemaal
erg massaal en geheimzinnig. Wachtposten liepen pa-
trouille rond het huis."
Von Reichenau en zijn staf waren er maar kort. Vol-
gens het Kriegstagebuch van het Zesde Leger kwa-
men ze op 11 mei in Sittard aan en vertrokken zereeds
op 14 mei: naar Kortessem, in België.

In 1942 en 1943 was hotel De Prins een Duitse
kraamkliniek.
„Uitgebombardeerde vrouwtjes uit Aken, Keulen en
Mönchengladbach konden er bevallen," aldus Lies
"Diederen-Pijls. „De kinderen werden in de Grote
Kerk gedoopt. Van enkelen ben ik peettante. Doods-
angsten stondenwij uit, toen terugtrekkende Duitsers
brandbommen naar binnen gooiden. Mijn vader raap-
te ze op en gooide ze vlug naar buiten. Van gift wilde
hij het geweer pakken dat hij achter de oven had
staan. 'Ich sjeet ze kapot!', zei hij. 'Neit doon', smeekte
mijn moeder, 'anders sjeten ze vs kapot' - een scène
die ik mijn leven lang niet zal vergeten."

Op 18 september 1944 kwamen de Amerikanen. On-
der hen was ook Clark Gable. Ze organiseerden bal-
avonden in De Prins. Met taxi's werden demeisjes ge-
haald en gebracht. Ook die tijd zalLies Diederen-Pijls
zich nog lang blijven heugen.

jan van lieshout

Jos van Leeuwen, de huidige hoteleigenaar,
heeft het nooit geweten. Maar in de meidagen
van 1940 verbleven in hotel De Prins in Sittard
Generaloberst Walther von Reichenau, de bevel-
hebber van het Duitse Zesde Leger en zijn chef-
staf generaal Friedrich von Paulus die in novem-
ber 1942 het Zesde Leger commandeerde, toen
het bij Stalingrad werd ingesloten en in februari
1943, kort na diens bevordering tot veldmaar-
schalk, moest capituleren.

" Hotel De Prins in Sittard was drie dagen het
hoofdkwwartier van generaal Walther von Rei-
chenau, de bevelhebber van het Duitse Zesde Le-
ger en zijn chef staf, generaalFriedrich von Pau-
lus (rechts op foto).

Frans Pijls, nu 55 en eigenaar van Hotel Arrows in
Uden en zijn vier jaar oudere zus Lies in Breda herin-
neren het zich nog goed dat er in de meidagen van
1940 hoge Duitse officieren logeerden. Hun vader was
toen eigenaar van het hotel.
Oorspronkelijk was hotel De Prins een herenhuis. No-
taris Herman Hanekamp had er gewoond. In 1928
kocht Frans Pijls het. De banketbakker uit de Kapel
in 't Zand te Roermond betaalde er ’ 28.000- voor.
Zijn zoon Frits begon er eveneens een banketbakke-
rij. De lunchroom deed diens vrouw - Marie Vineken.
„Doordat Sittard een school voor maatschappelijk
werk had gekregen en dames van gegoede stand, diede school bezochten, kamers zochten, verhuurde
moeder tevens kamers," frist in Breda Lies Diederen-
Pijls haar geheugen op. „Ze betaalden ’ 100- per
maand. Als dessert kregen de dames iedere dag het
gebak van de vorige dag. Mijn vader was erg kwali-
teitsbewust. Hij zou nooit gebak verkopen dateen dag
oud was. Mijn moeder had er moeite mee. Voor haarwas het de winst.

In 1935 werd hetpension hotel. Met 40 kamers - toen
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smeerd. De graven op de Greb-
benberg zijn nog vers. Maar le-
ven onder de Duitsers blijkt best
te kunnen.
Onder de slogan 'Wij handhaven
de prijzen van voor 9 mei' adver-
teert Haweko in Heerlen met
diepe borden, 11 cent; linoleum-
was, 39 cent en een drooglijn
voor een dubbeltje.
lets verderop annonceren Leo-
nie Maas en Jan van Wijk dat het
voorgenomen huwelijk voor on-
bepaalde tijd is uitgesteld.
De ANWB dringt bij de Spoor-
wegen aan speciale maatregelen
te treffen om het rijwielvervoer
per trein te veraangenamen.
Autoloos Nederland is 'na de af-
gelopen zware dagen toe aan rust
en ontspanning', meent de bond.
De NS wil best. Zeker nu zij een
loyaliteitsverklaring aan de Duit-
se bezetter heeft gegeven. Door
deze knieval gaan de nieuwe
heersers ermee akkoord dat de
spoorwegen onder Nederlandse
leiding blijft. In ruil daarvoor re-
pareert de NS Duits spoorweg-
materiaal. En tot 17 september
1944 (Spoorwegstaking) weigert
zij niet oorlogsbuit. Nederlandse
dwangarbeiders en joden te ver-
voeren.
Ook van de KNVB mag de bal
weer rollen. Afleiding is nodig,
zeker nu, oppert de bond op 23
mei.

tr-d-fr "
Begrijpelijk, deze inschikkelijk-
heid. Want zeker in deze eerste
oorlogszomer laat de Duitse be-
zetter zich van zijn beste zijde
zien. Correct en gedisciplineerd.
Deze twee kwalificaties repete-
ren in bijna elk krantebericht.
Goebbels knechten dopen hun
pen in wijnazijn als zjj schrijven
dat 'de Duitsche weermacht de
Nederlandsche regering uit-
daagt, hard te maken waar haar
parachutisten niet in hun eigen
uniformen hebben gestreden.'
En voegt er fijntjes aan toe dat
'men niet moet vergeten dat het
Nederlandschevolk door zijn lei-
ding in de steek is gelaten.' Zin-
spelend op het haastige vertrek
van koningin Wilhelmina op 13
mei naar Engeland sneert het-
zelfde kranteartikel dat 'zij met
goud en effecten gevlucht is naar
een land dat hulp beloofde, maar
niet gaf.'

Het leven komt sputterend op
gang.
In theater Royal in Heerlen
draait 'Kerels uit een stuk' met in
de hoofdrollen Preston Forster
en Ida Lupine. Toegang 20 cent.
Processies en vergaderingen mo-
gen weer vanaf 30 mei.
Veldcommandant Von Barten-
werffer in Maastricht verbiedt
echter het uitdelenvan bloemen,
sigaretten, chocolade aan Belgi-
sche en Franse krijgsgevange-
nen op doortocht. „Bewaar ze
maar voor de in de komende da-
gen terugkerende Nederlandse
soldaten," slijmt de Teutoon.
Philips prijst zijn 'knijpkat' aan
voor ’4,90. Eén keer drukken
geeft drie tellen licht.

fttVft

Eind juli, vlak nadat professor
Jan de Quay namens de Neder-
landsche Volksunie oproept te
streven naar een 'nieuwe saam-
horigheid', staat Seyss-Inquart
op het perron in Rotterdam. Sa-
men met burgemeester Oud
zwaait hij 803 kinderen yit, op
weg naar een onbezorgde vakan-
tie in Oostmark.

Nog geen twee zomers later lo-
pen er nog steeds treinen naar
het oosten. Ook met kinderen.
Meestal vanaf Westerbork.
Rechtstreeks naar Auschwitz en
Sobibor.

hans toonen

Sussend wachten
op de opmars
van de laarsfOldoot m luxe flacon is er bijp.room & Dreesmann al vanaf

3 1r|e kwartjes.
jj* Wijnen in Kerkrade krijg je
iëb aa.ri^ 00P van een kinderwa-
OC bijpassend matras en hoofd-

gratis.
35'oederdag valt tegelijk met'f'nksteren, die tweede zondag in
o^1 1940.
ita
’.l zijn vaste rubriek 'Van en om
cfi Oorlogsfronten' vraagt deze
I rant zich angstig af of Duitse,
liepen in Engeland kunnen lan-_>(jen. Vooral nu het zuiden van
\ °orwegen vanuit de lucht be-
rookt wordt door Messer-
"hmitts 110.

I e Britse premier Chamberlaint tf eiSt met zijn paraplu. Zijn kust
m yeilig dank zij wachters, ge-
simd in het speuren naar para-
lofutisten.3-JP de Staatsmijn Emma in'runssum worden op 8 en 9 mei
r^tchtbeschermingsoefeningen
Ke"ouden. „Men make zich dus
a,let ongerust bij het loeien der

" Duitsers met
keukenwagens op
het Emmaplein,
Heerlen

Archieffoto s
Thermenmuseum

# Duitsers op het
Emmaplein, de
tiende mei in
Heerlen. Op de hoek
staat de beruchte
NSB-er Nievelstein
(zonder hoed)

bezet gebied tot Roosendaal. Dat
er overal weer bruggen over de
Maas liggen, wekt meer bewon-
dering dan verbazing. Overal
waar de reporter van de fiets
stapt, signaleert hij dat de 'ge-
heele bevolking in groote ge-
moedsrust aan het werk is.'
Ook de verstandhouding tussen
de burgers en soldaten is volgens
hem heel goed.
Over de schaarste schokschou-
dert hij: „...Ach, wie trouwens de
organisatietalenten van het Duit-
sche leger met zijn eigen oogen
aanschouwde, zal wel begrijpen
dat dit slechts een zeer gering
probleem vormt."

Eind mei laat dr Albert Seyss-In-
quartweten dat er geen sprake is
van voor-censuur. Wel moet hij
kwijt dat 'deze tegemoetkomen-
de houding veronderstelt na-
tuurlijk een absoluut loyale hou-
ding van uitgevers en redacteu-
ren.'
Rond deze tijd schrijft Anton
Mussert, leider van de NSB, in
zijn dagboek dat de joden in Ne-
derland zullen worden wegge-
voerd. Van hem mogen ze mas-
saal naar Guyana.

«
"ü-üit

De nazipropaganda-machine van
Joseph Goebbels loopt ge-

Nederlandleefttussenhoopenvrees,beginmei
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Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te koop AANHANGWA-
GEN. Spoordijkstr. 78,
Hoensbroek.
Te koop AANHANGWA-
GEN. Peeters, Maasstr. 39,
Kessel-Eik.
Te koop AANHANGWAGEN
120x90, i.z.g.st., voor kl. au-

to, ’ 350,-. Tel. 045-455030

Motoren
Te k. crossmotor, KAWA-
SAKI XX 125, waterkoeling,
bwj. '88. H.v. Veldekestr. 3,
Langeberg/Brunssum.
SUZUKI Cross 250 cc, bwj.
'85, vr.pr. ’1.450,-; Maico
cross 480 cc, bwj. '81, vr.pr.

’ 800,-. Tel. 04454-4764.
KAWASAKI GPZ 600, bwj.
'86, met laser-uitl. en race-
zit, km.st. 16.000, pr.
’8.900,-. Te bevr. bij GG
Auto's Heerlen, 045-224172
KAWASAKI GPZ 550 in abs.
nw.st., bwj. '85, let op km.st.
9.000, pr. ’5.900,-. Te
bevr. bij GG Auto's, Heerlen.
Tel. 045-224172.
Te k. gevr. LOOPMOTO-
REN en sloopmotoren en
schade-wegmotoren. Te-
vens gratis afhalen. Tel.
04450-3192 b.g.g. 2962.
Te k. KTM GS 600 Enduro
bwj. '86 i.z.g.st., inruil weg-
motor mog., 04490-18676.
Mooie SUZUKI GS 400, bwj.
'82, i.z.g.st.: Honda 125 R,
bwj.'B6, i.z.gst. Florinstr. 32,
Voerendaal.
Tek. BMW R 100 rt, bwj. 81
als nw. Pr. ’8.500,-. Tel.
045-256271.
SUZUKI GS 1000, bwj. '80,
veel extra's, techn. OK,
’2.850,-. Plein 15, Kerk-
rade-West.
HONDA CB 900F, i.z.g.st.,
pr. ’4.750,-. Tel. 04490-
-42949.
Te k. GSXR 1100 slingshot
Suzuki bwj. '89, vr.pr.

’ 18.000,-, tel. 045-319067.
SUZUKI GSXR 750, bwj. 2-
89, 10.000 km, alum. rem-
leiding, pr. ’ 14.250,-. Ra-
velijnstr. 132, Maastricht.
Tel. 043-437981.
KAWASAKI 80 cc Crosser,
bwj. 'Q7, weinig gebr., nw.pr.

’ 5.600,-nu ’ 1.500,-. 045-
-243730, na 21.00 uur.
YAMAHA KT 500, bwj. '79,
nw. motor, pr. ’ 2.400,-, met

■,gar. 04404-1317.
HONDA CB 400 Four, bwj.
'79, in pr.st., ’2.750,-.
04404-1317.
Te k. YAMAHA type GS 250
i.z.g.st. bwj. '79, ’2.000,-.
045-271920, Julianstr. 2,
Schinveld.
Te k. YAMAHA XS 400,
blauw, bwj. '90, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-725677.
HONDA KR 500, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.900,-, Kasteelstr. 44,
Brunssum. 045-253155
Te k. Heren MOTORPAK mt
54-56; leren heren motorjas
mt. 50-52; leren dames mo-
torjas mt. 36-38. Tel. 045-
-460498 na 15.00 uur.
T.k. HONDA 750 cc, mcl.
koffers en kuip, bwj.'77, pr.n.
0.t.k., te bevr. Molenweg 35,
Eygelshoven. 045-454556
T.k. HONDA XL 500
’1.250,-. Mijnlamp 4,
Schaesberg. 045-325377.
Te k. SUZUKI GSX 1100 E
'83, vr.pr. ’ 5.500,-, tel. 045
-351927.

(Brom)fietsen

Te k. Vespa Bravo PIAGGIO
bwj. '88, z.g.a.nw., pr.n.o.t.k.
045-271895.
Te k. VESPA nieuw model,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen
Te koop: RACEFIETS Giant
Pacer, mt. 54, 12 versnellin-
gen, Shimano derailleur,
pr. ’ 500,-. Tel. 04752-3900
Te koop snorbr. VESPA Cit-
ta 1 jr. oud, vr.pr. ’ 650,-.
Tel. 045-213038.
Te k. PUCH Maxi hoog,
sterwielen, kl. wit, i.z.g.st.,
pr. ’ 775,-. Tel. 045-423548
Te koop KREIDLER RMC,
in nw.st. ’475,-. Pyler 65,
Landgraaf (nabij dref- en
renbaan).
Te koop YAMAHA DT met
extra's, bwj. '87, kl. wit/rood,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317589.
Te k. RACEFIETS mt. 56,, Campanolo en Shimano on-
derdelen. Tel. 045-420380.
Te k. MOUNTAIN-BIKE vr.
pr. ’ 500,-. 045-256271.
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, bwj. '88, ’ 800,-.
Tel. 045-414984.

;Te k. VESPA Ciao met
sterw., bwj.'BB, pr. ’ 750,-.
Maxi Puch met sterw., bwj.
'87, ’ 650,- tel 045-750393
Tek. YAMAHADT 50 MX, in
nw.st., bwj.'B7, Vredeshofje
2, Kerkrade, na 18.00 uur.
Te k. weg. omst. mooie
bromfiets merk VESPA met
sterw. ’ 650,-. 045-215743.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88
z.g.a.n. en verz. Tel. 045-
-250706. -
Te k. gebr. dames-, heren-,
sport- en OMAFIETSEN.
Tel. 045-751850.
HONDA MTS, bwj. '88,. ’ 1.750,-. Tel. 04490-24330
Te k. KREIDLER RMC, bwj.
82, vr.pr.f 650,-, i.z.g.st.
Heulenderstr. 97, Brunssum
na 17.00 u.
Te koop HONDA MT 5, bwj.
'87, helm, ’ 900,-. Tel. 045-
-460887.
Bromfiets APRILIA E.T. 50,
off the Road, 8 mnd. oud, nw
pr. ’ 6.300,- nu ’ 4.000,- in-
ruil mog. Tel. 04752-1515.

Te k. zeer mooie HONDA
MBB vr.pr. ’ 675,-. Tel. 045-
-421707, na 13.00 uur.
DERBY FDS bwj. '88 1.100
km, nw.pr. ’3.200,- nu

’ 1.850,-, gar. 04404-1317.
Ralley RENFIETS mt. 56, i.
z.g.st., nw. ’ 950,- nu
’450,-. 04404-1317.
T.o.a. Prof. Batavus RACE-
FIETS 57 cm. in nw.st., ond.
Camp., Ree. O Str.light
Carbon & Modolo ex. w.
’1.350,- . Welterlaan 47,
Heerlen.
LICHTE sportfiets Koga 58
cm, compl., i.g.st. ’ 450,-.
Welterlaan 47, Heerlen.
Te k. VESPA Ciao, '88 (ster-
wielen), ’ 850,-. Irenestr. 56
Nieuwenhagen.
Te k. mooie HONDA MT, 4
jaar, ’ 1.250,-, wit, tel. 045-
-443287.

Te k. zeer mooie HONDA
MTS, bwj. '86, pr.n.o.t.k. Tel.
045-259793.
Te k. Vespa CIAO met
sterw. en Faco. Pr. ’475,-.
Tel. 045-723163.
Te k. PUCH en Vespa en
snorfiets en bromscooter.
Tel. 045-422115.
Te k. zwarte HONDA MB,
met verz., vr.pr. ’ 900,-.
04454-3462 tot 17.00 uur.
Te koop ZUNDAPP GTS,
nov. '84, 12.800 km, i.z.g.st.
Pr. ’ 1.250,-. 045-415516.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '86,
vr.pr. ’ 950,-. 045-454883.
PEUGEOT Sportfiets, 10
versn., in st.v.nw., vr.pr.

’ 300,-. Zandkuilenstr. 11,
Hoensbroek.
Te k. HONDA MT 5, bwj.'B6,
Emmastr. 16, Nieuwenha-
gen, tel. 045-316271.

Vakantie en Rekreatie

Zeilen/Boten/Surfen
Te k. SURFPLANK Aquata
370 racesport gesch. v. be-
ginners, compl. ’ 350,-. Tel.
045-318209.
Te koop SURFPLANK voor
beginners Durour Sun, pr.
’400,-. Tel. 045-217887.
SPEEDBOOT met trailer evt
waterskie-uitr., 40 pk motor.

’ 3.250,-. 045-455609
Te k. gevraagd DUIKFLES
plus automaat. Tel. 045-
-711277.
Boten - boten - Koopjes.
Grote keuze voor water-
sportvrienden! b.v. Rubber-
boot v.a. DM 1095,-, sport-
boot v.a. DM 2.995,-, kajuit-
boot v.a. DM 17.900,- en
binnenborder v.a. DM
28.900,-. Ook vele occas-
sions tegen uiterst lage prij-
zen. Buitenboordmotoren
van Evinrude, Mercury en
Yamaha meteen leverbaar
(ook occassions). Heku-
Bootrailer ook meteen lever-
baar, accessoires bijzonder
goedkoop. Dagelijks geo-
pend van 9 tot 18.30 uur en
's-zaterdags van 10-14 uur.
Sport-Boot-Center WOH-
LER, Borsigstr. 5, 5132
Übach-Paleriberg. Tel.
0949-2451-43663, fax:
46762.

Te k. MOTORKRUISER,
10x3 mtr. met A.K. 70 pk.
peugeot diesel, vr.pr.

’ 2.750,-. 04746-4046.

Drenthe
GASSELTE, "De Kremmer"
modern vak. oord vlakbij
strandbad. Veel bossen,
wandel- en fietsmogelijkh.
Te h. bungalows en kam-
peerpl. Gratis folder: 05999-
-64333.

Waddeneilanden
VAKANTIEHUIS in Aqua-
delta, Schouwenduiveland
tot 8 pers. te verhuren, tel.
045-442455.

Noord Holland
Te huur ZOMERHUIS, 4-5
pers. mei-sept. Tel. 02206-
-4280.

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
Wohnmobil 6 personen bei
ZOUTELANDE, f. Sommer-
ferien frei. Tel. 09-49-241-
-807264 nur taqsüber.

Zuid Holland
NOORDWIJK, rustig gel.
aan bos en duin vakantie-
bungalow, alle comfort,
02523-74110.

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

Caravans/Tenten

Sta-caravans
Echt nergens zoveel keus in alu- hout- en kunststof sta-

caravans. Nieuwe sta-caravans v.a. ’ 22.450,-,
houten chalets v.a. ’ 24.500,-. Ook gebr. sta- en tour-

caravans tegen mr. prijzen. De Bergjes Caravans,
Schaapsbrug 2, Roggel. Tel. 04749-5079.

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.

CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
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.
Siistermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's.
Ook verkoop van VW kam-
peerauto's in iedere prijs-
klasse. Speciale aanbiedin-
gen: 6-pers. kampeerauto
van 29-6 tot 7-7-'9O en van
14-7 tot 20-790 ’ 1.200,- p.
wk.; 4-pers. kampeerauto
10 dagen 865,- p.wk. 045-
-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afge-
sloten) voor caravans, boten
te Nuth. Te1.04493-1304.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken inKonings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Te k. TOURCARAVAN,
Hobby. bwj. '85, kachel,
badk. en koelk., nw. voort.,
kopkeuken, vr.pr. ’ 9.750,-.
Tel. 04490-24243.
Te k. BEYERLAND Quartz
450 TD 4-5 pers., 1989, m.
toil.-luifel grijs interieur. Tel.
04456-268.
Te koop VOUWCARAVAN
Paradiso, i.z.g.st., extra gr.
voortent en luifel. Pr.
’2.750,-. Tel. 045-750601.
Te huur WALCHEREN
(ZLD) 4-pers. caravan en
appartement. 01185-2978.
Te k. ADRIA caravan, bwj.
aug. '88. Tel. 045-230099
na 14.00 uur.
Te k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Heerlerheide.
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING in of omge-
ving Nuth. Tel. 045-244963.
Te koop TOURCARAVAN
Knaus-Wolf, 5-pers. in
nieuwst. Tel. 045-456837.

Te koop CARAVAN 4-5-
pers. Burstner City mcl.
voortent, geh. nw.st., geïsol.
verw., ijskast en diepvries,
toilet, douche, bwj. '86, pr.

’ 9.900,-. Tel. 045-221283.
OPKNAPPER caravan te
koop, vr.pr. ’650,-. Tel.
045-211067.
VOUWWAGEN merk La
Bohemme Mini 5-pers. met
oplooprem, ’1.250,-. Tel.
045-750887.
Te k. compl. INRICHTING v.
camper, ideaal voor Cl5en
Fiat 242. 045-318209.
Te k. TOURCARAVAN Kip
Highline 48T, 2 jr. gar. op al-
le techn. gedeelten,

’ ia.000,-. 04454-3050.
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
spee. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van

’ 47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220vvoe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
4-pers CARAVAN, chateau
350 comfort, koelkast, voor-
tent, ’ 3.500,-. Dr. O Meu-
lenmansstr. 88, Heerlerbaan
Te k. VOUWWAGEN, Tri-
gano, Windsor GTS, bwj.
'89, lx 3 wkn. gebr. i.st.v.
nw. pr. ’5.500,-. Tel.
04490-10243.
Te k. TOURCARAVAN
Hobby 460 klassiek, bwj. s-
'BB, 1x gebruikt, kachel, ijs-
kast, tent, doucheruimte en
orig. ingeb. chem. toilet, nw.
pr. ’ 19.500,- nu ’ 14.000,-
-met pap. 045-323178.
ADRIA '72 3-4 pers., met
voort., luifel en koelbox, pri-
ma onderh., vr.pr. ’ 1.750,-.
045-323128.
CAMPER te k. VW diesel
met verhoogd dak, voll. in-
gericht, i.z.g.st., APK ge-
keurd, ’ 13.000,-. Dross. de
Sauvetstr. 54, Elsloo.
Te koop' VOUWWAGEN
Coltel ’750,-. Tel. 045-
-253559.
KNAUS caravan 1980, als
nw. I. 3.80m, 620 kg, voort,
rondzit, toiletr., ’6.000,-.
Tel. 04746-4457.
Te k. BURSTNER 450 TN
club, nov. '89, ’ 2.000,-, ond
nw.pr. Gen. Hodgesstr. 35
Übach o. Worms. 045-
-310024.

Te k. CAMPER Mercedes
207 i.z.g.st. Tel. 045-
-323259.

,Te k. TOURCARAVAN
Adria 305 SL, 3-pers., bwj.
'80, i.z.g.st. 045-316292: tussen 16.00 en 18.00 uur.
TABBERT Caravan 530 TN,
met voortent. Litscherveld-

' weg 13, Heerlen.
045-223843
Te k. VW-bus 74 m. kam-
peerauto-inrichting. Gere-
vis. motor, geel kent.

’ 2.850,-. Tel. 045-212146.
ERIBA-Puck, 2-pers., bwj.
apr.'BB, verw., koelk., i.st.v.
nw., vr.pr. ’11.000,-.
04459-2113.
STACARAVAN 7x3, bwj. '80
1 slpk. wc douche ’ 6.750,-

-1 mcl. vervoer. 04404-1317.
Te k. PARADISO vouwcara-
van, 4-pers. bungalt. 2-pers
skeltertentje, 045-224125.
Te k. 4 a 6-pers. BUNGA-
LOWTENT, camp. uitrust,
tevens bagageaanhang-
wagen. Tel. 045-353203.
Te koop STACARAVAN in
Zütendaal (B), i.g.st., met
voortent. Tel. 045-317822.
Schitterende DE-REU cara-
van bwj. '84 tandemas 5.50
m. z. luxe uitv. 2 ijsk. mag-
netron, geiser, elektr. an-
tenne stereo etc. iets aparts.
Tel. 045-323111.
Te k. CAMPER Hanomag
F55, Kip-opbouw, 6-8 pers.
gr. tanks, alles compl. Tel.
045-353569
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
Te k. aangeb. STACARA-
VAN, 3 slpks., z. mooi, al-
leen ser. gegadigden. Tel.
04499-5341.
Te k. VOUWWAGEN, Euro-
pacamper, 2 jr. oud, vr.pr.

’ 5.450,-, 045-259634.
Te k. 3-pers. caravan, i.z.g.
st. Adria, tel. 045-251660.
Camper MERCEDES 507,
compl. ingericht o.a. W.c,
douche, ijskast, radio enz.
Te bezicht. tankstation
Brouwers, Heerlerbaan. In-
en verkoop automobielen
Jos Wetenkamp.
Te k. Fiat 242 omgebouwd
als camper. Staat als
CAMPER op kenteken.
Wenden op Kloosterlaan,
Schinveld, cat de Pimpelair.

Div. Binnenland, Te huur 4-6 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans,
met licht, water en w.e. in
bosachtige orrvgev. van de
Overijsselse Veght. Vrij po-
ny-rijden en zwemmen.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

België
Te k. zeer ruim WEEKEND-
HUISJE met voll. inboedel
en alle comf. op camping te
Lanaken/Belg. (plaats Bos-
laan 102) gesch. v. zomer
en winterverbl. ook riool-
aansl. Zeer lage plaatskos-
ten (weekends aanwezig).
04490-23619

Frankrijk
Te huur APPARTEMENT
aan Franse Rivièra, 2 a 4-
pers. v.a. ’2OO,- p.wk. Tel.
045-318692.
Te h. 5-pers. caravan op
camping nabij St.TROPEZ.
Tel. 045-752678
ARDÈCHE Z. Frankrijk te h.
caravan van 23/6 tot 7/7, tel.
045-316782.

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

Italië
Vrijgekomen VAKANTIE-
WÓNING omg. Levico- en
Caldonazzomeer, van 30-6
tot 21-7. Inl. 074-910027.
Ik rij naar ITALIË heen 16.5.
terug 20.5. omg. Garda-
meer/Brescia. Meerijder(s)
gevr. Tel. 045-253249.
App./villa door heel Italië in
juli, 5-pers, v.a. ’ 492,- per
week. Tel. 0932-11354326
PUNTO Vacanze, Rootenstr
19 bus 8, Genk 3600 (B).

Oostenrijk
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.

1 Spanje

■ COSTA BRAVA, villa 8-prs.,
i veel privacy, gr. tuin. V.a.: ’ 250,- p.wk. 04490-22045.
VAKANTIEHUIZEN: a.d.
kust, appartem., villa's en
huizen v.a. ’ 275,- p.w. ook
goedkope vluchten DOP

IPortugal. Info: 01883-10789
of 045-230474. ma. t/m za.
Speciale lenteaanbiedingen.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-

I kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te koop witte middelslag
POEDEL reu 3 jr. Tel. 043-
-624234.
Te koop gester. Perzische
POES ’450,- en tot dek-
king aangeboden Perzische
katers, blauw en crème voor

I I.F. geteste poezen. Tel.
04760-74452 b.g.g. 72659.
Te k. 2 DAMHERTJES plm.

1 1 jr, bokje en hinde. De-
steynstr. 21, Voerendaal.
Gratis af te halen weg.. plaatsgebr. grijze roodstaart

IPAPEGAAI m. kooi. Hekele-
I wg 26 Übach o Worms
Te koop mooie jonge KO-
NIJNEN, 7 wk., ’6,-. Tel.■ 045-415704.
Wegens omst. te k. 2
TECKELS (teefje) 7 mnd. en
3 jr. 045-740855.

Kardinalen, duifjes, spreeu-
wen, Amaranten, zebra's
ca. tropische VOGELS.
Trichterweg 102, Brunssum.
Weg. omst.heden te koop
pratende groene AMAZO-
NEPAPEGAAI met kooi; te-
vens dwergpapegaai en Ja-
panse nachtegaal met kooi.
Tel. 045-324280.
Te koop pracht. Golden RE-
TRIEVER pups met stamb.,
ingeënt en ontw. Ouders
HD-vrij en PRA-gekeurd.
Tel. 04163-72853.
SIAMESE Kittens te koop.
Tel. 043-213845.
Te k. mooie MALTEZER
leeuwtjes met dierenpasp.,
blijven klein. 04104-93676.
Te k. zwarte en witte
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, met stam-
boom. Tel. 04750-16590.
VOGELS-VIJVERVISSEN.
Ruim 120 soorten vogels,
o.a. baby-beo's. Grotere
sortering vijvervissen o.a.
goudwindes tot 30 cm. div.
maten sluierstaarten, algen-
eters, karpers enz. Dieren-
speciaalzaak Leblanc, Heis-
terberg 21, Hoensbroek.
Tel. 045-212876. Heden 5
mei geopend.
Twee OOIEN met lam te
koop. Telefoon 045-750689.
Pointerkennel "The Thistle
Garden" (lid van Ned. Poin-
terclub) heeft te koop prach-
tige POINTERPUPS, gebo-
ren 24-3-'9O, geënt, ont-
wormd en met stamboom.
Th. Bindels, Schoolstr. 33,
6351 EH, Bocholtz, tel.
045-442993
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERS 1 reu en teefje m.
stamboom, Nusterweg 44,
Sittard. Tel. 04490-14659.
Te k. Cavalier King Charles
SPANIELTJES. Tel. 04493-
-2751.
Kennel Domino's Dynasty
Pr. Duitse DOGGENPUPS,
3 wit-zwart gevlekt, 1 zwart.
Int, kamp.afst. 04490-26290
Te k. zeer mooie BOUVIER-
PUPS zwart en gestroomd,
beide ouders aanw., tel.
04406-16516.
Te k. D-Pony, Belg. Arabier,
100% betrouwbaar. Tel.
045-442868.
PAPEGAAIEN: Baby ara's,
kakatoes, beo's, alexanders
allen 6 wkn. oud; div. tamme
en sprekende kakatoes,
ara's en papegaaien. Te-
vens inruil en inkoop. Tel.
04490-75359.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, collies, personata's,
valkparkieten, rosella's en
penanten. 04490-75359.
Te k. Jonge golden RE-
TRIEVERS met stamboom
en inenting, ouders HD-vrij.
Tel. 04110-1376.
Te k. ROTHWEILER-Pups,
teefjes, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04742-1654.
Te k. . gevr. WALTEZER
Leeuwtje, plm. 9 weken oud,
teefje. Tel. 045-313022.
Weg. omst. hed. goed tehuis
gezocht voor LABRADOR,
reu, met stamb., lief v. kind.,
tel. 04490-26365

Te k. Puppies van BOU-
VIERS, Collies, Heidewach-
tels, poedels en leuke ba-
staard hondjes. Ook alle
hondenartikelen, Lochter-
weg 8, Budel-Schoot. (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags gesloten.
Te k. KIPPENHOK, konij-
nenhok met schuifladen.
Tel. 045-230264.
Te k. RQTTWEILERPUPS,
ingeënt, dierenpasp., tev. 3
vaks hondenaanhangwagen
torsie geveerd, 045-419477.
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigheden.
Henk Ploemen, Broekhui
zenstraat 53 B, Rimburg.
045-320229.
Arabier VEULEN, 14 mnd.
oud, mooi getekend. Tel.
045-728508.
Te koop SCHAPEN en
Lammeren. Mareheiweg 1,
6311 AC Ransdaal. Tel.
04459-1323. ■
Papegaaien vanaf ’ 575,-.,
Pennanten, eleganten enz.
dw.hangoorkonijnen en
hamsters. 5 mei geopend tot
17.00 uur. ARIANE, Bleyer-
heidestr. 10, Kerkrade. Tel.
045-351340. Gevraagd:
Parkieten, papegaaien, ka-
naries, enz.
Te k. jonge BOUVIERS
7 wkn. Bergseweg 75, Voe-
rendaal.
Yorks en Fox-terriërs, BOE-
MERHONDJES, Tekkels.
04459-1237, Walem 11a.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
Te k. mini PONY, hengstje,
3 jr., 79 cm hg.; Shetlander
pony, merrie. 04492-3112.

Opleidingen
Haal nu uw RIJBEWIJS op
de Ned. Antillen in een week
Tel. 020-160518.
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.
Vracntautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

——^—^——^—^—

Rijles
CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van
Bentum organiseert een
unieke rij-opleiding die zon
6 weken duurt voor het groot
rijbewijs C. Deze rij-oplei-
ding wordt afgesloten met
het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.

Mode Totaal
COUPEUSE gezocht. Tel.
045-725746.
Te koop moderne witte
BRUIDSJURK mt. 38,
’650,-; schoenen mt. 37,
gratis. 04454-2084.

Huwelijk/Kennismaking

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
ledere zaterdag dans- en
contactavond in de kelder-
bar "LA CHALET" in Tree-
beek, toegang v.a. 30 jr. 's
zondags speciale dans-
avond voor ouderen. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25 A,
tel. 045-211375
J. MAN 25 jr., zelfst. onder-
nemer zkt. j. dame om een
toekomst mee op te bouwen
Br.o.nr. B-4443 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
WEDUWE 60plus zoekt
vriend in zelfde leeft. Br.o.nr.
B-4465, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jongeman 45 jaar, ongeh.
slank, z. k.m. VROUW 40
t/m 50 jaar voor vriend-
schap. Alle br. antw. Br.o.nr.
B-4470, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vrouw, 63 jr. met rijbew. zkt.
VRIEND. Br.o.nr. B-4473,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Man uit Frankrijk, tijd in Z.L.
zoekt 81-DAME voor uit te
gaan, geen fin. bedoelingen.
Br.o.nr. B-4474, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J. man 31 jr. z.k.m. j.
VROUW 20-30 jr. om 'n
vaste relatie op te bouwen,
Ifst. zonder kind. geen uitg.
type. Br.o.nr. B-4476, L.D.
P.B. 3100, 6401 DP Heerlen

Weduwnaar 55 jr. zoekt
WEDUWE plusm. 55 jr. brief
met foto worden eerlijk be-
antwoord. Br.o.nr. B-4478,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Leuke spont. dame 49 jr. z.
kind. wil gaarne ken. maken
met nette ser. MAN, leeft, tot
60 jr. Br.met foto o.nr. B-
-4479, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastr.-Ophoven 1 Sit-
tard. Organiseert iedere1
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Als het goed is ben je een
MEISJE van een jaarof der-
tig, heb je een warme stem
en hou je van een veelzijdig
leven. Laat mij dan weten
hoe ik jekan vinden. Br.o.nr.
B-4481, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vrouw 49 jr. zkt. voor vrije-
tijdsbesteding o.a. uitg., film
e.d. leuke alleenst.
VROUW(EN), niet lesb., Ifst.
regio Kerkrade. Br. o.nr.
B-4487 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
WEDUWN . 59 jaarzkt ken-
nismaking met weduwe of
alleenstaande voor serieuze
relatie. Br.o.nr. B-4488, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Weduwe 66j. zoekt ser. WE-
DUWNAAR voor vriend-
schap. Br.o.nr. B-4491, LD,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Leuke vrouw zkt. charm.
VRIENDIN v. event. rel. 35-
-50 jr. Br.o.nr. B-4494, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

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

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur!

Bel: WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
STOELMATTERIJ vern. rie- Opritten en terrassen in klin-
ten en biezen stoelen met kers of SIERBESTRATING,
gar. Bel. 045-418820. tuinaanleg. 045-423699.

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875

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

VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.

Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

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.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie. .
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008. |
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
GEVELREININGING, uit-
kappen en voegen. Tevens
ook nieuwbouw. Schelsberg
.1.7, Heerlen. 045-724462.

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.

Meubels met kleur

ii
TOi #v:::/

Hoofdstraat 18, Amstenrade. Tel. 04492-1624.

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

Vandaag 5 mei zijn wij geopend.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741. i

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602. '

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Te k. 2 stuks echte aparte
mooie 12-armige porcelei-
nen HANGLAMPEN (kroon-
luchters). Pr. n.o.t.k. Han-
delsond. Ankiewicz, Renne-
migerveldweg 70, Heerlen.
Te k. ronde wortelnoten SA-
LONTAFEL, afm. 120 cm, 4
laden. Tel. 045-711816 na
18.00 uur.
Weg. verbouwing gehele
INBOEDEL te koop. Tel.
045-314976.
Prachtig LEREN bankstel,
strak model, 3 en 2 zits, z.g.
a.nw. ’ 1.650,-.045-224370
Te k. leren 2 en 3 zits BANK
grijs z.g.a.n. Te bevr. 045-
-230816 na 17.30 uur.
Te koop HOEKKEUKEN, z.
g.a.n., tot. lengte 5 mtr, evt.
combinatie, foto aanw. Ken-
nedystr. 33, Hoensbroek.
Lodewijk VITRINEKAST no-
ten, iets moois, vr.pr.
’2.250,-; Lodewijk bankstel
noten 3-1-1, als nw. vr.pr.
’1.150,-. 045-323830.
Te k. z. mooie 2e hands
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
IJKAST ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-.
Tel. 045-725595.
Te k. 3 en 2-zits BANK-
STEL, moderne kleuren,

’ 300,-. Tel. 045-453532.
Te k. mooie Henri Deux
EETHOEK, pr.n.o.t.k., tel.
045-322619

i

Tektm (0241) '«x^mih^Mim^
Itlel_ (0241) 165118 tmmamx 1 51WA*tai

Te k. wit WANDMEUBEL, 5
elementen, i.z.g.st., ’ 900,-
Tel. 045-321330
Grijs RUNDLEDEREN
3-zits bank, type Leolux, nw.
St. ’1.500,-. 045-713791.
2-zits leren BANKJE, stijl
Chesterfield, zeer apart. Tel.
045-440543.
Antieke witte SLAAPKA-
MER te koop. 04492-2601. 'Eiken BANKSTEL en antie- 'ke slaapkamer te k., tel. 045 :
-310706.
Te k. mod. EETHOEK, Vh
jr. oud, pr. ’ 350,-, tev. te k. ;
gezichtbruiner 1 jr. oud, 6
lamps, pr. ’50,-, tel. 045-
-465245.
Te k. mod. lichtgrijze EET-
HOEK (4 st.) en 2 dressoirs,
tel. 045-455945 na 18 u. 'Te k. 2-pers. WATERBED
met 2 matrassen en 2 ver-
warmingselem. Als nieuw.
Tel. 04492-2318.
AFWASAUTOMAAT tek. en
campingijskastje op gas en,
elec. Tel. 043-644805.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
J Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.
Te k. ZONNEGEZICHTS-
TOESTEL 2000 W, Soltrom Te k. weg. verh., ZONNE-
profi 7 k, JK intern, carabik HEMEL Alisun, 10 lampen,
JK, tev. zonnebank, 10 lam- kantelbaar stat. ’ 1.000,-.
pen ’ 500,-, te1.045-425011 Tel. 045-250409.

TV/Vldeo

Goede KLEURÉN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Te k. VERSTERKER Pio-
neer 757 max. 2x150 watt
met gar. en verpakking, 6
mnd. oud, pr. n.o.t.k. 045-
-710290 of 045-715021.
Te k. Panasonic VIDEO-
CAMERA in st. v. nw., div.
acces., nog geen 15 uur ge-
bruikt, nw.pr. ’ 4.500,- vr.pr.
’2.500,-. Inl. 04750-10363.
Te k. splinternieuwe Astra
SATELIETSCHOTEL nog in
de verpakking, ’550,-. Tel.
045-222084.

Huishoudelijke artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKöhlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.

Te k. 4-pits GASTOESTÉ -
pr^ 75,-. Kasteelstraat 'Brunssum, tel. 045-2531 J
Een PICCOLO in het "Lj
burgs Dagblad helpt uj
weg naar snel succes, c
045-719966.

Computers
■■- =■ ; " ■ -■ ; -■'.:: .—.
Te k. ATARI 520 ST, 'i
randapp. en software. P<
o.t.k. Te bevr. 045-71464;
Te koop PC, MS-dos, rr.
tor, 2x 5 1/» disk-drive, to
senbord, Word-Perfect. 1
045-229256.
Te k. computer COMM
DORE C 64, driveprirl
speeddos EX 05, joystick
software. 045-426442.

Kachels/Verwarm ing
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.. Te k. GASHAARD Bei*

’ 150,-. Tel. 045-317162
Fe k ronde GASKAC^
Tel. 045-230264.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, \orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. -f
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER Wf
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!i A

Yamaha SY 22
Yamaha SY 55
Yamaha SY 77

Synthesizers
Nu leverbaar bij:

Muziekhuis Guus Arons bv
Honigmanstraat 5-9

Heerlen. J
Sla nu uw slag (werk!!!)

Drumstellen met 10-50% kortinS
vanaf ’ 30,- per mnd. Direct eigenaar van o.a.

Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuur enz.

Vraag naar onze specialeklantenkaart. Altijd aanbieding
en occasions. Alles van Flight-case. Nergens goedkoP

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

ma.-za. geopend, do. koopavond.
Het prijsbrekende muziekparadij'

Te k. ORGEL Dr. Böhm, en
midi en expander stereo.
Extra eindverst. en boxen
150 Watt, samen of app.
T.e.a.b. 045-417589.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Te koop JUKE-BOX Würlit-
zer type Americana 11, in pr.
st„ pr.n.o.t.k. 045-230197.
Te koop SYNTHESIZER
Korg Poly 800 ’ 750,-. Tel.
045-425128.

Te k. huiskamer ORG^
Merk Mark 2000, tf|

’ 800,-. 045-752547.
Te k. GEM, DSK-4 K 6
board, vr.pr. ’350,-. ', I
045-250063. J ,
Wat VERKOPEN? Ad*
teer via: 045-719966.— y

Foto/Film
_✓

Tek. OLYMPUS OM 20, ]
50 mm. en 35/70 mm en #
pr. ’ 400,-. Tel. 045-4582]

Kunst en Antiek
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt U in
onze 1500 m2showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopn. dond.,
vrijd., zaterd.
Te k. Mech. EETHOEK ov.
tafel en 4 stoelen, tel. 045-
-316782.
Te koop antieke jacht TA-
FEL ’1.250,-. Tel. 045-
-312233.

Versteigerung von ca. ■

Schmuckartikeln, Tasctf
und Armbanduhren, Sil"
Antiek- und Kunstgeg*
standen weit unter üblicf
Ladenpreisen in Aachf

Reihstrasse 13, am Sa. \'90 ab 14.00 Uhr. Vort
sichtigung, Fr. 10.00-18;
Uhr, Sa. 10.00-12.00 y
Kataloge bei der Vorbes'1
tigung erhaltlich. GREI*
LAND Auktionen AacheQ>
Tek. HERENFIETS uit 1*
i.z.g.st., merk locomotief,'
’350,-. 045-717471.
Te k. antieke houten WIJ'
KUIPEN va. ’ 125,-. Slij'e
de Klein, tel.. 04490-1865;
Te k. eiken Mechelse EÉ;
HOEK en kast. Tel. 04<tf
77689. J
Te koop antieke KAST H«fH.045-214151.

Braderieën/Markten
Franse Markt zondag 13 mei

Centrum Beegden. Info 040-856693.
Zaterdag 26 mei as.

Grote Vrije Markt
in de binnentuin en rondom Makado-Beek. (alleen vOc

particulieren) Voor ml. 04490-74669.
Te koop gevraagd

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. gevr. EUROPALLETS.
Worden afgehaald. Tel.
04454-1693.
Te k. gevraagd DUIKFLËS
plus automaat. Tel. 045-
-711277.
Dringend te koop gevraagd,
bel liefst vandaag. Wij halen
en betalen een goede prijs
voor DAMESPOCKETS zo-
als; Bouquet, Intiem, Cand-
lelight, Love-Swept, Jasmijn
e.d. Romannetjes, avond-
lectuur, fiodderboekjes,
zwijmellectuur, beeldro-
mans, Mijn geheim, moe-
derliefde, Mammie, Kasteel-
en Artsenromans, Jerry Cot-
ton, Hollister, Co>t 45, John
Sinclair, Sexy West, Wind-
chester, Griezel, Horror,
avontuur. ACe erotische,
porno en se*bladen Chick,
Candy, Se'enteen, Rosie,
Play-boy, Penthouse, Hust-
ler 087-736810 bel nu!

Wij betalen de hoogste Pr
voor al uw oud ijzer en tf
talen. Gebr. SWINKELS.
de Cramer 100, Heerl«
Tel. 045-751994 J
POSTZEGELS en mud"!aan- en verkoop. Post?gelhandel Kern Locht 100*
Kgrkrade-W. 045-410911^
Te k. gevr. IJSKAST, di«f
vrieskast en electr. typ"1
tgjl_o£s-416094/455240.y
KOELKASTEN, diep^'
zers, wasautom., K-tVjvideo's, stereo-app., kl. *geen bezw. 045-726206.^

Diversen
Tina Turner

Ruilen, 2 krt. v. Köln tege"
krt. Maastricht. 045-25971'
Praktijk voor Paranorm*
HULPVERLENING cotf\na tel. afspraak 045-453
van 8.00 tot 10.00 uur of *17.00 tot 19.00 uur.
Te k. AMBEELD 275 kg J'originele ondervoet. '045-444294. j

Voor Piccolo's
zie verder pagina 42
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Gevangen in dezwarte schaduw van zijn vaderMet naam en toenaam in
de krant?
Geen enkel punt.
Of zijn bejaarde vader in
Zuid-Limburg deze
openheid zal waarderen?
Zoonliefkan het bar wei-
nig schelen.

De pijn van
de zoon
van een
NSB'er

„Op mijn elfde kreeg ik van een
tante - nicht van mijn moeder-

'Reis door de nacht' van Arme de
Vries. Dat boek heeft vreselijk
veel indruk op me gemaakt. Heb
ik ook om moeten huilen. Ik kan
me echter totaal niet herinneren
of ik daar enige reactie van mijn
ouders op heb gekregen."

Amersfoort enig benul had waar-
heen de Joden getransporteerd
werden. Ook dat wist ie niet.
„Of mijn vader nu halve waarhe-
den vertelt, is niet duidelijk. Tij-
densons eerste en totnutoe enige
gesprek moest ik wel heel erg
aan hem'trekken. Daarvoor kan
ik twee overwegingen bedenken:
of hij moet het geheiminderdaad
van heel ver halen, of hij vindt
het pijnlijk hierover met zijn
zoon te praten."

Achteraf gezien herkent Peter
twee signalen uit zijn jeugd. Als
hij op zijn veertiende de begrafe-

Daags daarop krabbelt
hij echter wat terug.
Om te voorkomen dat er
rond 10 mei alsnog een
steen naar het ouderlijk
huis wordt gekeild, mo-
gen alleen zijn voornaam
en leeftijd in de krant:
Peter, vijfendertig. Ook
die van zijn pasgeboren
dochter.
Want vooral voor Janne-
ke wil Peter weten wie hij
is. Zoon van een NSB-er.

Na de oorlog wordt Peters 'foute'
vader zelf achter prikkeldraad
gezet en komt uiteindelijk te-
recht in een kamp bij kasteel
Hoensbroek. Daar staat hij voor
de keuze: nog wat boeten of de
mijn in.

Peter: „In plaats van recht op te
gaan staan en te zeggen: die keu-
ze heb ik in 1940 gemaakt om die
en die redenen, maar nu ben ik
anders, is mijn vader achthon-
derd meter onder de grond ge-
gaan. Een keuze die ook symbo-
lisch is voor zijn geheim."

door I
ammm.u.nu.uj.m

nis bijwoont van zijn in Duits-
land wonende oom ziet hij rond
de kist ook kransen van 'Deine
Freunde der Bruderschaft'.
Vijf jaar later krijgt Peter ook
geen bruin vermoeden als zijn
aanstaande zwager laat door-
schemeren dat Peters familie op
een of andere zwarte lijst staat.
Eenmaal thuis vraagt Peter niet
door over de oorlog. Dat onder-
werp ligt gevoelig. En voor ge-
voelens is sinds 1945 geen stoel.

Peter: „Wel heeft het geheim ge-
leid tot magere emoties. Als kind
en tiener heb ik daar niet bewust
onder geleden. Nu, jaren later,
merk je toch de sporen van de
angst van mijn ouders geen
diepe, intieme relatie aan te
gaan. Ook ik ervaar in mijn rela-
tie met mensen in mijn directe
omgeving, dat er ergens een stop
is. Zo ver mag jebij mekomen en
geen emotie verder. Nu probeer
ik, met alle moeite die me dat
kost, open te staan voor mensen
dicht bij me. En leer ik op mijn
35ste dat wat me in mijn jeugd
nooit is bijgebracht."

Bovengronds zorgt hij ervoor
'grijs' te blijven. Op het enge af.
Een onopvallend gezin in een
brave buurt.

tot zijn vierde jaarin een kinder-
stoel voor het raam heeft gezeten
zonder dat er iemand naar hem
omkeek.

Auschwitz. Rotmoffen. Holo-
caust. De Drie van Breda. Do-
denherdenking. Woede over de
2-1 nederlaag tegen de 'Mann-
schaft'.

vaders geheim te bewaren. Ik wil
dit emotionele isolement door-
breken en me volledig geven in
mijn contacten. Dat is ook mijn
belangrijkste drijfveer achter het
geven van dit interview.
„Mijn zus zegt geen last te heb-
ben van mijn vaders verleden.
Maar ik heb daarover toch mijn
twijfels.
„Precies, ik ben niet langer
loyaal naar mijn ouders. Dat doet
behoorlijk pijn. Maar zij vonden
het meer dan dertig jaar lang
blijkbaar niet nodig mij in ver-
trouwen te nemen. Inderdaad,
omdat ze het beste met me voor
hadden. Omdat ze me wilden be-
schermen tegen een samenle-
ving die nog altijd hard is tegen
'foute' Nederlanders. Allemaal
mooi, maar nu ik het geheimken,
is tegelijk die bescherming weg-

pitale villa van oorlogsmisdadi-
ger Menten in brand had gezet,
gaf Bastiaans mij met een reeks
van voorbeelden uit zijn Jelgers-
ma-kliniek in Oegstgeest aan dat
er slechts weinigen zijn bij wie
het oorlogssyndroom alleen be-
paald is door de oorlog. „Een
kind dat verwaarloosd is, ten-
deert tot overdreven reacties."

Twee broers in Duits uniform,
een tirannieke vader bij de NSB.
Bij zoveel 'Nazi Liebe' laat ook
Peters vader zich niet onbetuigd.
Na de oorlog overdrijft hij op-
nieuw met het doodzwijgen van
zijn geheim.
Van deze tragiek van de overdrij-
ving weigert zijnzoon echter nog
langer slachtoffer te zijn.
„Ik wil deze loden last niet met
me meedragen. Ik 'weiger mijn

Ook van zijn moeder heeft Peter
nooit spontaan te horen gekre-
gen wie zijn vader in de oorlog
was. Een halfjaarvoor zijn stroef
en niet afgerond gesprek wil Pe-
ters moeder niet meer kwijt dan
dat zij in 1945 getrouwd zijn. Dat
zijn vader actief NSB-er is ge-
weest en zelfs in Duits uniform
heeft gelopen, net als zijn twee
broers. „Verder vraagt ook mijn
moeder - die zich overigens heel
bewust is geweest van wat er
toentertijd allemaal aan de hand
was - zich af wat de zin is van het
oprakelen vari vaders verleden.
Mijn antwoord, namelijk dat ik
pas op eigen benenkan staan als
ik weet wie ik ben, wordt niet be-
grepen."

Zelf weet Peter pas sinds ruim
eenjaar dat zijn vader een 'foute'
Nederlander is.
.■Maar daar lijd ik niet onder. Als
vader is hij niet 'fout' geweest.
Mijn pijnzit in de ontdekking dater bij mijn ouders een geheimzat. Blijkbaar zo diep dat zij het
niet wensten te delen met hunwee kinderen."Zelfs nu Peter weet dat zijn va-
der bewaker was van 'Durch-
gangslager Amersfoort' blijft het
oorlogsverleden voor zijn oudersonbespreekbaar.
..Inderdaad, bij het Rijksinsti-tuut voor Oorlogsdocumentatie
m Amsterdam zal ongetwijfeld
een dossier liggen, dat inzicht
geeft in derol van de NSB-bewa-
*ing van Kamp Amersfoort.Daar gaat het mij niet om. Hethoe en waarom van zijn foute
keuze vind ik van minder belang.
Wat me buitengewoon bezig-
bpudt, is de vraag hoe het eigen-lijk is om vijfenveertig jaar lang
'ets verborgen te houden. Zelfsvoor mensen die toch heel dicht-bij je staan. Dat lijkt me heel
erg."
Heeft Peters vader dan geleden
onder het torsen van zijn zwarte
geheim?.
Peter slikt. Speelt met het theele-
peltje. Zegt zacht: „Toen ik er
over begon, wist hij niet waar ikhet over had."

Op al deze 'rode lappen' is in het
huis van zijn vader blanco gerea-
geerd.

Peter: „Wel herinner ik me dat de
série 'De Bezetting' van Lou de
Jong op teevee was. Maar jekeek
er in stilte naar. Daar praatte je,
geloof ik, niet over na. Hooguit
vertelde mijn moeder over de
hongerwinter van 1945, waarin
ze met haar zus helemaal vanuit
Utrecht eten ging halen in Twen-
te.

Professor dr. J. Bastiaans, be-
faamd vanwege zijn therapie bij
zowel oorlogsslachtoffers als la-
ter bij 'foute' landgenoten, is van
mening dat affectieve verwaarlo-
zing meer dan eens de oorzaak is
van kiezen voor verzet of voor
collaboratie.
Tijdens een interview jaren gele-
den, nadat een oud-SS-er de ka-

Peter schuift me dit detail toe bijgebrek aan meer. Niet wetend
dat hier hoogstwaarschijnlijk de
kiem van de foute keuze van zijn
vader ligt.

Wel vertelt zijn moeder dat Pe-
ters grootmoeder een groente-
winkel dreef. En dat zijn vader

'Overdonderd en geïmponeerd door inval'
eieren spreken met waardering van het optreden van
de Nederlandse militairen te velde.

„Eén uur na de inval werd aan de Maas bij Wessem
door Nederlandse militairen het veerpont opgeblazen.
Dat kon deDuitsers nauwelijks ophouden, zeker als je
zag met welk materieel ze oprukten om een ponton-
brug te bouwen. Maasbracht was een belangrijke
doorgangsroute richting België, begreep ik later."

„De tiende mei was de vrijdagvóórPinksteren. Alleen
de bakker en de boer werkten nog. Winkels werden
overspoeld door Duitsers die alles kochten wat los en
vast zat. Winkeliers ontvingen daarvoor marken, maar
niemand die wat voor dewaarde van de mark gaf. Om
de eigen mensen niet in de kou te laten staan werd
vanaf de eerste dag door de winkeliers gehamsterd.
Particulieren die wat te verkopen hadden, kregen een
tegoedbon die later ingewisseld zou kunnen worden.
Waar en bij wie was volstrekt onduidelijk."

„De nacht van 10 op 11 mei deed geen mens meer een
oog dicht. En hoe kan het ook anders, als van de ene
op de andere dag deDuitse kanonnen in jeboomgaard
staan en de Duitse militairen het hooi in de schuur
hebben opgezocht. ledereen was gewoon volstrekt
van de kaart."

„De bezinning kwam pas na vijf dagen toen overal
plakkaten met Duitse opschriften in Gotische letters
verschenen. En het achteraf duidelijk werd dat er op
10 mei 's morgens bij de kazematten' aan de Maas tien
slachtoffers gevallen waren."

„Angstige gezichten onder Duitse helmen die
net uitstaken over de. scheidingsmuur van ons
boerenerf, en je reinste oorlogstumult doorvliegtuigen die vlak over de daken scheerden.
Het beeld dat me nog helder voor ogen staat van
de Duitse 'invasie' die dan nog maar twee uur
oud is. De bevolking was overdonderd door de
inval op de tiende mei, 's morgens om vijf uur.
Haast geïmponeerd door de inval van duizendenDuitse militairen. Voor emoties had niemandtijd, laat staan voor bezinning." Jac Linssen uit
Maasbracht, toen 18 jaar, blikt terug.

In de zomer van 1940, als de Duit-
sers al pootjebaden bij Scheve-
ningen, wordt Peters vader lid
van de NSB. En volgt daarmee
net voorbeeld van zijn twee
oudere broers, van wie er een
overstapt naar de beruchte Waf-
fen-SS.
Peter: „Bovendien was mijn va-
?ers vader ook actief lid van deNSB."
Schrikt als ik vraag waarom hij
?ijn vaders vader niet gewoon
mijn opa' noemt.
;r~Omdat ik dat gevoel niet heb.
lien jaar lang heeft hij bij ons in
nuis gewoond. Volstrekt zwij-
gende man...een potentaat, zit-tend in zn vaste stoel. Een man
Qie me nooit op zijn schoot
nam..." H „Het was een zonnige dag, opmerkelijk mooi weer en

een temperatuur van 25 graden. Het leek er wel op of
deDuitsers het voor het uitkiezen hadden. De opmars
maakte vooral indruk, omdat wereldwijd bekend was
datze een ultra-modern leger hadden.Die aanhouden-
de stroom van militairen was niet te stoppen, zeker
niet met kanonnen uit 1890 en met kiezel gevulde
rioolbuizen als wegversperring."

„De bevolking was onvoorzichtig nieuwsgierig. Wie
nu zegt tot in de details te kunnen vertellen waar de
mensen hun gedachten naar hadden staat, liegt. Zó
snel volgden de gebeurtenissen elkaar op."

Peters vader is 25 als hij zich aan-
soh !_y de Nationaal Socialisti-
,i-"e Beweging. Oud genoeg om
ttï. eigen keuze te maken."Uiteraard heb ik hem naar demotieven gevraagd. Meer danopmerkingenals 'ze hadden toentoch wel goede ideeën' en 'mijnneie familie was lid' krijg ik niet£_..'?■ Natuurlijk wilde ik we-

**« of hü als bewaker van kamp „Wat meldt de radio ? was de eerste vraag van een
Duitse militairaan mijn vader. Daar waren ze toch wel
zeer benieuwd naar. Hij moest het antwoord schuldig
blijven, omdat we thuis geen radio hadden. Hoe de
Duitsers er zelf over dachten, bleek uit zijn antwoord:
„We zijn hier gekomen omdat anders deEngelsen hier
zouden binnenvallen om front te maken tegen Duits-
land."

„De Duitsers waren vriendelijk zolang hen geen stro-
breed in de weg werd gelegd. Die 'vriendelijkheid'

werd over de grens zelfs als propagandamiddel ge-
bruikt, in de zin van 'we zijn één volk. Trouwens, een
krantebericht dat drie dagen na het uitbrekenvan de
oorloghier verscheen loog er ook niet om: 'Duitse offi-

" J. Linssen. Foto: FOTOPERSBUREAUKUIT Jac Linssen wil tenslotte kwijt: „De emoties van de
eerste oorlogsdagen zijn nu moeilijk te peilen. En hou
maar op als je het hoofdstuk verzet aansnijdt. Ik zeg er
meteen bij dat mijn verzetsdaden bescheiden zijn. Ik
weet wèl dat velen niet geïnteresseerd waren op het
moment dat het interessant was."

f limburgs dogblad M zijkwamen bij nacht en nevel
Zaterdag 5 mei 1990 "35

Hulp van
Werkgroep
Herkenning

I

Zelf houden ze het liever op "
lotgenoten. Maar de buiten-
wereld noemt hen nog altijd ,
kinderen van 'foute' ouder». -Aan het wegwerken van de
gevolgen van dit stigma ■

heeft de Werkgroep Herken-
ning, opgericht in 1981, de j
handen vol.
Het eindevan de oorlog bete-
kende voor de, toen ongeveer '
12.000 'NSB-kinderen, hei.
begin van een jarenlange
periode van schaamte,
schuld en isolement. Door re-
gionale bijeenkomsten pro-- >beert deze zelfhulpgroep, bij -wie momenteel 1300 lotgeno-
ten geregistreerd staan, het "ongevraagde lijden te ver* ■»
zachte?..

Tanja van Koppenhagen- in 1945 geboren in het in-
terneringskamp Vught als
dochter van een collabora- '"teur - uit Zoetermeer is bui-
tengewoon actief in het be- '
lang van de Werkgroep Her-
kenning.
Wat haar verbaast, is de ■

moeizame oprichting van'
een regiogroep in Limburg. .
„Twee handjes vol, méér lot-
genoten uit Limburg staan
bij ons niet ingeschreven.
Dat het er veel meer moeten
zijn, blijkt niet alleen uit het
historische gegeven dat in
Limburg beduidend minder
vuisten zijn gebald naar de ,
Duitsers. Ook angst om ,
openlijk uit te komen voor
het oorlogsverleden van je 'ouders speelt een grote rol. -
Bovendien wordt het 'foute'
verleden in Limburg niet
overal en op voorhand als'
fout beleefd. Tenminste, zo
ervaren wij dat. Wie erover :
begint, krijgt menigmaal te
horen: dat jij daar nog mee
zit..."

Wie, mede door het verhaal
over Peter, zoon van een ■Limburgse NSB-er, toch be-
hoefte heeft aan een lotge- \
noot, kan terecht bij Tanja
van Koppenhagen, Bachro-
de 11. 2717 Al Zoetermeer.
Tel: 079-210413

mt

gevallen. Ik mag dus. eindelijk
vertellen wie ik ben. Tevens kan
ik van meet af aan mijn doch-
tertje Janneke laten zien wie
haar vader is."

Ontkent even heftig als overtui-
gend dat dit interview zijn per-
soonlijke wraak is op zijn ouders.
„Dan zou ik mijn vizier helemaal
hebben opengezet. Maar ik wil
niet dat mijn vader op zijn oude
dag alsnog met de nek wordt!
aangekeken. Het 'grijze' leven,
waarvoor hij gekozen heeft, wil
ik niet doorbreken."

Toch hoopt Peter op een tweede
persoonlijk gesprek met zijn va-
der.
„Nogmaals, om onthullingen uit
zijn NSB-verleden zit ik niet te
springen. Ben al tevreden met
een vaderlijke verzuchting: fijn>f
dat je gekomen bent, maar ik ,
durf het je niet te vertellen. Dan 'laat mijn vader tenminste zijn
angst zien, die hij vijfenveertig
jaar geleden had toen hij besloot
hierover nooit meer met wie dan
ook te praten. Het is voor mij al |
voldoende als hij toegeeft dat die j
keuze voor de grote stilte hem *
erg eenzaam heeft gemaakt."

f

Of Peter verbitterd is nu hij weet11dat hij een kind is van 'foute' ;
ouders?
„Daardoor voel ik mezelf nog,\i
niet fout! Vandaar dat ik de ver- J
bittering die je aantreft bij nogal i
wat NSB-kinderen, niet herken. 7
Wel ben ik teleurgesteld in mijn, L
vader. Ben ook nooit trots opj,
hem geweest. Maar dat heeft;
niets met zijn geheim te maken. >Dat ligt aan de kilte, waarin ü^"*
ben opgegroeid. Mijn moederqr
met wie ik toch een warmere'
band dacht te hebben, neem ilï^
het kwalijk dat zij die kilte nooit f
heeft weggenomen. Zij kende"*
mijn vader al van tijdens de oor-'
log. Zü was erbij toen hij na deï
oorlog met het geheim 'onder-T»
gronds' ging. Juist mijn moeder I
vindt dat ik het verleden moet la- "ten rusten. Ik ben dan ook ont-
zettend kwaad geworden toen zij
halverwege het moeizame ge- *sprek met mijn pa binnenkwam |
en vroeg of we er al uit waren!..." .
Peter kijkt over me heen de zon- -nige tuin in.
Vochtige ogen.
„Weet je waar ik eigenlijk op ]
wacht? Op deze ene zin: zoon, ik '.
vergat je nog iets te vertellen." ?
Pas dan kan Peter uit de zwarte.
schaduw stappen van zijn verlo- 'ren vader.
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VAKANT!Ë & RECREAT.IE.IÉ
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

| PARIJS 2-3-4-7dg. ’ 159.-ff LONDEN 4 dg. ’ 449.-1f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299.1
I KOPENHAGEN-OENEMARKEN 4dg ’ 399. If WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-f
f ROME FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989.-1
f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885.-ff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO lOdg ’1079.1
f NICE MONACO 7-10 dg. ’ 599.-fI LUGANO MEERVAN LUGANO 7 dg. ’ 749. ■f LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699. fI OOSTENRIJK ZELLAM SEE 8 dg. ’ 799.-ff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-1
fDOLOMIETEN ITALIË MERANO Bdg ’ 799,- I
f PRAAG EN BUDAPEST lOdg. ’1275.-fff NORMANDIÈLOIRE 5 dg. ’ 499.- I
f SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499.-ffff OBER-HARZ GOSLAR sdg ’ *99.-^jL_

JELZAS-COLMAR 4 dg ’ 395,- /mCmmiSpSM

I

/Cf) \
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_|

HELDER MO MLIJI.
Even uitwaaien op TEXEL. Genieten van de prachtige
natuur. En natuurlijk van uw gehuurde vakantiehuis,
bungalow of appartement. Texel nu met Trop. Zwempa-
radijs het hele jaar door aantrekkelijk. Inl. en res.
Fa. DE WIT fSSI KOBEKO [531 DE MUY B.V.
02220-17398 gfj 02220-17746 gjffl 02220-1 1433

TEXEL
Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
part., bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.

WA-61R
TERSCHELLING

'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.
zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,-mcl.
ontbijt buffet, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. opaanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.

TERSCHELLING. T.h. stacaravans voll. ingericht, 2
slp.kmrs., radio, koelkast, kachel, t.v., toilet. Hemelvaart
en Pinksteren nog enkelevrij. 05620-8344. WA-61R

TERSCHELLING. T.h. div. stacar., voll. inger., 2 slpk.,
d/wc, ktv, tuinst., mei v.a. / 240,- p.w., juniv.a. / 300,-
-p.w. in mei ook weekend- en midweek verhuur. Tel.
05620-2562. Dagel. 12.30-14.00 of na 18.30 uur.

WA-61R

TERSCHELLING/AMELAND. T.h. div. stacaravans, 2
slp.kmrs., gask., str. water, wc, vrij voor 30-6, na 11-8.
Voor- en naseizoen halve prijs. 05180-1206(n.o. zond.).

WA-61R

Q STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 0222014741

TEXEL
"4

VUFSTERREN KAMPEERPLEZIER
Plak deze advertentie op een briefkaart
en doe 'm op de bus. Wij sturen u de

kampeerfolder dan GRATIS toe!
RDPIB

XeJduruxgusagen, öuut OókmttomJ

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europal Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960 - 12636._

j
Gr:6lR

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pl.
Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.
te kp. + stapl. DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058.

FR-61R

Aan het SNEEKERMEER 4 en 6 pers. app. t.h. Sommi-
ge met uitzicht over het meer. Huurpr. v. ’ 540 tot ’ 924
p.wk. Inl. Hollandhuis Makelaars BV. MAK. FABER
SNEEK BV. Respec. (03240) 32324/(05150) 18282.

FR-61 R.

I FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp de Vries, Terherne, 05668-265. FR-61R

FRIESLAND VAKANTIELAND
— UNIEK AANBOD

f Mimi \ In hetmerengebied, hartvan Friesland,
( l_\\sfe) ligtGrou.
\TwTlli» SettltewKte 4-, S- en 6-persoons bungalows.

-^ Aan het wateren voorzien van allecomfort.
Tussenseizoen vanaf ’ 370,=en hoogseizoen vanaf’ 500,=
per week.

De idealecombinatie: bungalowboot. Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalowmet een perfecte 16 m2,, zeilklaar afgemeerd aan desteiger. Een speciaal aanbod in
voor- en naseizoen: van Pasen tot en met de herfstvakantie
al vanal’ 420,- per week. Weekenden midweekverhuur
ookmogelijk.

Stoere trekkershutten. Sportiefcomfort me) 4 slaapplaatsen
I en kookgelegenheid. Prijzen vanaf ’ 100,- midweek.

Speciaal tarieven voor 60+.

Vn 'e lijte, vaste wal voor een unieke vakantie.
Voor alle inlichtingenen boekingenkunt uterecht bij
Recreatieoord Vn 'e Lijte, Vn 'eLijte 1,9001 ZR Grou.
Tel.: 05662-1487.

T.h. in zeer bosrijke omgev.: st. bung., stacaravans,
trekkershutten, nog mog. in hoogseizoen. Recr. Park
Groot Bartje, De Gavere 1, Zorgvlied (05212) 7249.

D.-61R
CAMPING DE TIP, SCHOONOORD, 4 ster. 5 vlag. 200
plaatsen aan 10.000 ha bos, overdekt zwemb., sauna,
enz. Ook chalets te huur. Inl.: 05918-1279. DR-61R

i. y J Vakantiecentrum 'BOSZICHT', Smalbroek 46, Bei-
\[ \ I \]y len, tel. 05930-2334. Gelegen ah. Nat. Park Dwlrt-\Jct4_/& B»*dfv<d bij Dwingeloo Op de camping is alle>ufcj£27 comf. aanw. o.a. zwemb., wasserette, kantine enz.

jSJBSk Orati» ponyri|dan. In ons rest. kunt u gezelligZ/IjSV steengrlllen. Kampeerboerderij voor groepen.&fför**r scholen, fam.dg. enz. Mooie stacar.'s te huur. He-ffïlti A melv.arr. 4-pers. 4 dgn. ’ 225.-. Pinksterarr. 4 pers.
vH&BP 3 dgn. ’ 200...

BUNG.PARK NUILERVELD-PESSE ANWB-erk.
bung's. Geh. jr. luxe bung's t.h. Inf. en kl. folder: Heem-
raadschapslaan 85, Amstelveen 020-459541/413940.

DR-61R

Camping 'DE LINDENBERQ' OMMEN
Een recreatieparadijs voor hot hele gezin

#Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-
tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
viswater, fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust
en ruimte.

Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB "* |>(>F»f>.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurentolder. .
Volop vakantiepret

voor het hele gezin
"Diverse voordelige arrangementen e Veel vermaaksmoge-

lijkheden voor /ong en oud. zoals een zwem- speelvijver mei
zandstrand, tennisbaan en een uitgebreidrecreatieprogram '
ma "AQUACENTRUM: met 3 verwarmde zwembaden.
Wildwaterbaan. Borrel ligbank Onderwa- /"/£§! \
terbank. overdekt zonneterras, zonne- ffl^^SfcCNbanken etc "Bel voor meer informatie xvCaejöa^lÜ

ÉÉ*: ot örer9- üns eens een bezoek

' *"^n?ltl2iJ"«#frt~*r*" O*»- Schutte. Grote B«*«m*g 11,Jei 'jjMjr * , 7,, i» n^ ra rt«ks .h**»*»^... A-m\!?K/*l f ', étm* T6Woon OSZ»«2»4

-^A-^tÈ^^mJ^mW anwb "'xrecron lid

VERLIES JE HART IN |^1
4fËmfos^ Overijssel en gun de kinderen L

het plezier van Camping Heino. EEgg
06729-1564. EEES
*

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjesvoor week-, midweek- en week-
endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische
attracties, westernshows, gezellige familieavonden en
het unieke Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de
nieuwevakantiefolder. Of bel (05231) 3000. OV-61R
OMMEN: st. bung's 4-6 pers. in rustig bos. Bung.park
'Uniek. Tel. (05291) 53782. OV-61R

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB****, verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder
(05733) 1354. GE6IR
'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. / 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen / 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.

GE-61R
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
SPECIALE AANBIEDING VOOR HEMELVAART OF
PINKSTEREN. STACAR.VERH. op Veluwe, md. over-
dekt verw. zwembad, recreatieprog., etc. 05788-1343.

GE-61R

'ACHTERHOEK. Rustig in de bossen gelegen bonds-
park TOTENBULTEN' heeft vrijstaande luxe goedver-
warmde stenen bungalows met k.t.v. in april, mei, juni en
september te huur voor / 315.- all-in per week. GEEN
TOESLAG HEMELVAART EN PINKSTERENI Info/fol-
der 08342-1513. GE-61R

QJevakantieplezier in eigen hand
Noord-Holland Strand

,___ Hetbijzonderste stukje Nederland ligt in
mm*^mmM% m9*Um*^ Noord-HolUnd-Noord Dur rij jein een half

uur vul'"' sc'M)nt Noordzeestrand naar de
oeversvan het Usselmeer. En het gebied dat— daar tussen ligt staatborg voor een

= fantastische vakantie. Vraag vandaag nog een
info-pakket.

ST— Stkhtlag Kiu .promotie
=_r VWPctttn-St Naarteuaee

_
Jgg s""^=" Postbus 7,175SZChte 08268-1352gr

ST. MAARTENSZEE/CALLANTSOOG
T.h. in div. parken 4/6 pers. luxe bungalows bij strand,
subtr. zwemb. 02246-1596, na 18u. 02230-22662. NH-
61R

'Caballero Reis om de Wereld', een grandioze uitdaging waaraan 5 teams deelnemen. Binnen een zelf gekozen thema
(en een budget van f 16.000,-) moeten ze langs 5 controleposten - in 30 dagen - een wereldreis volbrengen. En vandaag is het
zover; om twaalf uur vertrekken de deelnemende teams van Schiphol op spectaculaire wijze met een echte Dakota. Een perfecte start
voor een avontuurlijke tocht. Want er valt nog zoveel te beleven!

CABALLE^O^KÉIS OM DE WERELD;
DE GROTE VOS - ST. MAARTENSZEE, 02246-1560.
4/6/10 pers. bungalows aan duin, 2/3/4 slaapk.
Hoogseiz. / 700.-// 1195.-. Sept. ’ 350.-// 650.- p.wk.

NH-61R

Hotel AAN ZEE voor uw gezinsvakantie, 1 min. v.
strand: v.p. ’275,- p.p. p.w. Vraag folder (01719)
12919, P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.

ZH-61R

4**" KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! Cam-
ping De Meeuw ligt in een veelzijdig vakantiegebied.
Rekreatieprogramma. Boek nu een voordelig Hemel-
vaart/Pinksterarrangement: 01810-12777. ZH-61R

NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif', ten-
nis/sportbaan, volpension v.a. / 270,- p.p.p.w. Vr. folder:
fam. P. Zonneveld, Duinweg 14(01719) 15462. ZH-61R

NOORDWIJK AAN ZEE.... HOTEL DE BRANDING
Geheel verz. gezelligevakantieweek v.a. / 270,- p.pers.
Bel fam. Scholten, (01719) 12425 voor folder. ZH-61R

EERSTE ZEEUWSE ZEIL- EN SURFSCHOOL DE VIKING.
Week cur. en privé les op het Veerse Meer, zowel intern
als extern. Voor jongen oud. Verh. zeilb. en surfpl. ace.
64 pers, ookvoor groepen. Inl. tel. 01198-1206. Ze-61R

ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en suilen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
CWO-erkend. ZE-61R

WIJ NEMEN DE TIJD VOOR UI
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

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 475,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zonder bus v.a.
/ 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. ’ 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-61R

CAMPING EN BUNG. PARK 'DE BOUSBERG', Land-
graaf, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en re-
creatie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen en
arr. Bel nu meteen 045-311213(van 9-21.00 u.). LI-61 R

HOTEL CAFÉ RESTAURANT ALPENZICHT. * Rustig
gelegen in bosrijke omgeving; * Gezellig terras met
prachtig panorama over het Geuldal; * Ideaal voor fiets-,
wandelvakantie; * Centraal gelegen voor leuke uitstap-
jesin binnen-, buitenland; * H.P. v.a. ’ 50.- p.p. * Uitge-
breide folder ligt voor u klaar; * Schweibergerweg 49,
6281 NE Mechelen (Epen). Tel. 04455-1252. NB-61R

Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANNING
CAMPINQ de Schatberg te SEVENUM

Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiendekinderen hier hun idealevakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Spee. 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. f 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met bad-
doucheen toilet. Per auto tot hotel of per trein 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

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
CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacar. m. toilet v.
16-6 tot 30-6 v.a, / 500, jub.aanb. stacar. v. 18-8 tot 1-9

v.a. / 595 voor 2 wk. all-in. Eigen tent of caravan vóór
14-7 en na 18-8. Gezinsprijs /14 per nacht, min. 7
nachten. Vraag folder. Tel. (04492) 2044. LI-61 R

- GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij. Val-
kenburg. T.h. Ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. all-in.
Voor 7-7/na 26-8 v.a. / 250 p.w., tel 04492-1822.

LI-61 R

""HOTEL STEVENS, Valkenburg, 04406-12348. Fijn
fam.hotel, alle kmrs. douche, toilet. Lift, terras, tuin, ei-
gen park.plaats. L.O. + 4-gang diner, v.a. / 57,- p.p.p.d.

LI-61 R

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG
Kamers met douche en toilet, pr. v.a. ’ 32.50 p.p.p.d.
Vraag folder (04406) 12624. LI6IR

CAMPING DE SCHANS, ARCEN, NRD.-LIMB.
De gezellige 4**** familiecamping, zwembad, strand-
bad, visvijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sport-
veld, gezell. kantine, moderne disco. Ruime vak.-sei-

zoen-jaarplaatsen. Spee. hemelv./pinkst.-arrang.
Bel voor Info of reserveren 04703-1957, b.g.g. 1742.

Voor een heerlijke ontspannen vakantiekom 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. Spee.
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. LI-61R

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer. Nabij
kasteeltuinen en thermaalbad. Spee. arrangementen.
Wl] sturen u graag onze folder. Tel. 04703-2098.

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor

komend seizoen. Bel voor kleurentolder: (070)
3811860; voor reserv. (010) 4656400. ACHILLES

CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

Te h. 4-6 pers. compl. ingerichte CAMPERS. Bel nu
voor uw droomvakantie op wielen: Camper Recreatie
Vinke, OPEN HUIS 12 en 13 mei van 10.00 tot 18.00
uur. Molenmakershoek 10a, Apeldoorn. Tel. 055-
-424434/337609.

i
GENIETEN IN DE DORDOGNE in gez. ontspan.
vak.sfeer, in één week kennismaken m. ATB-fietsen,
speleologie, kayakken, klimmen, abzeilen. Inl. + folder:
01650-61856. SPQRT-UNIQUE. FR-61R

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

\^t¥\ JfoteTGrwfèß-
Droomvakantie In 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met
ITgbad toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29").
sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.

Nu 4-daags superarrangementDM 225.- p.p.
Incl elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfetd, Postbus 441J444 Bad Bentheim.Duitsland.
M 053-35 32 Utfm) .1 OMS 5922 B_B (_») »« |ratts gpgm.^

/'^flNM r^J-tff Centrale ligging in het Luftkurorl. zuidziide
TÖSi iïNftKv grenzend aan het Perlbachtal. Alle kmrs. m.J§jgjjfij»-_^^jiav4 do. wc. lilt, wandelen, vissen, tennis, paardrij-

Fam sukaie "d-8446 <*en> 'ietsen' verw panoramabad, waterski i
Luttkurart Mitterlels d buurt. Kindervnendelijk L0va. DM 25,-.
Hotel-wtaunnlFelsawfceller A u b. brochure aanvragen! |

EIFEL. 5-pers. caravan t.h. op gezellige gezinscamping
aan bergriviertje de Ahr. QUO VADIS (08345) 1673.

WD-61R

Haringer Hof 0-7821 Gralenhausen, lam. Nagele, tel. 09-
-497748254, Gasthof ver weg v.h. verkeer, rustige, zonnige lig-
ging aan helling met grote ligwei, modern ingerichte kamers
mei balkon, douche of do.'wc, burgerlijke keuken.

Hotel zur Post Kreuth
Vakantie met superlente-inclusiefprijs!
Halfpension va. DM 79,- per persoon.

Onderdak in 2-pers. kmr. met TV (kind t/m 12 jaar gratis). Ont-
bijt en avondeten mcl. drankjesvoor alle drie. Deze aanbieding
geldtvoor de pinkstervakantie, evenalsvoor alle weekends (vr.
-zo.) t/m 31 mei 1990. Verblijf tijdens de vakantie minstens 6
dagen. Een heerlijk wandellandschap, sauna, whirlpool en
beauty-garden vindt u hier. D-8185 Kreuth beim Tegernsee.
Tel. 09-4980291021. |

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartikelen, dT /1\

_____L_l^ ________I^H mmSm^mm*m

J " JK.U.N VJ■!-» -N Gewerbegebiet
Telefoon 0949/2405/9081 Aachener Kreuz

A

Na een volledige renovering, moderniseriro
en herstructurering, heeft het

CENTRUM VOOR CHRONO-MEDIZI
vanaf maandag 2 april 1990

een accuutziekenhuis als

KLINIEK VOOR PSYCHOSOMATIK
in de Gerokstr. 65, D-7000 Stuttgart-Osl

(StraGenbahnstation Bubenbad)
tel. 09-49711240628

geopend.
Wij nemen op, diagnostiseren (o.a. langdurige sIaJJwakkerregistratie met detelemetrietechniek) en bern
delen op basis van de ervaringen van de biologisch
ritmebewegingen bij de mens, patiënten uit het geW
van de Bondsrepubliek, met:
depressies, neurosen, slaapstoringen, slaapziekten]
engere zin, angstreacties, diffuse hoofdpijn en hoofdfl
nen v. andere aard, pijntoestanden op musculair i
bied, stressverschijnselen, talrijke klachten aan de I
wendige organen, vegetatieve disregulaties, sexü*
storingen, bedplassen, slaapwandelen, praten
schreeuwen in de slaap, krampen, onrustige slaapei

Voortijdig aanmelden en toezegging v.
kostenovername zijn vereist.

75882 Brochures en informatie op aanvraag.

DDR! DDR!
Vakantie, korte reizen, vakantie in de DDfIJ

Wij hebben de actueelste adressenlijst uit de hele DM
met kamers, pensions, hotels, stadswoningen, huizen 3
meer, bungalows va. DM 8,- overnachting. Vraagt u oA
lijst aan (onder rembours). Vermittlung Augustin - Kle'
Str. 21 - 4040 Neuss. Tel. 09-49210184792. J,

10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN
PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE

Jtf E (Joegesiavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding
Prijs ’ 700,-

WtËrr «J| Inlichtingen: Stichting Koningin van de
BiïÉPi Vrede Medugorje. Dautzenbergstraat 44,
ss*a"s** 6411LC Heerlen, tel. 045-740999.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje, n
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. T«j
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010: "
4130978.

m*mmmmmuammUmm*m**m*m*m*ummmUmmm** *****
Praag, Budapest, Rome, Moskou... ]
Supervoordelige stedenreizen naar Praag, Budaftf
Warschau, Berlijn, Rome, Florence, Moskou en I
ningrad. 7-daagse busreis mcl. logies/ontbijt en c*1
sies v.a. ’ 329,-. Meer dan 350 opstapplaatsen! Ciunieke rondreizen door China, Thailand, Egypte ef)
Sovjetunie. Gratis folder? Bel SRC: 020-209796, O?333033, 050-145800. ANVR. HO-\̂
JONGEREN-VAKANTIES
Fietskampeertochten door Polen, Hongarije, Tsjefl
Slowakije en Italië. (Fiets-)busretours v.a. / 190.-. B 4
vakanties (wandelen, klimmen, abseilen, moun^biking en kanoën), v.a. / 599,-. Te gekke camping,
kanties in Joegoslavië, Spanje en Hongarije v.a. ’ 2?;
Jonger dan 35 jaar? Vraag dan onze folder: <■)
333033, 020-268636.ANVR. Ho-6]

28-DAA6SE RONDREIZEN JAVA/BAU M. / 2.995.-
Indonesië op uw gemak - interessanterondreis

met veel vrije tijd
EXOTISCHE STRAND-

VAKANTIE RAU 1406. V.A. ’ 2.495.-
-bungalows met bad, douche, wc, logies, ontbijt.

~E^^ ECONOMIC TRAVELrVrtsm, Stationsweg 56 -1815 CD AlkmaarI J L—3 Tel. 072-112111. Lid ANVR/SGR. _■

Aan het Sneekermeer: mooie ~TT
seizoenplaatsen voor c^a^ÏÏf^^^J%-j |
RCN De Potten is een recreatieeen- een restaurant, een snackbar/f^',\s£mJ*J''TLy^/ |\v 'v- 3,
trum metruimte en sfeer, direkt gele- croissanterie, een supermarkt, U / \^~'' \L- ■<rg3'
gen aan het Sneekermeer. Momenteel een wasserette, tennisbanen en midget- «r^dfe/ 'WÊÊ Ljh»"*' 'zijn er nog enkele ruime plaatsen vrij golf. In de zomer zijn er aantrekkelijke -. J^J /""*"~~
voor toercaravans en stacaravans. j*j.~^ v

recreatieprogramma's. {**'/ V PS} 'M p^|
Ook zijn er prachtige ligplaatsenvoor { /V*\ . <~~~jfj£ 4 1HS?1 "** 2w« |
uw boot. RCN De Potten beschikt o.a. CfC^ Bel voormeer informatie: *^J^JU*' '""' ' Iover: een parkstrand, botenverhuur, l F£R J 05150-15205. -■■ -~i

Bij RCN krijgt uw vakantie de fuinltéï^^^^p^^
RCN De Potten Bezoekadres: Paviljoenweg 36,8626 GG Offingawier. Postadres: Postbusjj, 8600 AA Sneek-telefoon: 05150-1520



Wat is dat," vraagt -de leraar.
ledereen begint naarstig te zoe-
ken in het woordenboek. Over-
gave. Al na vijf dagen heeft de
Nederlandse regering zich over-
gegeven nadat een stad werd ge-
bombardeerd. Welke? Ook dat
weten de kinderen meteen. Rot-
terdam.

Verzet

Een uurtje oorlog in de schoolklas

Dautzenberg legt uit dat er in het
begin van de oorlog nog niet zo-
veel verzet was. „In 1941 is het
ontevreden gevoel onder de
mensen nog niet zo groot. Nader-
hand krijg je dat mensen zeggen
dat het niet zo verder kan. Maar
dat is pas als iedereen gepakt
wordt. Als je zelf niets meer
krijgt, dan wil je iets terugdoen.
Dan pas is er verzet. In het begin
was dat er niet."

" Henk Dautzenberg zet de betrokken landen nog even op een rijtje. Duitsland, Italië, Ja-
pan. Foto: MARCEL VAN HOORN

Woensdagmorgen kwart voor elf.
> De leerlingen van groep acht (de
vroegere zesde klas) van basis-
school De Veldhof in Eygelsho-
ven stappen druk pratend de
klas in. Het komende uurkrijgen
ze geschiedenisles. Wereldoorlog
II staat op het programma. Maai
eerst is er nog een vermanend
woord van onderwijzer Henk
Dautzenberg.

„Het is geen kwalificatiewed-
strijd voor de wereldkampioen-
schappen." Na wat gesputter
over het gedrag van de tegen-
stander, lijken de leerlingen de
boodschap begrepen te hebben.
Voetbal is geen oorlog.

In de pauze is er te 'hard' gevoet
bald tegen een andere klas. On
sportief gedrag wordt niet geto
lereerd, zegt de onderwijzer

De geschiedenisboeken komen
op tafel. De elf- en twaalfjarigen
slaan de pagina op waar ze devo-
rige keer zijn gebleven. Op het
schoolbord staat een grafiek met
een historisch overzicht van het
aantal auto's in Nederland, nog
blijven staan na de rekenles. Een
prima aanleiding voor leraar
Henk Dautzenberg om het on-
derwerp Tweede Wereldoorlog
bij de kop te pakken, want in
1946 was er sprake van een op-
merkelijke daling.

naalbeelden van oorlo-
gen in verre streken. Ze
horen verhalen van
opa's en oma's over be-
zetters, onderduikers
en de Amerikaanse be-
vrijders. Films en tele-
visieseries spelen zich
af tijdens de woelige
oorlogsjaren van 1940
tot 1945. En elk jaar in
niei wordt het eind van
de oorlog gevierd en
Worden de doden her-
dacht. De Tweede We-
reldoorlog, een onder-
Werp waarmee Neder-
landse kinderen reeds
op de basisschool ken-
nis maken. Zes jaar na
aap, noot en mies
Wordt er verhaald over
het bombardement op
Rotterdam, de joden-
vervolging en de slag
bij Arnhem.

Kinderen van vandaag
groeien op met jour-

was laatst nog een film. Er was
een groot hek, met daarbinnen
een huis. De mensen stonden in
een rij. Ze waren naakt. Dan
moesten ze het huis in en werden
ze vergast."

Elk jaar worden dergelijke beel-
den vertoond op televisie, zowel'
in Nederland als in Duitsland.
Om mensen bewust te maken en
te laten zien hoe erg het is ge-
weest, zeggen de kinderen. Daut-
zenberg: „Het is een herdenking
en een waarschuwing. Wat toen
gebeurd is, kan nu weer gebeu-
ren. En dat hoeft dan niet met
Duitsland te zijn."

Vogelvlucht
De onderwijzer behandelt de
oorlog vandaag in vogelvlucht.
In volgende lessen zal hij met de
kinderen iets dieper ingaan op
bijvoorbeeld de jodenvervol-
ging. Achtereenvolgens vertelt
hij zijn leerlingen over de de slag
om Engeland, D-Day op 6 juni
1944 en de hongerwinter. „Hier
in het zuiden waren de mensen
toen al bevrijd, maar in het wes-
ten en noorden van Nederland
wat dat het- ergste stukje van de
oorlog. De mensen konden niet
aan steenkool komen, en hadden
geen voedsel. De mensen gingen
rare dingen eten. Zoals bloem-
bollen." Er klinkt verbaasd ge-
grinnik in de klas.

De slag bij Arnhem. De bevrij-
dingvan Nederland op 5 mei. De
oorlogsmonumenten en oorlogs-
kerkhoven. Dautzenberg: „Als je
daar nu rondloopt, krijg je toch
een raar gevoel. Hier liggen jon-
gens van 16, 17, 18, 19, 20 jaar.

Dan had toch eigenlijk niet mo-
gen gebeuren. Dat er zoveel men-
sen zijn gestorven v00r... waar-
voor eigenlijk? De klas voelt aan
wat hij bedoelt. „De vrijheid,"
wordt er gezegd en „voor niets."

Daar komt nog bij dat Eygelsho-
ven vlakbij de grens ligt. Drie
leerlingen in de klas hebben de
Duitse nationaliteit. Er is hier
een zekere verwevenheid met
Duitsland. Die is er nu, die was er
toen ook. Dautzenberg: „De
mensen hier hadden familie wo-
nen in Duitsland. Dan sta je er
toch anders tegenover. De men-
sen dachten: Het is oorlog. Jam-
mer, maar we kunnen er toch
niets aan doen."

De Duitse bezetter ging echter
heel ver in haar overheersing,
maakt Dautzenberg duidelijk.
„De mensen moesten groot en
blond zijn en blauwe ogen heb-
ben," zegt een leerling. Wie pas-
ten niet in dat plaatje? „De jo-
den." Dautzenberg: „De joden
moesten verplicht een Davidster
dragen. Jezou het een rassendis-
criminatie kunnen noemen."

reageert een kind dat het beter
weet. „En Amerika, wie kan zeg-
gen hoe Amerika erbij werd be-
trokken? Pearl Harbor, wel eens
van gehoord? Ik dacht dat jullie
dat allemaal wel ooit op televisie
hadden gezien." Niet dus.

Dat er na de oorlog nog maar
weinig voertuigen in Nederland
waren, is in principe maar een re-
latief onbelangrijk gevolg van
een grote wereldgebeurtenis.
Maar het is een goede illustratie
van het verlies dat werd geleden.
Het is niet eenvoudig kinderen
duidelijk te maken wat oorlog is.
Dat is de uitdaging voor Henk
Dautzenberg, die daarenboven
lijnen wil. trekken naar het he-
den. De verhouding tot Duits-
land, oorlogen in andere delen
van de wereld of rassendiscrimi-
natie.
Eerst maar eens kijken of de kin-deren weten wat een wereldoor-
log is. „Daar doen alle landen aan

mee," zegt een leerling. Maar dat
is wat te sterk geformuleerd.
„Daar zijn een heleboel landen
bij betrokken," weet een ander.
En hoeveel wereldoorlogen heb-
ben we dan gehad, vraagt Daut-
zenberg een van de leerlingen.
Twee, twee, twee wordt er ge-
fluisterd. Geen wonder dat het
goede antwoord volgt.

De leraar wil weten of zijn leer-
lingen nog een derde wereldoor-
log verwachten. Ja, wordt er ge-
zegd. „In het Midden-Oosten is

Dat de joden door de Duitsers
naar concentratiekampen wer-
den gestuurd, weten alle leerlin-
gen. Ze hebben allemaal wel
eens beelden van concentatie-
kampen gezien. Een leerling: „Er

zoveel rommel. En dan gaan erzich toch weer mensen mee be-
moeien." „Tot voor kort dacht ik
ook dat er een derde wereldoor-
log zou komen. Maar de angst is
nu een beetje afgenomen door de
ontspanning tussen oost enwest," zegt Dautzenberg.

Waarom werd de Tweede We-
reldoorlog eigenlijk geen Euro-
pa-oorlog genoemd. Er werd
toch alleen gevochten in Europa,
vraagt een leerling. „Japan, die
was toch ook aan het aanvallen,"

Dautzenberg wil van zijn leerlin-
gen weten wanneer de Oorlog
hier is begonnen. 10 mei 1940,
wordt er onmiddellijk gezegd.
„Nadat de Duitsers Nederland
waren binnengevallen, moest
Nederland vrij snel capituleren.

dat gebied een naam uit de oude
Duitse geschiedenis te geven. En
hij ging steeds een stapje verder.
Om Tsjechoslowakije te annexe-
ren greep Hitler naar de midde-
len bedrog en chantage.

„Hij kon daar niet zomaar bin-
nenvallen, zoals in Oostenrijk.
Hij had er geen volgelingen en
het land was ook niet Duitsspre-
kend. Dus wat deed Hitler. Hij
liet de president van Tsjechoslo-
wakije naar Berlijn komen en zei
tegen de man dat de Duitse troe-
pen al over de grens waren ge-
trokken. De enige manier om een
oorlog te voorkomen was het on-
dertekenen van een verdrag
waarin het land aan 'Groot-
Duitsland' werd toegevoegd.
Tsjechoslowakije viel aan zijn
voeten."

Dütjwald. „Hitler deed alsof de
landen al bij elkaar hoorden, en
met dat idee lopen sommigen
nog steeds rond," zegt een van de
leerlingen.

" Maria Dünwald legt uit dat Hitlereen duivelse, sluwe man was. Foto: FRANS RADE

Donderdagmorgen, kwart voor
twaalf. Klas tien van de Katholi-
sche Hochschule in Herzogen-
rath, de Duitse buurgemeente
van Kerkrade, behandelt de
voorgeschiedenis van Wereld-
oorlog 11. 'Der Weg in dem
Krieg'. In een kring zit de kleine
groep zestien- en zeventienjari-
gen om lerares Maria Dünwald
heen.

Zij heeft haar leerlingen al vaak
over de oorlog vertelt. Jaren ge-
leden is ze daarmee begonnen.
„Bij jonge kinderen is het een
kwestie van gevoel. Je leert ze
wat onrecht is." Maria Dünwald
heeft zelf nog herinneringen aan
die jaren. Haar vader was, zoals
ze later zegt, een van dieeenvou-
dige mensen, die waarschuwden
voor het gevaar van de oorlog.
„Maar daarvan waren er te wei-
nig. De oorlog had verhinderd
kunnen worden, als het volk zich
maar had geweerd."

De les begint. Het geschiedenis-
boek wordt opengeslagen. Een
hoofdstuk van vierenveertig pa-
gina's over de nationaalsocialis-
tische dictatuur van 1933 tot
1945. Maria Dünwald steekt van
wal. „De doelstellingen van Hit-
lers buitenlandpolitiek. Het zijn
er vier. Ze staan cursief gedrukt
in het boek. Wie leest ze voor?"
Bijna alle vingers gaan in de
lucht. Dé eerste: het opheffen
van het'verdrag van Versailles.
De tweede: de totstandbrenging
van een 'groot Duitsland.

Waarom staat dat tussen aanha-
lingstekens, vraagt de lerares.
„Omdat het onrecht er duidelijk

In West-Duitsland
Wordt op de lagere
scholen (Grundschu-
len) officieel geen on-
derricht gegeven over
de Tweede Wereldoor-
log. Pas later, in de ho-
gere klassen van hetvervolgonderwijs,
w°rdt dit onderwerp
klassikaal aangesne-den. Niet dat de leerlin-gen tot hun zestiende
verstoken blijven van
enige informatie over
fascisme, nazi's en
WOU. Ze zien pro-
gramma's op televisie.Thuis wordt erover ge-
sproken en ook lerarenen leraressen willen
j^ogwel eens ingaan op
het onderwerp, voor-dat de lesstof officieelaan de beurt komt.

heeft dat toen geweten, vraagt
zijn lerares. „Wie lezen kon." Ja,
was dat maar waar geweest, rea-
geert Maria Dünwald. „Dan was
het te vermijden geweest."

De lerares zegt vaak met haar
leerlingen te hebben gepraat-
over de oorlog. „Nu ze zestien
zijn, is het geen nieuw thema
meer." Ook zijn er verbanden ge-
legd met ontwikkelingen in de
samenleving van nu. De rassen-
haat, het fascisme. Dünwald:
„Wij hebben gisteren nog gespro-
ken over het militairistische kli-
maat dat toen tijdens de dicta-
tuur bestond. Het groeten, de pa-
rades. Dat zie jenu ook in de neo-
nazistische jongerengroepen.
Jongens uit onze klas hebben ge-
zien hoe drie andere scholieren
Turkse jongeren begroetten met
'Heil Hitler'. Met diejongens wil-
len ze niets te maken hebben. In
deze klas wordt niet boosaardig
gedaan tegen buitenlanders."

En gevoelensvan schuld bestaan-
die nog?

Nee, zeggen de jongeren. „We
waren er toch niet bij, onze
ouders evenmin." Maria Dün-
wald: „Maar jebent wel schuldig
als je niet weet wat er is gebeurd
in de oorlog. Als je de ogen sluit
en het niet wil weten. Dan ben je
opnieuw schuldig."

Als je alle jaartallen in de aan-
loop tot de tweede wereldoorlog
op een rijtje zet, blijkt duidelijk
dat als een volk een dictator zijn
gang laat gaan, er geen weg meer
terug is, concludeert Maria Dün-
wald. In 1933kwam Hitleraan de
macht. In het voorjaar van 1938
werd Oostenrijk geannexeerd.
Een jaar later was Tsjechoslowa-
kije aan de beurt en in de zomer
van 1939 viel HitlerPolen binnen
en was de oorlog een feit.

Geschiedenis

Lezen

Dat beaamt Maria Dünwald. „Hij
deed het voorkomen alsof hij
was gezonden. Alsof het was
voorzien dat hij de geschiedenis
zou bepalen. Dat is duivels, ge-
vaarlijk. Waarom?" „Door zich
als een Messias te presenteren,
werd.de dictatuur als een godde-
lijke opdracht voorgesteld," weet
een leerling. En miljoenen wer-
den daardoor in vervoering ge-
bracht, merkt de onderwijzeres
op.

achter steekt. Je kan eruit aflei-
den dat het oorlog betekende."
Doelstelling nummer drie, het
veroveren van 'nieuwe levens-
ruimte', krijgt dezelfde kwalifi-
catie, waarna het laatste doel van
Hitler wordt voorgelezen: de
Duitse suprematie in Europa. De
leerlingen noteren alles netjes in
hun schriften, voordat ze verder
gaan met de eerste consequentie
van Hitlers streven naar 'Lebens-
raum'.
De Oostenrijkse 'Anschluss. In
het geschiedenisboek staat een
citaat van Hitler over de annex-
atie van dit buurland. De nazi
spreekt over 'heimms Reich ho-
len. „Daar moeten jullie eens
goed over nadenken," zegt Maria

De lesstof voor vandaag is be-
handeld. Wat concluderen de
leerlingen uit de aanloop naar de ■
Tweede Wereldoorlog. „Hitler
heeft de oorlog voorbereid. Hij
wilde een oorlog. Dat kon je ook
lezen in zijn boek 'Mem Kampf,"
zegt een van de leerlingen. Wie

Maria Dünwald portretteert Hit-
ler als een sluwe man, die via
slinkse wegen te werk ging. Zo
gaf hij Oostenrijk na de annex-
atie een nieuwe naam: Ostmark.
Dat zag er onschuldig uit, en het
klonk alsof Hitler het recht had

Er volgt nog een citaat. Dün-wald: „...melde ich vor der Ge-
schichte. Waarom zegt Hitler dat
zo heldhaftig? Probeer je het
eens in te denken, dat een politi-
cus van deze tijd zijn streven
naar bijvoorbeeld een lagere ren-
te zou presenteren als ware het
van belang voor de geschiede-
nis." Een leerling: „Het klinktalsof hij de geschiedenis zelf wil-
de maken."
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Voor sommige mensen is de Tweede Wereldoorlog een gebeurtenis die hun hele leven
heeft beïnvloed, door een verblijf in een van de concentratiekampen of het verlies
van familie of gezin. Anderen kunnen spannende herinneringen ophalen over Ca-
nadezen die werden ingekwartierd, de kauwgom van de Amerikanen ofhet moeiza-
me leven in de oorlogsjaren. Velen van ons kennen de laatste wereldoorlog echter al-
leen als een geschiedkundig onderwerp. Uit de schoolboeken en documentaires. Of
WOU als achtergrond bij een familiedrama of komische serie op tv. Hoe maakt de
jongste generatie kennis met Hitler en de nazi-bezetting? Onze verslaggeefster Ans
Bouwmans bezocht een school in het Limburgse Eygelshoven en een in het Duitse
Herzogenrath en woonde er een lesuur geschiedenis bij. ,



" Na de capitulatie van hetfort van Eben-Emael ontving Hitler decommandanten van degeniesoldaten, parachutisten en zweefvliegers in zijn hoofdkwartier in Euskirchen.

" Voor propaganda-doeleinden werd de Slag van Eben-Emael nog eens overgedaan. Met
Thebaans trompetgeschetter werd het huzarenstuk „urbi et orbi" uitgebazuind.

" Zelfs Italiaanse generaals bezochten het onneembaar gewaande fort van Eben-Emael
dat geniesoldaten met holle ladingen in tien minuten hadden uitgeschakeld.

Vanwege de zeldzame flora en
fauna werden daarom natuurbe-
heerders opgenomen in de stich-
ting die zich tot doel stelt om het
fort in volle glorie te herstellen.
In overleg met hen baanden jon-
gereneen weg door de wildernis,
waarmee bunkers en koepels wa-
ren overwoekerd.

" Voor de
bestrijding van
deforten rond
Luik werd een
aparte divisie
vrijgemaakt. De
223ste
Infanteriedivisie
van generaal
Körner werd
daartoe versterkt
met twee
geniebataljons en
de zwaarste
artillerie,
waarover het
Duitse Zesde
Leger beschikte.
Welke uitwerking
de beschietingen
hadden, moge
blijken uit
bijgaandefoto
van het fort van
Boncelles ten
zuiden van Luik
dat op 17 mei 1940
capituleerde.
Foto's:
Bundesarchiv
Koblenz.

Op Paaszaterdag werd de wan-
delroute in gebruik genomen.

Morgen vindt in Eben-Emael een
herdenkingsplechtigheid plaats.
De overige weekeinden in mei
houden de oud-strijders open
dag in hun fort; op zaterdag 12,
19 en 26 mei van half twee tot
vier uur en op zondag 13, 20 en 27
mei van tien tot vier uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 100 franks
voor volwassenen en 50 franks
voor kinderen vanaf 13 jaar.

Duitse herders waken nu bij fort
en barak, waarin oudstrijders
hun zondagmiddag plegen door
te brengen. Aan de wanden han-
gen de kieken van de klassen die
in Eben-Emael werden opgeleid.
Onder de vorsten ontbreekt de
beeltenis van Leopold 111, in
1940 koning van België. „Poli-
tiek," wimpelt de beheerder vra-
gen weg. „Er waren ook oud-
strijders die het H. Hartbeeld
wilden weren. Christus heeft
toch ook niet in het fort gezeten,
zo zeiden zij."

De vereniging van de oud-strij-
ders leidde tot nu toe een terug-
getrokken bestaan.

„Wij voelden ons genegeerd om
ons aan andere militairen als die
van Eben-Emael te moeten voor-
stellen," belijdt in Paal de gepen-
sioneerde adjudant Jean Claes
(69), de enige Vlaming onder de
Walen in het fort. „Zon fort, zei-
den zij; het sterkste van Europa
en in anderhalve dag failliet."

Jean Claes tornt niet aan het suc-
ces van de Duitsers.

De blamage is deels tot eigen na-
latigheid te herleiden, vindt hij.
„We hadden van het sportveld op
het fort een vliegplein gemaakt.
Er stond toen geen enkele boom.
Bovendien waren de mitrailleur-
posten, die het plateau moesten
beschermen, die morgen niet be-
zet. De Duitsers konden daar-
door hun gang gaan."

Hun holle ladingen waren ver-
nietigend. Toch kwamen de
Duitsers daarmee niet door alle
koepels. De inslagen werden op-
gevuld met cement en overschil-
derd, opdat Italiaanse en Japan-
se officieren, die het fort na de
capitulatie bezochten, geen lasti-
gevragen zouden kunnen stellen
over het nieuwste wapen dat Hit-
ler zelfs voor zijn bondgenoten
geheim wilde houden.

Jean Claes verheelt niet dat de
capitulatie een opluchting was.
Aan Belgische zijde werden 24
doden geteld. In krijgsgevangen-
schap kwamen nog eens 22 man
om. Hun namen staan op een pla-
quette aan de ingang van fort.
Een van de namen is weggekit.
Het betreft een deserteur die in
Rusland sneuvelde.

Het fort is nog altijd militair ge-
bied. Zonder toestemming van
de militaire commandant van
Luik is de toegang verboden.
Overtreders worden gerechtelijk
vervolgd, zo staat in drie talen op
de waarschuwingsborden ver-
meld.

Tot voor kort werden enkel ex-
cursieverzoeken van militairen
gehonoreerd. Daartoe deed de
militaire commandant van Luik
regelmatig een beroep op René
Vliegen - een Nederlander. Hij
spreekt vier talen; het Engels
met een Amerikaans accent. Dat
komt omdat hij in Amerika tot
marinier werd opgeleid. Als zo-
danig was hij in Nederlands-In-
dië operationeel. Gerepatrieerd
werd hij bedrijfsleider bij de Ce-
ramique in Maastricht. In 1963
bouwde hij een huis in Kanne.
Daar ook leerde hij de oud-strij-
ders kennen, voor wie het fort
van Eben-Emael een 'sanctuaire'

" Kort nadat geniesoldaten, parachutisten en zweefvliegers op het onneembaar
gewaande fort van Eben-Emael en nabijgelegen bruggen over het Albertkanaal waren
geland, bombardeerden Sturzkampfflugzeuge van het type Ju-87 de Belgische stellingen.
Op het landingsgestel hadden de Stuka's sirenes die grote paniek verzoorzaakten.

Zijn idee om het fort terestaure-
ren vond weerklank bij hen. Ook
de militaire commandant van
Luik had er oor naar. Benodigde
gelden zouden door middel van
geleide rondleidingen kunnen
worden verkregen.

Om de toeristische attractie vol-
waardig te doen zijn zou ook het
plateau toegankelijk moeten
worden gemaakt. Men had se-
dert 10 mei 1940 de natuur haar
gang laten gaan.
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Fort Eben-Emael nu een
'toeristische attractie'

Zaterdag 5 mei 1990 " f40

" René
Vliegen, een
van de gidsen
van het fort
van
Eben-Emael.
Foto: Frits
Widdershoven.

Tegenover de water-
molen aan de Jeker
staat nu een monu-
ment. Het werd opge-
richt voor en door de
verdedigers van het
fort van Eben-Emael.
Het was volgens de
Belgen 'het grootste
fort van Europa. De
bouwers waanden het
onneembaar. Toch
schakelden Duitse ge-
niesoldaten het op 10
mei 1940 in amper tien
minuten uit. Met
zweefvliegtuigen wa-
ren ze in alle vroegte op
het fort geland.



" 'De Barmhartige
Samaritaan', Gennep.

Foto:
Jan-PaulKuit.

Aan dit besef zij deze grond gewijd

Zo moeizaam triomfeert gerechtig-
heid.

Vijfjaren - en eerst toen werd zij ge-
boren. . .Vijf dagen - en de vrijheid ging ver-
loren.

Zo dichtte J.C. Bloem. Zijn woor-
den staan gebeiteld op de Grebbe-
berg in Rhenen, waar in een natio-
naal monument de ruim 2.300 ge-
sneuvelden van de Koninklijke
Landmacht worden geëerd.

Als paddestoelen rezen na de
oorlog de gedenktekens uit de
grond. De behoefte om de herin-
nering aan de gevallen kamera-
den te verduurzamen was zo
groot dat een monumentenstop
moest worden afgekondigd. Bij
Koninklijk Besluit van 15 okto-
ber 1945 werd bepaald dat het
oprichten, plaatsen of aanbren-
gen van oorlogs- of vredesge-
denktekens een ministeriële
goedkeuring behoefde. De mi-nister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen liet zich daarbij
adviseren door de elf provinciale
commissies en een centrale com-
missie, waarin architecten,
beeldhouwers en letterkundigen
zitting namen.

'Het offer
wat zij voor
de vrijheid gaven
verbiedt ons
te leven als
angstige slaven'

Bij de onthulling van het stand-
beeld werd in de boezem van het
voetstuk eenrol perkament inge-
metseld met daarop de namen
van 54 ingezetenen van Gennep
die bij gevechtshandelingen,
door oorlogsgeweld of vanwege
hun verzet om het leven waren
gekomen.

Op de sluitsteen beitelde de
beeldhouwer de veelzeggende
woorden van Anton van Duin-
kerken:

Het offer wat zij voor de vrijheid
gaven
verbiedt ons te leven als angstige
slaven.

delmatige naastenliefde; een
heldhaftige zucht om anderen te
helpen en te beschermen.

Het symbool van offerzin en
naastenliefde vond hij het waar-
digst uitgedrukt in de parabel
van de Barmhartige Samaritaan.

de tiende keer werd gevierd. Ook
in dit monument wilden" de ini-
tiatiefnemers - 'Den Vaderlant
Ghetrouwe' en het plaatselijk
Oranjecomité - de offergedachte
verbeeld zien. De in Tegelen ge-
boren en getogen kunstenaar
Piet Killaars deed dat door een
liggende mannenfiguur, voor-
stellend een gevallen krijger en
een staande vrouwenfiguur met
een kind op de arm, voorstellend
de nabestaanden die volgens de
kunstenaar „eveneens het volle
gewichtvan het oorlogsleed had-
den te dragen".

f / jan van lieshout ]
tegelijk betrokken zijn in dit of-
fer dat zij voor de vrijheid brach-
ten. „Er lag een gewonde, een vreem-

deling die hulp nodig had langs
de weg. Een priester en een Le-
viet gingen aan hem voorbij. Er
kwam een Samaritaan. Deze
nam hem liefdevol op, tastte hem
op een lastdier en voerde hem
weg naar een herberg en liet hem
verzorgen."

De kunstenaar Jacques Maris,
die voor oud-illegale werkers
Gennep een oorlogs- en verzets-
monument moest maken, brak
met de opvatting dat het leedvan
de gevallenen moest worden uit-
gebeeld. Hij had de overtuiging
dat het niet goed is dat nabe-
staanden door een aanschou-
wend beeld telkens worden her-
innerd aan de verschrikkelijke
smarten die hun Verscheiden
dierbaren hebben moeten door-
staan. Hij vond dat het beter is
om door een beeldengroep te
worden herinnerd aan de grote
verdiensten die zij voor het va-
derland hebben verworven. Hij
zocht daarom naar de beweegre-
denen die de gevallenen in oor-
log en verzet hadden bezield. Hij
kwam uit bij een meer dan mid-

Door middel van collectes, lote-
rijen en toneelvoorstellingen za-
melden de oud-strijders de beno-
digde gelden in. De gemeente be-
taalde het voetstuk, waarvoor
een apart ontwerp moest worden
gemaakt. Ook stond de provin-
ciale commissie voor oorlogs- of
vredesgedenkte'kens erop dat
het door een architect zou wor-
den gedaan. Na een lange lij-
densweg werd het monument op
30 april 1954 door gouverneur
Houben onthuld. De onthulling
was het hoogtepunt van de natio-
nale feestdag die met een grote
fakkeloptocht werd afgesloten.

Voorzitter van de Limburgse
commissie voor oorlogs- of vre-
desgedenktekens was mr
E.M.C.B. Franquinet; secretaris
ir R.Ch.A. Franken, bij wie de
verzoeken en ontwerpen moes-ten worden ingediend.
Op 25 april 1947 vroeg de com-
missie de burgemeesters vanLimburg haar een opgave tedoen toekomen van de oorlogs-
of vredesgedenktekens die reeds
waren uitgevoerd of in voorbe-
reiding waren. De minister van
onderwijs, kunsten en weten-
schappen wilde een overzicht.

De oud-strijders lieten Eugène
Quanjel, bouwkundig hoofdop-
zichter van de Staatsmijnen in
Heerlen, een ontwerp maken.
'De kameraadschap en het offer'
was hetLeitmotiv, verbeeld door
een gewonde soldaat, onder-
steund door een rodekruissol-
daat. Het werk werd uitgevoerd
door Jean Weerts. De Limburgse
kunstenaar had reeds enige erva-ring met oorlogsmonumenten.
Hij beeldhouwde er in België enFrankrijk. Ook stonden reedsverscheidene beelden van zijnhand in Limburgse kerken.Dat de voorschriften niet overal

waren nageleefd, moge blijken
uit de brief van 30 januari 1950,
waarin de commissaris van de
koningin in Limburg, mr dr
F.J.M.A.H. Houben, de burge-
meesters van Limburg ontraad-
de monumenten te onthullen die
niet aan de wettelijke bepalingen
voldeden.

Jean Weerts werd ook gevraagddoor de oud-strijders uit Nieu-wenhagen. Zij wilden een teken
van dankbaarheid en herinne-ring aan de 37 ingezetenen die bij
gevechtshandelingen op vader-landse bodem of overzee, dooroorlogsgeweld of vanwege hun
verzet in kerker ofkamp omkwa-
men. Jean Weerts verbeeldde
'Het Grote Offer' door 'een rij-
zende soldaat staande op eenbrandstapel; zijn blik gericht ten
hemel, weldra zijn nieuwe ver-bijfplaats' met naast hem een we-nende vrouw 'voorstellende hen
die zijn verlies betreuren en die

Op 29 augustus 1948 onthulde
burgemeester F.A.L.M. Damen
van Geleen het oorlogsmonu-
ment dat oud-strijders met mi-
nisteriële goedkeuring aan de
Bloemenmarkt in Lindenheuvel
hadden opgericht. Reeds in 1940
hadden vier van hen - Th. Geu-
zen, L. Hermans, J. Ronckaerts
en H. Storeken - met het plan
rondgelopen. Op Allerheiligen
van dat jaar hadden zij het graf
van soldaat Hubert Jozef de Bic
bezocht. Hun kameraad had bij
het 13de Regiment Infanterie ge-
diend en een anti-tankwapen be-
diend, waarmee hij die tiende
mei de Maas was overgetrokken
om het op de Belgische oever bij
Ternaaien opnieuw in stelling te
brengen. Bij het uitladenvan het
geschut was hij dodelijk getrof-
fen.

Evenzo was de onthulling van
een gevallenenmonument in Te-
gelen het hoogtepunt van het be-
vrijdingsfeest, dat in 1955 voor

Zaterdag 5 mei 1990 "41
Limburgs dagblad j zijkwamen bi jnacht en nevel

Oorlog in monumenten

" 'De kameraadschap en
het offer', Lindenheuvel.

Foto:
Peter Roozen.

" 'Nabestaanden in
hulde betrokken',
Tegelen.

Foto:
Jan-PaulKuit.

" 'Het Grote Offer',
Nieuwenhagen.

Foto:
Dries Linssen.
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Diversen
Te koop

Clark Bopcat - Ruwterreinheftruck 2 ton
Kubota Mini Graver - J.C.B, laad/graaf comb.

Div. Laadschoppen - 9 st.container bakken
Kabelsyst. (1 koop) -1 draaibank - Freesbank

Kolomboormach. Mc.4 - 2x Hoogwerker
Heftruck Caterpillar V3oc, gas 1986 aut.

Heftruck Linde 2 ton diesel 1983 aut.
Heftruck Toyota 2,5 ton diesel plusm. 1980 aut.

Heftruck Hyster 2,5 ton diesel dubbel lucht trippel mast aut.
Heftruck Oen K 1,5 ton diesel aut.

Smeets in- en verkoop auto's
machines-motoren-onderdelen
Dries 27 - Neer - tel. 04759-1373

Te koop compl. MARKT-
KRAAM ca. 4 mtr.; gas-
haard; allesbrander. Tel.
04405-1452.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop GARAGEPOORT
met loopdeur, afm. br. 2.50,
hg. 2.12V2. Tel. 045-211212
Te k. ZONNESCHERM, br.
5.80, uitv. 2 mtr. pr. ’ 125,-.
Tel. 045-216373.
TREKHAAK Ford Escort t/m
'86, ’ 65,-. Heerenweg 286,
Heerlen.
Te koop antieke EETHOEK
’950,-; ant. stoel ’450,-;
electr. orgel met ritmeboxen
’500,-. Tel. 045-254617.
Partij SPULLEN voor brade-
rie te koop. 04492-2601.
Te k. AEG Princess was-
machine (pomp defect)

’ 75,-, APPLE Macintosh
PC plus printer plus exdrive.
Tel. 043-643435.

Te k. metaal-SCHAAF-
BANK mcl. ace, ook ge-
schikt voor hobbygebruik,
na 12 uur tel. 045-425497.
Welke WIELER-FAMILIE in
Z-Limburg wil vader en zoon
overnachting verschaffen,
22 juni tot 24 junivoor kam-
pioenschap NK in Beek. Tel.
030-420043.
KANTELPOORT te k., afm.
2.10x2.15, ’250,-. Tel.
045-317547.
Te k. GIJSER merk Jonker,

’ 50,-. Centrifuge ’ 35,-.
Helm MDS ’40,-. Badk.
verw. lamp ’ 35,-. Tel. 045-
-250409.
Te k. 4 kaarten PRINCE-
CONCERT op 2 juni a.s. in
de Kuip te Rotterdam. Tel.
045-229065.
VW KEVER, bwj.'73; hoge-
drukreiniger w. en k. water;
10 m 3hardhout; inb. wa-
semkap; Kawasaki 400cc;
Kreidler brommer; electr.
Lier. Te bevr. 04405-1729 of
04406-12233

06-lijnen
-'■ '■■'■■ - ■■■■«t—

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03

Zoek je 'n vriendin?
Bel de Flirtbox, 06-320.330.01 (50 cpm), de leukste.

Als je vanavond nog een afspraakje wilt!!
Veel mensen vonden via ons een vaste relatie. Bel onze

Provincie-babbelboxen
en maak kennis met mensen uit uw eigen omgeving. Bel
06-320.330. en daarna voor Groningen 23, Friesland 24,

Drenthe 25, Overijssel 26, Gelderland 27, Utrecht 28,
N.-Holland 29, Z.-Holland '83; Zeeland 85, Brabant 84 en

Limburg 86. ’ 0,50 p.m.

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

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

!! Wipgracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 ct.p.m.)

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Be! zelf(s) gratis Lenie.
Info na elk verhaal (50 cpm)

06-320.324.94
Alle hotels vol. Frank over-
nacht bij een gastvrije man.

Daat ontdekt hij wat
homo
wil zeggen

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Homo. 2 Jongenszijn intens
bezig. Dan bevelen 2 heren

"Vooruit nu
grieks

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

2 knullen
volgen een mooie wande-
laarster in het bos. Op een

stille plek staan ze voor haar
06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 Ct.p.m.)

Rosie relatie-lijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie april/mei
zie je"naakt"-foto's van hen.
Anton doet het voor de aller-
eerste keer. Met 2 ervaren

mannen een nachtlang
Homo

06-320.329.22 950 ct.p.m.)
Eindeloos vaak wil ze als ze

voor
lifesex

komt gelukkig zijn er 2 ke-
rels 06-320.329.24 (50cpm)

Lifesex van 2 lesbische
vrouwen. Eerst willen ze soft

SM dan de volle
overgave

I 06-320.329.25 (50 ct.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.)
't Knappe blondje bloost. Ze
fluistert, "Ik kom voor lifesex"

We moesten wel even
helpen met

ontkleden
■ 06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Ze is 32 en ongelooflijk mooi
Ze straalt sex en ze doet al-

les met...

2 jongens
06-320.326.73 - 50 et p/m

wip-inbox
heet zo, omdat er heel wat

ge wordt op

" 06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

1 daar durven ze ook en... jij
mag best meedoen op

06-320.324.90(50 ct.p.m.)

De man behandelt
een meisje

Zit het slipje in de weg?
t Zonder gaat het beter en ...

verder.
06-320.326.93 - 50 Ct p/m

"Moet 't slipje
ook uit meneer?" fluistert de

mooie blondine achter 't
scherm. "Zeker mevrouw"
06-320.321.30 - 50 et p/m

De super
contactenbox

De eerlijkste eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30 Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste. De heet-
ste box van nl. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)
De boeienklikken vast, nu is
de met de lange laarzen

met sporen...

oppermachtig
06-320.329.23 - 50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op

de generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)
Mooie benen, minirokje en
doorkijkblouse. Zo tergt ze

de man tot hij haar
straft

06-320.323.85 - 50 et p/m

Lifesex
met een stel dat nog moet

wennen. "Natuurlijk
mevrouw, alles uit!"

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
De mooie trotse vrouw on-
dergaat alles in de stal met

2 jongens
die geen protesten horen.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Dat superblote
gympakje

deed 't. De man laat haar
voor straf nablijven., en dan.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Lekkere meiden willen
verwend worden,

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt:
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Homo

Het is wel slikken voor Jos,
al die jongens

06-320.327.01 - 50 Ct p/m

Natasja,
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 Ct p/m
Buurvrouw Chantal voor

echte
Ordinaire sex

06-320.328.01 - 50 et p/m

Meisjes
samen onder de douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Meiden versieren doe je op

de
Afspreekbox

bel 06-320.329.99 - 50 cpm

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
De Meidenbox

kom in kontakt met mooie
meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m
Helga wordt 27. 't Kado is
van leer. Dan wordt ze de

strenge vrouw voor
gehoorzame

mannen.
06-320.330.51 - 50 et p/m
Angela in bad met haar

vriendin. Inzepen. Alles is
glad. Eindeloos
lesbisch

's~r.ach.ts
06-320.330.19- 50 et p/m

Na .... beleeft mooie vlotte
Linda voort eerst sex tot het

eind. Toe nog eens...
06-320.326.70

50 et. p/m
De bel gaatals Ina net uit de
douche komt. Ze haast zich
om de man binnen te laten...
06-320.326.72

50 et p/m
Een jongevrouw komt in 'n
SM-huis. Voor ze 't weet is

ze zo geboeid dat ze
gehoorzaamt

06-320.330.61 - 50 et p/m
Frits beleeft lifesex met 'n

dominante
gebruinde man. Dan komt er

plots nog een. Homo.
06-320.321.33-50 et p/m

Enthousiast helpt John met
't uittrekken van Elna's sex-

lingerie, en dan samen
lifesex

06-320.326.71 - 50 Ct p/m

*Wek-Sex*
gewektworden door Bianca

oh la la !!!
06-340.320.55 (50ct p.m.)

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar
06-320.326.69 - 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Hete meisjes
fantaseren speciaal voor jou

06-320.327.69 - 50 et p/m
Vreemdgaanders vertellen

alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 50 et p/m

Anoniem
Marcel en Andre en iedere

gay doet mee
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen
06-3250.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst
06-320.322.07 - 50 Ct p/m

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond.
06-320.323.04 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

We lagen nèt
buiten het zicht..

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX

06-320.325.30
50 et p/m

Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et D/m

Kontakten/Klubs
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

Club Nirwana. De boetiekü!
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.

KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.
GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.
Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

Partnerlijn
Nederland

Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?
Bel 020-274825, 50 et p/m

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. ledere

dag geop. 21-5 uur. Tevens
meisjes gevr. Tel. 04490-

-15828 na 21.00 uur. 17402,

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

’ 50,- all in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Club 2000
Geleen kan nog enkele

meisjes plaatsen. Goede
verdiensten. 04490-42315.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
KI. Gracht 10, Maastricht.

Nieuw, nieuw, nieuw.

’ 125,-
Heel uur all-in. Acht sexy

meisjes in nylonkousen en
veel erotiek. Ontv. u kapel-

weg 4, Kerkrade. 045-
-425100 ma-zat 11.00-24.00

uur, zon. 15.00-24.00 uur.

Diana escort
tel 045-320323

tot 03.00 uur 's nachts

Blue eyes
Escort service
04490-24880

Ramona-Rosy
nieuw ook zat. en zond. va.

10 uur 045-721759.

Meisjes
gevraagd voor privé, leuke
sfeer, goede verdiensten.

045-230789.

Privé club
zoekt nette meisjes, garan-
tieloon, intern mogelijk. Inl.:
do., vr. en za. na 20.00 uur

04746-5177.

Privé en escort
045-720916

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895. i

Je hoeft geen 50 et.p.min. te
betalen om nieuwevrienden
te maken, datkan ook voor

’ 1,85 met een koele blonde
jongen in

gay-bar/dancing
Chez Nous

je weet wel... 045-727949
bel voor info

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.

Vakantie &.Recreatie yfi

Voonaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,-per persoon
inclusiefbootretour,

taxi-vervoer naar hotel ofpension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
E7>3 vw terschelling
V/Ê 05620-3000 /
kleinkunst ëjEiMW^mm*
straatfestival 10^6j^0&*^

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

SKECENTENNWI.

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatie voor de fietsva-
kantieganger.
FIETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fietsvakan-
tiewinkel!
FIETSKAMPEER-
REIZEN
Van eenvoudig tot zwaar.
Bijvoorbeeld Frankrijk, Ita-
lië, Zweden, Oost-Europa,
Spanje. Maar ook Ameri-
ka.
Meer weten of boeken. Bel
de 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
Hetsvakantiewinkel,

-r. _~,Jan de Bakkerstraat 14jjK^ifij. 3441 EE Woerden
mwatMA] (aangesloten bij
V J'ScP^y' h* Garantiefonds)

———"^—-■—^—

Vakantiedorp
Hilchenbach-Müsen

Goed ingerichte, gezellige
vakantiehuizen, gelegen i.h. bos.
Uitgebreid recreatieaanbod voor de
hele familie. Informatie en boeken:
Fenenpark Hilchenbach GmbH, Am
Waschebach 3, D-5912 Müsen. Tel.
09-4927336686.

■ Warstein nodigtuit "de gastvrije stad ln

■ "Natuurpark Arnsberger
Wald"200-881 m.h. I

■HUI 3>
■ IHflilHllii
■ Vraag folder! Staoï Warstem |
| D«e adv. uit- Vettehrsaml ■■ knippen en Postfach 13095| sturen aan: 4788Warstein (W-D) ■

H -^^ groene stad met toekomst

Wruuanstßln
Zwarte Woud

Hotel-Pension Rössle, W.
Graf, tet. 09-4974558228,
7242 Dornham 2 (Fürnsal),
voor aangename vak., in rust.
omg. Kamers ged. m. do/wc/
balkon. Vraag onze folder. HP
36.- tot 40- DM.

Ontvlucht u de dagelijkse sleur!
D-7298 Loflburg-Lombach b.
Freudenstadt. Mod. kmrs. Fami-
liebedrijf. Gasth.-Pension Zur Lin-
de. Tel. 09-497446679. Spaarta-
rief: 3x L0p.p. DM 80; 6x L 0
p.p. DM 150 HP en VP mogelijk.
Gunstige aanbiedingen v. kegel-
vrienden. Brochure aanvragen.
Beierse Woud boerderij-pension.
Goede wandelmogelijkheden, paard-
rijden v. kinderen, rustige idyllische
ligging aan bosrand. Huisbrochure.
Fam. Sigi, Thann, D-8359 Schöll-
nach. Tel. 09-499907240. |

5 te gekke dagen in Hessen
Bimmelbahn-rit, DDR-tocht,
sprookjeskasteel, glasmuseum,
wandelen. HP m. do/wc 148DM.
Gasthaus Zur Krone. Marktplatz
1, D-3432 Großalmerode. Tel.
09-4956047952.

lil %,P rJ?^ ,

Grashqfle
Ontspannendevakantie i.h. BeißTse Woud

Sauna, barbecuepl., ligwei,
kindervriendelijk, rustige ligging.
Kamers vrij va. aug.
Vakantiewoningen en2-pers. kmrs.
m. do/w.e. mcl. ontbijtbuffet va.
DM 28,-. Höhenbrunn 129, D-8351
St. Qswald. Tel. 09-498552692.

Zugspitz-dorp Grainau
Comf. vakantiewoningen,
rustige ligging, te huur. Tel.
09-49882181366.

Vakantiehuis nabij Cuxhaven,
beste inrichting, 5 slaappl., kl.-TV,
heeft nog termijnen vrij. Tel. 09-
-49236131847 ma-za., zo. -47870.

Noordzee-eiland Baltrum
Comf. vakantiewoningen
voor 1-5 pers., dir. a.h.
strand en zeewatergolf-
bad. Strandvilla Christine,
D-2985 Baltrum. Tel. 09-
-494939239.

Huurt u uw camper (Hymer 560) of
caravan (Wilk 570) op weg naar het
zuiden. Overname van devoertuigen
in Rosenheim. Garages v. auto's
aanwezig. Tel. 09-4980317565.

Nordseeheilbad Wangerooge
Vak.won. tot 4 pers., met ra-
dio en TV, dir. aan strand,
zwembad in huis. Tel. 09- '49572225224 of-5132. |
Vak.won. in h. meerenge-
bied van Nettetal (nabij Ven-
lo) met alle comfort te huur.
Tel. 09-4921576487. |
Nordeney, vak.won., app., 2-4
pers. Comb. kmrs., sauna en sol. i.
h. huis, slechts 100 m v. strand,
nog termijnen vrij. Tel. 09-
-4949322415, tax 09-49493282629.

Weer raak van woonkultuur
-1 ■ — Kom deze voltreffer wegkapen

I I W*^\'( 1 l kan te9en onze extra la9eJl^^\Agy l^>| V^ IV^ promotieprijs.
mjjo^l Voor een korte periode is het\\ modeI'ZENITH" van Touche dé vedette in onze toonzaal.

Het model is uitgevoerd in rundsieder en verkrijgbaar in 24
verschillende kleuren.

Qj Tja, we hebben zon beetje last van de lente bij Woonkultuur.
% Maar voor u komt dat misschien nèt goed uit!

9>^- Woonkultuur, écht beter, én betaalbaar.

ledere zondag open van 10 tot 18 uur. ZUtendaal

Mf uioonkulfcuur
«ÏSn—d26" Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36. 'ói^^v^enhü-g Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.

ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Autobaan

SSz^enS60, Levering franco aan huis zonder grenskosten

Vakantie op de boerderij i.h. Beier-
se Woud, DLG-goedgekeurd, rustige
ligg., LO 14-18DM, kmrs. deels m.
do/wc. Ook vak.hs. DM 50 p.d. Tel.
09-499903783. I
Voor snelle beslissers! Brengt u
uw vakantie door in het mooie
Hotel-Restaurant Weingut z. Lin-
de, b. Traben-Trabach. Kmr./do
/wc va. 4 dgn. 55- DM, VP. D-
-5586/Reil/Mosel, Kaiserstr. 9.
Tel. 09-4965422414. I
Vakantie op de boerderij, rustige
ligging, bosrijke omgeving. Pen-
sion Obermühle, A. Beine, D-
-3490 Bad Driburg-Dringenberg.
Tel. 09-495259546. Eigen slacht.
VP kmr. do/wc 39 DM. Dieet mo-
gelijk, vissen (kindervriendelijk).

Vakantie in een pollenarm kli-
maatComf. vak.app. in Oberjoch,
naar allergie-med. aanwijzingen,
gescheiden slaapr., allergiebed-
den, beddegoed, parketvloeren,
gezellige zithoek, kl.-TV, tel. Ope-
ningsaanbiedingen: va. 1-6- 90
mcl. Kurtaxe DM 78-89 p.d.
Landhaus Gertrud. Tel. 09-
-4983247246. |
Actieve vakantie in de smidse
met instructies in pottenbak-
ken, drukken, het maken v.
marionetten, paardrijden, vindt
plaats va. 3-8 pers., het hele
jaar door. H. Straub, Schiede,
Zum Gallberg 2,D-6422 Herb-
stein. Tel. 09-4966431739.

Bad Diirrheim Comf. vak.won.,
nieuwbw. 2 kmrs., keuken-
/bad/wc/TV, lift, terras, ligwei,
parkeergarage, kl. wooneen-
neid te huur. Schmidt Immobi-
lien GmbH, Schulstr. 6, D-7737
Bad Diirrheim. Tel. 09-
-4977268048. |
Vakantie in het Beierse Woud
Comf. kmrs., sauna, solarium.
LO va. 19 DM, HP + 8 DM.
Pension Haus Talbliek, D-8351
Liebmannsberg. Tel. 09-
-499908346. |
Ligging: Schwarzwald Dreilande-redfc Rustige vak.won. tot 5 pers.,
nabij 3 kuuroorden, va. 50 DM met
TV, tel., wasmachine. Info: D-7841
Auggen. Tel. 09-4976316808. |

Boerderij, nabij Traunstein/Obb.
Tussen Waginger Sec en Chiemsee,
dicht bij bergen. Kmr. m. cv., eta-
gedouche. LO 14 DM. Tel. 09-
-496612174.

Nordseeheilbad Baltrum
Wij bevelen u een ontspannende
eilandvakantie aan. Dir. nog vrij
enkele mooie 2-pers. kmrs., I-
pers. kmrs. m. do/wc, VP of HP.
Hotel-pension Strandburg. Pf.
320, D-2985 Baltrum. Tel. 09-
-494939262

Kleine privécamping b. boerderij
a.d. Oberschwab. Barockstr.
biedt ontspannende vakantie, evt.
in verbinding m. kuurtoepassin-
gen, Moorbad Waldsee (2,5 km).
Sanitaire voorz. Gehele jaaropen.
Karl-Heinz Lott, Matternhaus, D-
-7967 Waldsee. Tel. 09-
-4975246703.

DDR-vakantie
Biedt vakantiehuizen, -wo-
ningen en -kamers, vooral
vanaf de Mecklenburger
Seenplatte tot aan de
Oostzee-eilanden. ADI, K.
Brück, D-1000 Berlin 28
Zabel-Krüger-Damm 67a.
Tel. 09-49304025874 va.
18 uur (ook za.ien zo.).

Landgasthof Reinhold
Rustige ligging,
burgelijkekeuken.

€huisslach! Specialiteit:
\ LieberhausefY\ Eierkuchen - als een1|) slagroomtaart zo hoog -Saf Schnitzerkost + Brukef
& Vollwertkost.

Kegelbaan, sauna,
solarium, fietsverhuur.
Lieberhauson
Landesgolddorf.

D-5270 Gummerstjach-lielxnliatisen.
Kitctiplab 2. Tel. 09-4923545273 + -5873.

RENT A TENT. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Duitsl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen. BL-61 Ft

Vakantie eigendomswoningen
in de jachthaven van
Fort Lauderdale, Florida
Luxe 1-3-kmr.suites, nieuw gere-

' nov., TV, aircond., zwembad enz., aanlegpl. v. boten. Te huur per
week, ook te koop va. S 37.000.
EK Condor - Finanz- u. Vermo-
'gensverwaltung GmbH. Postf.
13277432. Tel. 09-49712514012.

BfPRPV I ''Camping Florenz'
Lido degli Scacchi-Adriatische Zee. Het ligt 30 km ten
noorden van Ravenna en 100km ten zuiden van Vene-
tië, direct aan zee met algenvrij privéstrand, restaurant, -bar, pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, dansav., 'warme douches. De totale oppervlakte bedraagt 60.000
m 2en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct aan
het strand). Camping Carnet 10% korting. Inl. fam.
Oeldrich-Alkmaar, tel. (072) 120485. IT6I-R

CALDONAZZO EN LEVICOMEER
De meest uitgebreide info over vakantiewoningen, ho-
tels en reservering voor opera (Verona). VAKANTIE
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. Gratis gids. IT. 61R.

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).
Aan het meer van SALAGOU (Z. Fr.). Kompl. ingerichte -caravans en bungalowtenten v.a. ’ 589,- p.w. inkl.
SURFPLANK en LES. Prospektus bij EUROSPORVAC
078-153045/155485. FA-61R

EEN FIJNE VAKANTIE
IN EEN LUXE 6-PERS. MOBILHOME

aan de Cóte d'Azur op een schitterend 4**** vakantiepark
in Fréjus (met het grootstezwembad van Zuid-Frankrijk).

All-in prijzen, reeds v.a. ’395,- p. week.!
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ IN HET HOOGSEIZOEN!!
I . Vraag ons programma.

SmUr ECONOMIC TRAVEL[Z^iaüg Stationsweg 56 -1815 CD Alkmaar
1 HtS Tel. 072-112111. Lid ANVFI/SGR

Ar^L HAUT LANGUEDOC LA SALVETAT. ANWB
4 A K camping vlak bij groot stuwmeer: alle waterspor-\j|onaai_>ten verhuur van chalet/sta/toercaravans. Ned.
leiding, ml. folder S. Smits 09-3376.976044 of 05176-1773.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.
f 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND
Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Londen,

jeugdherb. enz. treft u aan in de folders van ALBION.
Bel nü 01140-16188, ook voor uw overtocht wilt u be-
slistmet ALBION in zee. GB-61R

ZONNIGE LENTEREIZEN NAAR
TURKIJE I

Vliegreizen van Adam en MSTRICHT AIRPORT
CAMPINGVLUCHTEN ISTANBUL retour

vertr. mei: elke di. en wo. 475,-
CAMPINGVLUCHT IZMIR retour

vertr. mei: elke do. 495,-
-1 week rondreis + 1 week strandvakantie ""hotel HP
vertr. 24 mei en 19 juni 15-dg. 1995,- .STRANDVAKANTIE CESME-KUSADASI-BODRUM
"Hotel, LO 8-dg. v.a. 699,- I
*"Hotel, LO 8-dg. v.a. 789,-
-""Hotel, LO 8-dg. v.a. 1089,-
-"""Hotel, LO 8-dg. v.a. 1149,-
City-trip ISTANBUL "* Hotel LO 8-dg. v.a. 759,-

FIESTA TOURS PRESENTEERT!!!!!!!!
De supervoordeligste reiskrant voor de

Top-Vakantielanden
SPANJE - JOEGOSLAVIË -

HONGARIJE - TURKIJE
Vraag hem nu gratis aan.

FIESTA TOURS HOLLAND.
Tel. 045-322222. Lid SGR.

Kantoor UTR. 03473-73033, ADAM 020-137459,
BRAB. 01621-14701, GELDL. 05735-3512.

Dag, v. 9-22 uur, ook za, en zon.

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. PB-61R

Italiaanse Adria/Bibione, schoon
water. Vakantiewoningen en bun-
galows aan het heerlijke strand
van Bibione/ltal. Adria te huur.
Tel. 09-4973275825. |

AUSTRALIË-TASMANIË
Unieke 22-dgs. rondreis.
Vertrek 7-11-1990. Ned.

reisleiding, ’ 8450.-.
IMPALA TOURS, lid ANVR/

SGR. 05178-16970.

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villas,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App.o33-618600.

8p^Rl
COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningentteihuur
050-41 5210_-g3fl-Cl#-

I Watzijnpwcies de voor-enj&teföiï
vaneen ATB..?

MËmiMllmiiiïmlMlmmVMmlmtÉÈM f^^EL GRATIS VOOB „,.,\|iflSiia^||pjy^^^aßfl \ EEN ABONNEMENT: 06 " 022.42.^2

ALLES WETEN OW
Rosas villa's en stra"
app., ook busreizen
surfplank of fiets. En j«
gerenreizen. Inl. (03
618600. SP61

NIEUWE BUSSEN, vast 8
reserv. plaatsen, <*nooit dringen, roken/n
roken, Royal Class ’ &
toeslag. Div. aanb. &
goed hotel bij strand, *mer badk/wc/balk. HaW
zelfbedienings maaltijd^
10 dgn. 11-14-21-28 .
’ 269,-; 4-8-11 I'
’288,-. Ook 17 dgn.1
volp. mogelijk. Bel vo
folder, Lloret, Calella, H*
grat, Blanes, Tossa, 'lou, Benidorm. 0j
hoogseizoen. SOLW
TOURS, 040-460560.SP-6!
LASTMINUTES

BLANES
APPT. EUROPA LUX

vertr. 11-14 mei
10 dg. v.a. 199.- p-t

18 mei mcl. Hemelvaart
10 dg. v.a. 224.- p-P

HTL. MAR SKI * VP.„ . vertr. 11-14 mei _„„10 dg. 22. ■LLORET DE MAR
HTL. MUNDIAL *** HP

,„ . vertr. 11-14 mei ~,10 dg. 23»''
18 mei mcl. Hemelvaart

10 dg. 31*
HTL AUGUSTA CLUB *** H',_ . vertr. 11-14 mei _~,10 dg. 259'

18 mei mcl. Hemelvaart
10 dg. 35*
MALGRAT DE MA«

HTL. INDALO PARK ***»
,„ . vertr. 11-14 mei _„
10 dg. 260'

18 mei mcl. Hemelvaart
10 dg. 36*'

FIESTA TOURS
PRESENTEERT

de supervoordeligste reiskra" 1
voor de TOP-vakantielanden:

SPANJE -JOEGOSLAVI
HONGARIJE -TURKIJI

Vraag hem nu gratis aan.
FIESTA TOURS HOLLAN*

M. 046-322222. Ud SBB. „
Kantoor UTR. 03473-73033, AOAf020-137459, BRAB. 01621-1470'

GELDL. 05735-3512.
Dag. 9-22 uur, ook za. en ta^,

Zomervakantie
Te huur vakantiewoning'

en pensions in Oosten'
en Zwitserland.

BURO ALPENHUIS,
tel. (050) 142035.

OS6IR

FRANCE INDIVIDUELLÉ
AKTIEVE VAKANTIES

Fietshoteltochten
Fietskampeertrektocht.'1

Kanotrektochten
Wandeltrektochten

Paardrijden
Parapente
Zomerski

FIETSSLAAPBUS
20 bestemmingen

(020) 26.88.98 tFR^jl
BOERDERIJTJES en

LANDHUIZEN Dordogi1'Lot, Loirestreek. Bunfl'
lowtenten en caravaf
aan meertje in de Dord«
ne. .France Individue"

__(02244)1656. FR-j!
Z.-Fr. Lac Raviège/Ta'1

comf. CHALET aan n_o<
uniek gelegen met «
strand, natuurgebied, \vóór 14/7 na 1/9. DocJ
to's 03430-14609. P
61R

ZUID-AFRIKA
Unieke rondreizen

Ned. reisleiding
Div. vertrekdata
IMPALA TOURS
Lid ANVR/SGR
05178-16970.

ETHIOPIË |
I
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Verder is er die eerste april spra-
ke van wat meer activiteiten aan
het westelijk front (tussen
Frankrijk en Duitsland). Er zijn
luchtgevechten en beschietin-
gen over en weer.

Luchtgevechten
Op maandag 8 april opent de
krant met de kop 'Grote onge-
rustheid in de Scandinavische
landen. Verder zijn er luchtge-
vechten boven de Noordzee, tus-
sen Engelse en Duitse vliegtui-
gen. Rondom ons woedt de oor-
log, maar Nederland slaapt rus-
tig verder. Op de derde pagina
een bericht over het Venlo-inci-
dent van november 1939. De
vrouw van Lemmens, chauffeur
van de auto van de geheimagen-
ten die door de Duitsers over de
grens zijn gevoerd, rekent erop
dat haar man nog leeft, hoewelzij
geen bericht over hem heeft ont-
vangen.

ter- en andere linies gereed om
elke aanval vastberaden af te
slaan. Dit geeft denburger moed,
dit sterkt ons in het vertrouwen
dat onze duurgekochte onzijdig-
heid door beide partijen blijvend
zal worden geëerbiedigd'1.

De sport gaat in die tijd gewoon
door. Het Nederlands elftal ver-liest zondag 31 maart in Rotter-
dam met 5-4 van, schrik niet, Lu-
xemburg.

Dinsdag 9 april. 'Duitschland
neemt Denemarken en Noorwe-
gen onder bescherming', voor-
waar een eufemisme voor de
overrompelling van beide lan-
den. De helevoorpagina is nu ge-
wijd aan de oorlog. 'Bijna alle
verloven in het Nederlandsche
leger zijn ingetrokken.'

In de kranten van begin april
Wordt dagen achtereen aandacht
besteed aan follow-ups van het
trawlerincident'. Er wordt aan-
gedrongen op schadevergoedingyan Duitse zijde, voor het vernie-
len van de twee schepen.

De Britse nederlaag in Noorwe-
gen tekent zich in die periode
steeds duidelijker af. Op zater-
dag 4 mei meldt de krant dat En-
geland de troepen in Noorwegen
heeft ingescheeptvoor een moei-
lijke terugtocht. Een smadelijke
nederlaag, ook voor de regering
van Chamberlain.

Op dinsdag 30 april wordt prin-
ses Juliana 31 jaar. Het Lim-
burgsch Dagblad van die dag
komt met een uitgebreid verhaal
over de verjaardag en de toe-
spraak, die de prinses de dag er-
voor heeft gehouden voor de ra-
dio. Moeilijke tijden, moeilijke
tijden en nog eens moeilijke tij-
den is in het kort de boodschap.
Het oorlogsnieuws is die dag een
keer niet het belangrijkst, al is
het wel met de toespraak van de
prinses verweven.

Nederlaag

Vrijdag 12 april. 'Bestaat er voor
Zweden ook gevaar in de oorlog
te worden betrokken?' vraagt de
krant zich af. In ons land nemen
de geruchten over een ophanden
zijnde aanval toe. Dagelijks
brengt de krant nu berichten
over luchtbeschermingsoefenin-
gen die in tal van Limburgse
plaatsen worden gehouden.

Op 3 april schrijft het LD over de
Duitse aanval op de Britse mari-
nebasis Scapa Flow en een Brit-
se waarschuwing aan het adres
van de neutralen, waar op dat
jnoment ook ons land toebe-
hoort. Het Limburgsch Dagbladkopt: 'Economische blokkade te-
gen Duitschland verscherpt.
Neutralen moeten handel metDuitschland beperken, willen zij
°P Britse producten kunnen blij-
ven rekenen. Veel geschreeuw
en weinig wol dus kun je - ach-
teraf - constateren.

Op zaterdag 13 april probeert het
LD het Venlo-incident uit te leg-
gen aan den lezer. 'Het grensch-
incident bij Venlo nog altijd een
duistere zaak' schrijft de redac-
tie.

Op 15 april zijn de Duitsers ver-
der opgerukt in Noorwegen,
waar nu ook Britse troepen zijn
geland. Toch gaan er nog steeds
Nederlandse arbeiders naar
Duitsland. Dit keer vanuit Venlo.
Zestig personen hebben zich via
het arbeidsbureau gemeld.

In de krant van 17 april, een
woensdag, een bericht dat
nieuwsgierig maakt en kennelijk
de vijand niet al te duidelijk on-
der de ogen mag komen. 'Land-
mijn ontploft, ergens in Zuid-
Limburg', is de kop van het stuk-
je dat aldus verder gaat: 'Bij het
leggen van landmijnen, ergens in
Zuid-Limburg, is een dezer pro-
jectielen ontploft, waardoor een
genie-soldaat werd gedood. Het
deerlijk verminkte lijk van het
slachtoffer is naar het ziekenhuis
Calvarienberg overgebracht.

0 De voorpagina van het Limburgsch Dagblad van 13
mei. Mededelingen van de burgemeester en de vijand,
maar geen oorlogsnieuws. Foto christahalbesma

kop, maar het bijgaande verhaal
eindigt met de woorden 'de fan-
tasterijen zijn van A tot Z gelo-
gen.

Maaandag 6 mei: 'Minister-presi-
dent jhr. mr. De Geer doet be-
langwekkende mededeling. 21
Nederlanders geïnterneerd, die
in het buitenland de eerlijkheid
van onze neutraliteitspolitiek
verdacht maakten', zo luidt de
opening. Onder hen ook Mem-
oud Rost van Tonningen, wiens
zwarte weduwe ook nu nog re-
gelmatig voor onrust zorgt.
Woensdag 8 mei: 'Het kabinet
Chamberlain blijft voorlopig
nog. Het Noorsche drama kostte
Engeland een stuk prestige,
maar het laat zich niet ontmoedi-gen.

Donderdag 9 mei. 'Duitsch
Nieuws Bureau noemt geruch-
ten over Duitsche aanvalsplan-
nen tegen Nederland een En-
gelsch verzinsel', zo luidt een be-
richt in het Limburgsch Dagblad
van die dag. Het is de laatste, in
vrijheid gemaakte, krant. De dag
erna vallen de Duitsers binnen.
Er komt geen krant uit, pas op
maandag 13 mei zal weer een
Limburgsch Dagblad verschij-
nen. Slechts 1 vel dik, twee pagi-
na's, met bekendmakingen van
de burgemeester van Heerlen,
Van Grunsven, die dapper ein-
digt met de woorden 'Leve de
Koningin, Leve ons vaderland.

Laatste krant

gen is al dagenlang voorpagina-
nieuws. Maar het belangrijkste
nieuws die dag voor Limburg
staat binnenin dc,krant: 'Buiten-
landsch vliegtuig neergehaald
bij Ulestraten. Het bevond zich
een uur boven Limburg en werd
door Nederlandsch en Belgisch

Op zaterdag 20 april is ons land
'geheel in staat van beleg ver-
klaard' en dc strijd in Noorwe-

P woensdag 3 april worden
'vreemde vliegtuigen hoog bo-
ven Gelderland' gesignaleerd,
die verdwenen toen 'Nederland-
sche' vliegtuigen opstegen. Wat
opvalt aan de kranten van die tijd
is het geringe gebruik van foto-
materiaal. Toch staat er die
Woensdag wel een foto in de
krant. Met daarop buitengewoon
dienstplichtigen uit 1938 en 1939,die alsnog worden ingelijfd.

Onderschatting
De krant van 4 april brengt eenklein bericht over een rede vanGoering, wellicht onderschat de
redactie de werkelijke betekenisvan diens woorden. 'Gedekt van
achteren en aan de vleugels richtde Duitsche strijdmacht zich als
een hecht blok tot Engeland enFrankrijk in het Westen. Daar
moet de beslissende slag vallen.Dreigende taal, maar niet bègre-
Pen. In die periode heeft het
Limburgsch Dagblad ook een
speciale rubriek gewijd aan de
oorlog, 'Van en om de oorlogs-
fronten' geheten, waarin allerlei
kort oorlogsnieuws wordt onder-
gebracht. Opvallend is dat de be-
richtgeving over de oorlog over
vele pagina's is verspreid, zonder
dat daar enige samenhang in valt
te ontdekken. Nu, in 1990, zou-
den we dat nieuws zoveel moge-
'Uk bij elkaar plaatsen.

Intussen draait de geruchtenma- Ichine op volle toeren. 'Geheime I
zender in de abdij Sint Benedic-tusberg van Mamelis' luidt een

Luchtbescherming
'Luchtbescherming te Maas-
tricht en Valkenburg. Beveili-
gingin onderaardsche gangen en
grotten' weet de krant die dag te
melden, en voor de liefhebbers
misschien veel belangrijker, het
summiere bericht 'Tour de Fran-
ce gaat niet door, in verband metde huidige omstandigheden.

hotel, zagen we éen niet aflatende colonne militaire voer-
tuigen deReinaldstraat op draaien. Voorop lichte moto-
ren, vier, vijfrijen naast elkaar. Overal stond het hotelper-
soneel, keurig in de bij hun functie passende kleding,
langs de weg tekijken. Niemand besefte eigenlijk dat het
oorlog was," zo vertelt Nelly Engels over het vreemde
schouwspel. Er werd nauwelijks een woord gesproken.
„Alleen de Duitsers schreeuwden herhaaldelijk dat wij
uit de weg moesten gaan."

Daarnaast de eerste, al voldoen-
de dreiging inhoudende, mede-
delingen van de Ortscomman-
dant in Heerlen, dr Ackermann.
Kapitanleutnant. 'Ik heb vanai
heden het militaire en civiele ge-
zag van den stad in handen geno-
men en verzoek hiermede alle in-
woners van Heerlen er zorg vooi
te dragen dat de normale gang
van zaken gewaarborgd wordt.
Wie rustig zijn gang gaat, heeft
niets te vrezen. Alle daden van
geweld en sabotage worden
evenwel met alle mij ter beschik-
king staande middelen onder-
drukt. ledereen die zich aan
overtredingen schuldig maakt,
heeft zware straffen'te verwach-
ten. Het zijn de eerste tekenen
van het terreurbewind, dat in
Limburg 4/2 jaarzal duren.

Nellie Engels was destijds verloofd met Fons Stevens,
met wie zij in 1942 is getrouwd. Benieuwd hoe het in het
hotel van haar verloofde was wandelde zij langs de mili-
taire colonne naar 'Prinses Juliana'. Daar stonden de
mensen al even verbaasd naar de in de richting Maas-
tricht rijdende Duitse troepen te kijken. Fons Stevens
zelf was niet thuis. Hij was eind augustus 1939 opgeroe-
pen om zich bij zijn mobilisatieonderdeel, de marineka-
zerne in Amsterdam, te vervoegen als milicien-hofmees-
ter.

In Valkenburg
ging een mooi
seizoen niet door

Op vrijdag 5 april schreeuwt dekop van de voorpagina: 'Cham-berlain heeft thans tienmaal zo-
veel vertrouwen als in septem-
ber. Een klein, maar niet onbete-
kenend bericht op een binnenpa-
gina meldt 'Werk in de Duitschevenen' en is afkomstig van de
£orrespondent in Emmen. 'Een
honderdtal Nederlanders gaat

aanstaande (8 april
W4Q) in de Quitsche venen wer-
den.' De vraag naar 'Nederland-se arbeidskrachten blijkt gro-
j*r dan het aanbod' en de ar-■ eidsbureaus bemiddelen graagn het plaatsen van werklozen in
Duitschland'.

Europa was in oorlog, maar de huisknechten in Valken-
burg hadden stilzwijgend vrede gesloten. De magere ja-
ren dertig waren voorbij en zij hoefden geen slaande ru-
zie meer te maken om de spaarzame gasten die naar Val-
kenburg kwamen. De 'sjnorders', zoals zij stilaan werden
genoemd, zouden weerkeurig in het gelid, depet van hun
hotel recht op het hoofd en het lichtrose gestreept jasje
aan, de gasten gaan opwachten aan het pittoresque sta-
tionnetje. Er stonden weer mooie tijden te wachten met
veel fooi, dachten zij.

correspondent in Roermondcnnjft op vrijdag 6 april overeen Nederlandse patrouille, dieai dwalend over de Duitse grenswas geraakt in de omgeving van?walmen en korte tijd in hetfjUitse Bruggen vast was gezet,
v

e militairen werden later weer
«.gelaten, omdat er sprake was

richf 611 vergissinS> aldus het be"

Valkenburg was in blijde verwachting van wat een onge-
kend mooi seizoen zou worden. Europa was weliswaar in
oorlog, maar voor Valkenburg was dat, in neutraal Neder-
land, alleen maar een voordeel. Ook Nederlanders die
zich een reis naar het buitenland konden permitteren,
waren nu op eigen land aangewezen.

Op vrijdag 10 mei 1940 zou de feestelijke intocht zijn van
honderden gasten in het Geulstadje. Pasen en Pinksteren
waren toen al drukke weekenden in Valkenburg. Maar
door door de uitzonderlijk vroege datering op ,23 maart
was Pasen tegengevallen. Pinksteren, weliswaar ook
vroeg op 12 mei, zou het dubbel en dik goed maken, te-
meer omdat het al enkele dagenprachtig lenteweer was.
Alle Valkenburgse hotels waren vqor het eerst sinds ja-
ren volgeboekt.

Of> dezelfde dag plaatst het Lim-ourgsch Dagblad een nieuws-tx? £Se onder de k °P 'Wanneer
Wv, e striJd aan het Westfront
rij. i

rSten? De P°sitie van Ne-
la +d ls stei"ker dan ooit.' Dataatste wordt gestaafd met de

beweringen: 'Thanstaan honderdduizenden man-«-nappen wel bewapend, goedu«gerust, achter vernuftige wa-

De dag daarna, 14 mei, worden
de 'Bekanntmachungen' zowel
in hetDuits als het Nederlands in
de krant geplaatst. Over de oor-
logshandelingen nog steeds geen
woord. Pas op 20 mei start een
serietje 'De vijfdaagse veldtocht',
waarin over de gevechten wordt
geschreven.

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd groot alarm
gegeven. Dat was in de voorafgaande periode al een keer
ofvier gebeurd. „Daarom geloofden wij er eigenlijk niets
meervan. Ik besefte pas echt dat het oorlog was toen via
de radio werd gemeld dat Valkenburg was gebombar-
deerd. Toen kreeg ik het wel echt benauwd. Telefoonver-
bindingenwaren verbroken en dus bleefik in grote onze-
kerheid overwat in Valkenburg precies gebeurd was. Pas
later werd duidelijk dat niet 'mijn' Valkenburg, maar de
naamgenoot in Zuid-Holland met het militaire vliegveld
doelwit was geweest van het bombardement," vertelt
Fons Stevens.

peter stiekema

Op 31 december 1942 wordt het
Limburgsch Dagblad door de
Duitsers een verschijningsver-
bod opgelegd. Het eerstvolgende
nummer van een vrij Lim-
burgsch Dagblad verscheen op
20 september 1944. Het Lim-
burgsch Dagblad was daarmee
een van de weinige regionale
kranten, die zich na de oorlog
niets hoefde te verwijten.

Pas enkele dagen na Pinksteren kreeg Stevens te horen
dat alles in orde was. In die tijd had hotel Prinses Juliana
een Amsterdammer, een zekere Bracks, als chefkok.
„Doordat de oorlog uitbrak was er voor hem in ons hotel
niets meer te doen. Hij is daarom zo gauw de gelegenheid
zich voordeed naar huis gegaan en mij in de kazerne ko-
men vertellen hoe de situatie in Valkenburg was."

mende stoomfluit van zon ouderwetse locomotief, maar
door het angstverwekkende lawaai van vliegtuigmotoren
werden Valkenburg bij het krieken van de dag op 10 meigewekt. Fons Stevens werd eind mei gedemobiliseerd. Aangezien

alle belangrijke bruggen waren opgeblazen duurde de
reis naar huis met trein, boot en vrachtauto langer dan
twee dagen. In Valkenburg trof hij dezelfde troosteloos-
heid aan als tijdens het dieptepunt van de crisis in de ja-
ren dertig. Geen gasten, geen bedrijvigheid, geen voor-
uitzichten.

jan diederen

Hotel Prinses Juliana, destijds al befaamd om zijn keu-
ken, rekende eveneens op een vol huis. De gasten zouden
als vanouds verwend worden. Vis was besteld in IJmui-
den, kreeft in lerseke en gevogelte op deVeluwe. Dat zou
allemaal die vrijdag in allevroegte met de nachttrein arri-
veren. „Maar die nachttrein is nooit gekomen. Waar de
spullen zijn gebleven zal nooit achterhaald kunnen wor-
den," zegt de destijds 24-jarigeFons Stevens. Andere trei-
nen met de verwachte hotelgasten kwamen in de loop
van de dag evenmin. Niet door een in het Geuldal gal-

„Wij stonden er allemaal ongelovig naar te kijken," herin-
nert zich Nelly Engels, destijds 26 jaaren met haar moe-der gastvrouw in hotel Trianon. Zij had de indruk, dat dehelblauwe lucht bezaaid was met vliegtuigen. En nauwe-
lijks waren de vliegtuigen in westelijke richting wegge-ronkt of een nieuw gebrom van motoren diende zich aan.„Bij hotel Franssen, twee honderd meter verder dan ons

Oorlog overrompelde
Limburgsch Dagblad

Wat wist de 'Limburgsch Dagbladlezer van de naderende wereldoorlog en
hoe werd hij/zij zon vijftig jaar geleden geïnformeerd over het naderende on-
heil? Had de krant door dat ook ons land en daarmee uiteraard Limburg on-
ontkoombaar in de Tweede Wereldoorlog zou worden meegesleept? Peter
Stiekema dook in de archieven van het Thermenmuseum in Heerlen, waar de
Limburgsch (nog met sch) Dagbladen uit die tijd worden bewaard en zocht
het antwoord in de kranten van april en mei 1940.
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afweergeschut beschoten'. Het
bleek te gaan om Heinkelbom-
menwerper nr 2020 met 5 man
aan boord. Een van de Duitsers
was zo ernstig gewond dat hij
overleed. De overigen werden
geïnterneerd, maar niet voor
lang.

Een ander opmerkelijk bericht
die dag 'Spionnage bij het Julia-
nakanaal in Elsloo'. Er werd daar
een man aangehouden in het be-
zit van een atlas, waarin notities
waren gemaakt.

Zondag 21 april wint Nederland
met 4-2 van België en het Lim-
burgsch Dagblad schrijft daar
uitgebreid over.

Op 24 april opent de krant met
'Geruchten over nieuwe Duit-
sche militaire voorbereidingen
in Oostzee-havens', terwijl de
strijd in Noorwegen de hele
week voorpaginanieuws blijft.

Het Limburgsch Dagblad be-
steedt in de' maanden april en
mei van 1940, tot en met 9 mei
wel te verstaan, veel aandacht
aan de oorlogshandelingen, die
dan nog ver van onze grenzen
verwijderd lijken. Toch worden
al in het begin van april Neder-landse doden gemeld.

Op 1 april bericht de krant uitge-
breid over twee IJmuidense
trawlers, die de week ervoor met
Duitse bommen zijn bestookt. Er
zijn vier doden te betreuren. De
krant spreekt nog van een ken-
nelijke vergissing. .De Duitse
vliegers dachten met Britse vis-
sersschepenvan doente hebben.
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Ondiepe
beken staken
Duitse
infanteristen
zo over.

Omdat veel koeien
aan hun lot waren
overgelaten, molken
Duitse soldaten hen.

" Vanwege
de vele
opstopping-
en, die er in
Limburg
ontstonden,
was er alle
gelegenheid
tot nadere
kennismak-
ing.
Gewillig
lieten
Duitsers
schoolkind-
eren achter
het stuur
van hun
gestrande
voertuigen
plaats
nemen.

Het was warm die
tiende mei, de behoefteaan water groot.
Xiretig vulden Duitse
soldaten hun
'veldflessen in de
emmers water die
werden aangedragen.

Dit keer was er
wel nieuws uit het
Westen. Tijdens
marspauzes werd
het thuisfront
daarover ,
geïnformeerd.

Foto's:
BUNDESARCHIV KOBLENZ

# De strijd is gestreden. Een glimlach kan
er weer van af. Toch zou het nog enige tijd
duren, vooraleer de Nederlanders uit
krijgsgevangenschap zouden worden
ontslagen.

Een van de eerste verordeningen, die de
opperbevelhebber van het Duitse leger liet
uitplakken en omroepen, was die tot
inlevering van wapens en munitie. Ze
moesten binnen 24 uur op de
Kommandantur worden afgeleverd. Wie de
order negeerde, zou „met den dood of
dwangarbeid, in gevallen van minder
gewicht, met gevang worden gestraft".

Eerste oorlogsdagen
Zaterdag 5 mei 1990 <"44



huis gaan bouwen, eigenlijk nog
kinderen zijn."

Het huisje dat volgend schooljaar
op het terrein van de technische
school in Sittard zal verrijzen,
heeft een oppervlakte van zes bij
vier meter. Het krijgt een woon-
slaapkamer en een volledig inge-
richte keuken en badkamer.

Atmosfeer huizen
verre van gezond

"Bouwmaterialen zelfzijn vaak onvriendelijk ofworden met schadelijke stoffen bewerkt

Bouwbioloog Haaspleit voor kwaliteitskeuring

Zo zijn speciaal voor dit project
stenen ontwikkeld die 120 cm
lang en 60 cm breed zijn. Zo
zwaar, dat niemand zich eraan
zal kunnen vertillen. Voor het
verplaatsen van de blokken krij-
gen de scholen een speciaal hijs-
kraantje. „Als deze proef slaagt
en we de steen ook in de echte
bouw kunnen gaan gebruiken,
hoeven de metselaars veel min-
der te tillen en wordt hun werk
dus minder zwaar," aldus Van
Drunen.
De leerlingen mogen het hele
schooljaar over de bouw doen.
Daarna moeten ze het huisje zelf
afbreken, zodat in het nieuwe
schooljaar andere leerlingen het
weer op kunnen bouwen.
Als het project goed verloopt zul-len in het schooljaar '91-92 alle ne-
gentig lbo-scholen in de drie zui-delijke provincies aan 'bouw jeeigen huis' meedoen.

Om de leerlingen met zoveel mo-
gelijk verschillende technieken te
laten kennismaken, wordt een
mengelmoes aan materialen ge-
bruikt. Van de vier buitenmuren
wordt er bijvoorbeeld maar één
opgetrokken uit baksteen; de an-
dere muren zijn van metaal, hout
en stucwerk.

schikbaar gesteld door
plaatselijke aannemers.
Welke bedrijven dat in
Sittard gaan doen, is
nog niet bekend.

Volgens de aannemers uit Zuid-
Nederland, verenigd in de stich-
ting Algemene Bouwdoeleinden
Zuid, hebben de afgelopen jaren
te weinig leerlingen in het lager
beroepsonderwijs gekozen voor
de bouw. Met 'goed en interessant
onderwijs-ondersteunend mate-
riaal' hoopt deSABZ hierinveran-
dering te brengen.

Het project 'Bouw je eigen huis' is
ontwikkeld door de Pedagogische
Technische Hogeschool in Eind-
hoven. Het huisje dient ook als
kapstok voor een twintigtal lessen
over het bouwvak. De lerarenkrij-
gen hiervoor speciaal vervaardigd
lesmateriaal.

leerlingen van de Lage-re Technische Schoolpastoor Jacobs in Sit-tard gaan volgend
Schooljaar een kleinhuis bouwen. De oplei-
H^Dg is met vijf andere

uit Brabant
etl Zeeland uitgekozenyoor het project 'Bouw
Je eigen huis. Het initia-
kef is afkomstig uit de
bouwwereld, die zit tesPringen om vakmen-
Sen. Het is de bedoeling
°P deze wijze meer
Scholieren te interesse-ren voor een toekomst
lri de bouw. De bouw-
materialen worden be-

Veiligheid
De ontwerpers van het huisje heb-
ben verder extra rekening gehou-
den met de veiligheid van de bou-
wers. Projectleider Henk van Dru-
nen van de Pedagogische Techni-
sche Hogeschool: „Je moet niet
vergeten dat leerlingen die het

Uit verscheidene onderzoe-
ken blijkt dat de lucht in
normale woonhuizen zeer
ongezond is. Lucht bin-
nenshuis bevat aanzienlijk
meer schadelijke stoffen
dan de buitenlucht, hoewel
deze laatste ook niet echt
schoon meer is. Een deel
van de oorzaken ligt vol-
gens de Arnhemse bouw-
bioloog ir. E.M. Haas in de
keuze van bouwmaterialen.
Haas pleit voor snelle invoe-
ring van erkende kwaliteits-
normen en criteria ten aan-
zien van de gezondheid van
bouwmaterialen.

Goede en gezonde materialen
voor de bouw, de afwerking en
voor meubelen moeten volgens
Haas gezocht worden in puur na-
tuurlijke materialen zoals klei,
leem, baksteen, natuurgips, kalk,
hout,' riet, kurk, linnen, wol, zij-
de, katoen en natuurverven.

natuurmateriaal meer volgens
Haas. „De basis is van kurkeik,
maar het wordt met zeer giftige
lijm geplakt, vervolgens voor-
zien van een slijtlaag van pvc,
Het is dan wel sterk en slijtvast,
maar het dampt allerlei giftige
stoffen uit". Ook gordijnen en
vloerbedekkingen worden be-
handeld met diverse chemische
middelen. Bij meubelen is het
verhaal niet veel anders. Alle-
maal bewerkingen die het leef-
milieu in huis nadelig beïnvloe-
den.

Maar het gaat volgens Haas nog
veel verder. Beton lijkt door de
samenstelling uit natuurlijke
materialen gezond, maar er wor-
den vaak chemische stoffen aan
toegevoegd om het bij de bouw
sneller te laten drogen. „Die che-
micaliën komen op den duur
weer in de lucht terecht, binnen
en buiten".

ling, maar zeker niet minder be-
langrijk, is materiaal dat ge-
bruikt wordt bij de bouw en af-
werking van een huis. Zo stralen
de veelgebruikte gipsplaten ra-
dongas uit ofwel radioactieve
straling. Volgens de laatste stu-
die van de Vereniging Milieude-
fensie over radongassen in huis
voldoet 99 procent van de wonin-
gen in Nederland niet aan de ge-
stelde normen van veiligheid.
Isolatiemateriaal zoals glaswol
straalt ook heel fijne deeltjes uit
die door hun afmeting, net als as-
bestvezels, kankerverwekkend
kunnen zijn.

Bouwmaterialen zijn vaak zelf
milieu-onvriendelijk of zijn met
schadelijke stoffen bewerkt.
„Criteria bestaan nu nog niet om-
dat de samenhang tussen mate-
riaal, het binnenklimaat van hui-
zen en gezondheidsrisico's nog
nauwelijks wordt onderkend,
laat staan goed onderzocht is",
meent ir. Haas, die over dit on-
derwerp publiceert in het tijd-
schrift 'Gezond bouwen en wo-
nen', een blad over bio- en ecolo-
gische architectuur.

De vervuiling van het binnenmi-
lieu heeft verschillende oorza-
ken. Allereerst zijn er de eigen
activiteiten van bewoners waar-
onder roken, koken, huisdieren,
open haard en het gebruik van
schoonmaakmiddelen. Daar-
naast ontstaan schimmelsten ge-
volge van onvoldoende ventile-
ring. Verder komt van buiten
veel vervuilde lucht binnen via
uitstoot van fabrieken en uitlaat-
gassen.

Ook het natuurmateriaal kurk
als vloerbedekking is allang geen

Behang
Ook de bewoners kunnen na-
drukkelijk hun stempel binnens-
huis drukken op een goed leef-
milieu. Haas denkt hierbij niet
alleen aan de voor de hand lig-
gende zaken zoals het scheiden
van klein-chemisch afval of het
in beperkte mate gebruiken van
agressieve schoonmaakmidde-
len. „Behang bijvoorbeeld is niet
schadelijk. Maar de lijm waar-
mee het op de muur wordt aan-
gebracht is puur gif. Dat blijft ze-
ker nog enkele jaren uitwase-
men". Hetzelfde geldt voor de
meeste verfsoorten. „Die bevat-
ten ook chemicaliën die net als
de lijm jaren achtereen uitwase-
men en dus in huis blijven han-
gen".

Haas noemt het van belang dat
juist in een slaapkamer niet te-
veel elektrische apparaten staan.
„Een elektrische wekker kan
worden vervangen door een op-
windwekker, een elektrische de-
ken door een schapevacht, geen
televisie op de slaapkamer, ver-
lengsnoeren weghalen en de tele-
foon ver van het bed plaatsen".
Ook is het goed een netvrij scha-
kelaar in de stroomgroep naar de
slaapkamer aan te brengen. De
schakelaar haalt automatisch de
spanning van leidingen weg zo-
dra geen stroom wordt gevraagd.

Er zijn ook minder bekende oor-
zaken die het binnenmilieu nega-
tief beïnvloeden zoals elektri-
sche en magnetische wisselvel-
den (veroorzaakt door elektri-
sche stroom), elektrische en
magnetische statische velden
(veroorzaakt door opladingen
van diverse materialen) en aard-
stralen.

Aardslralen

Een andere oorzaak van vervui-r Echtefelle kleuren komen niet in het assortiment 'groene' verfvoor. Maar juist daarom is deze nieuwe trend minder schadelijk.
Foto: WIDDERSHOVEN

Milieuvriendelijk schilderen bestaat niet

'Groene ' trend in verf
blijft een chemisch produkt. De
neus van de gebruiker wordt ont-
zien, maar bij de produktie zijn on-
welkome chemische reacties nog
niet helemaal verdwenen.

De
tq q ~?mermaanden staan weer
ioe-h deur- Dat betekent dat de
er > et-zelver de verfkwast weer
>en and neemt. Kozijnen hebben
>et t Onderhoudsbeurt nodig en
a 9-Ulnstel is ook aan een nieuw
"Hh ttoe' Een verflaaê is nodig
OHp

e nout te beschermen tegen
iehii.. en bladderen. Maar hetheeft ook zijn nadelen.
Ut i, e

u
ste verfsoorten zijn rond-

HitT* voor het milieu. Verffa-
!**?_. T spelen in °P het
:OrK miüeubewustzijn van de
;oe«^. ment en brenëen sinds kort
'e maa,mde 'groene' verven op
:ijn Deze nieuwe verven
Ütu . milieuvriendelijk, hoog-st minder slecht

Dit stinkt niet alleen behoorlijk,
maar is ook slecht voor het milieu.
Onder druk van overheid en consu-
mentenorganisaties houden verffa-
brikanten steeds meerrekening met
de gevolgen voor het milieu. Nu al
worden er in de alcydverven minder
zware metalen gebruikt in de kleur-
stoffen en ook de droogmiddelen
zijn bijna loodvrij.

Voordelen van deze verf zijn dat hij
lang blijft zitten en bovendien mak-
kelijk aan te brengen is. Daarbij
droogt deze verf sneller dan de
'oudere' soorten. De laag is na vier
uur al overschilderbaar (de oude
verf kon pas na 16 uur weer bewerkt
worden). Moderne vormgeving

in de badkamer

Water
Histor en Flexa gaan nog een stapje
verder. Zij brengen voor de milieu-
bewuste schilder een 'milieuvrien-
delijke' verf op de markt. Hierin is
de schadelijke terpetine vervangen
door water.

In tegenstelling tot de verf van His-
tor wordt bij natuurverf behalve de

dat zulk soort verf niet gemaakt kan
worden.

verwerker dus ook het milieu ont-
zien. Dit begint al bij de produktie.
Een voorbeeld is de verbinding van
kooldioxyde en water. Bij de alcyd-
verf vindt dit proces plaats in de
chemische fabriek. De fabrikant
van natuurverven laat deze verbin-
ding in de natuur tot stand komen:
door een fotosynthese in de planten
zelf.

Er zijn nog niet zoveel merken van
deze natuurverf op de markt. Voor-
beelden zijn Avro, Aquamarijn en
Aglaia. In Avro zitten bijvoorbeeld
lijnolie, dennenhars, natuurrubber
en bijenwas. Het nadeel van deze
verven is dat ze niet in de fluoresce-
rende kleuren verkrijgbaarzijn, om-
dat er nauwelijks met lood en cad-
mium gewerkt wordt.

Maarzelfs deze verfverdient niet de
benaming 'milieuvriendelijk. Zo-
wel de Stichting Natuur en Milieu
als Konsumenten Kontakt zeggen

De genoemde soorten zijn wel min-
der schadelijk, maar de uiteinde-
lijke verantwoordelijkheid ligt toch
bij de gebruiker. Beide soorten,
'groene' en natuurverven, kunnen
niet met water vermengd worden.

kwast mag- dus nooit onder de
kraan gespoeld worden. De verf be-
vat evengoed pigmenten, bindmid-
delen en andere toevoegingen die
bij chemisch afval thuis horen. De
beste methode is om de gebruikte
spullen in te leveren voor herge-
bruik.
Het ziet er nu naar uit dat in de toe-
komst geen enkele alcydverf meer
te krijgen is. De fabrikant is bereid
zijn methode te veranderen en de
consument wil hier meer voor beta-
len. Vele verffabrikanten zullen His-
tor en Avro volgen, zodat we net als
in de wasmiddelensector een hele
nieuwe, milieubewuste trend krij-
gen.

alexandra van geleuken

Moetje aan een voor-
werp altijd direct
kunnen zien waar
het voor dient? Nee,
vindt fabrikant Vil-
leroy en Boch. Al-
hoewel een wc na-
tuurlijk een wc blijft,
en een wastafel een

wastafel, heeft de
nieuwe sanitaircol-
lectie Stratos een
heel originele vorm-
geving. Dat geldt
met name voor de
bij bassende ronde
badkamermeubels.
Deze 'pilaren' ge-

maakt van mdf-plaat
gecombineerd met
wortelhout, zijn nau-
welijks herkenbaar
als kast. Wastafel,
toilet, bidet, urinoir,
douchebak en bad
zijn in vele kleuren -
variërend van zalm-
rose tot zwart - en in
diverse uitvoeringen
verkrijgbaar.

'et veirven die vrijwel iedere doe-L~ „Ver tot nu toe gebruikte, zijn
;tarj oemde alcydverven. ledere

20 °^ weg naar dit eindprodukt
!en " 30 syntese stappen ) levert
'ai gr°te uitstoot van chemisch af-

,^v°orbeeld koolwaterstof, een
r, °orzaker van zure regen. En zwa-
e p lalen, zoals lood en cadmium

t Q J.ebruikt worden voor de kleur-
ig en en toegevoegde droogmid-
t.. .n vervuilen ons grondwater in
£*e mate.

for gedeelte hiervan komt in deK|?} van neerslag in de grond te-
Pov aar is het niet af,:>reekbaar.
_jr endien wordt in deze verven°etine als oplosmiddel gebruikt. Maar deze zogenoemde acrylverf

De verf op waterbasis is niet zozeer
milieuvriendelijk te noemen, maar
eerder minder belastend voor het
milieu. Water is hier als oplosmid-
del gebruikt, zonder dat jeeen wa-
terverf krijgt, die door de regen
wegspoelt.

Plantaardig
Naast de 'groene' verven van de gro-
te verffabrikanten, zijn er ook 'ech-
te' natuurverven. Deze zijn gemaakt
op basis van plantaardige harsen en
olieën. Het drogen vraagt wel wat
meer geduld. Dit komt door de lij-
nolie, die in deze verf is verwerkt.
Maar zowel de produktie als de sa-
menstelling van deze verf zijn na-
tuurlijk, hetgeen het milieu ten goe-
de komt.

Verfuild
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Technische school uitgekozen voor nieuw project

Sittardse leerlingen
bouwen eigen huisje
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f§ woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

" Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 |
Onroerend goed te huur gevraagd

Zakenman zoekt BNUNGA-
LOW te h. voor min. 10 jr.
Hoge huur geen bezwaar.
Br.o.nr. B-4455, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Rijksambt., 27 jr. zkt. per
01 -06-'9O appartement/rui-
me kamer omgev. HEER-
LEN. Br.o.nr. B-4456 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen
Gevr. WOONH. omg. Kerk-
rade, z.s.m. tot ’ 900,-huur.
09-49-240612223, na 17.00
Gezocht 4-kamer woning,
omg. HEERLEN/Hoens-
broek/Voerendaal. Tel. o-
verdag 070-3887512/
992828, avond 070-
-3996173 b.g.g. 045-751787

ETAGEWONING gevraagd
met aparte woon- en slaap-
kamer, liefst omg. Heerlen.
Schr. reactie naar M. Schils,
Schutteheiweg 39, 6343 AG
Klimmen.
Te h. gevr. gemeub. AP-
PARTEMENT voor 2 pers.
in of nabij centrum Geleen of
omgeving. Br.o.nr. B-4480,
aan Limb. Dagblad, Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. gemeub. AP-
PARTEMENT in centrum v.
Sittard of Heerlen, huur tot

’ 600,-. Tel. 04490-22923.
Te huur gevr. omg. BEEK,
opslagruimte of loods voor
dierénbenodigheden. Tel.
04490-75359.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur in Maastricht:
Vrijst. herenhuis met inpand. gar. en tuin, ’ 1.500,-- maand exclusief.

Te huur 2-pers. gemeub.
APPARTEMENT met gr.
tuin, huurpr. all-in ’ 475,- p.
mnd. Inl. na 17.00 uur 045-
-259248. Echterbaan 1,
Schinveld.
Te huur hoekwoning, geh.
gestoft. Bokstr. 40 HEER-
LEN. Hal, w.c, woonkamer
met open keuken (plavui-
zenvloer), bijkeuken (4.00x
2.50), achterterras, kleine
tuin, parkeerplaats achter
het huis voor 2 auto's. Bo-
venverd.: 3 slpks., badk. met
ligb. wastafel en w.e. (3.00x
1.65) Zolder met vlisotrap.
Huurpr. ’ 900,- p.mnd. Di-
rect te aanv. J.W.G. Otten,
Bokstr. 27, 6413 AR Heer-
len. Tel. 227878.
Te huur 3-kamer WONING,
beneden. Huur ’ 550,-. Tel.
045-223168.
Te huur appartement gel. te
Oude Tunnelweg te KERK-
RADE, tel. 045-311413.
Te huur gr. woning, 4 slpks.,
gr. zolder, gr. tuirr met gara-
ge, pr. ’450,-. Tel. 045-
-245344.
Te huur bedrijfs- c.g. WIN-
KELPAND, Rijksweg Zuid,
Geleen. Grote ruimte, vitrine
kantoorruimtes, bergingen,
keukentje, enz. Tel. 04490-
-53500.
APPARTEMENT te huur te
Oirsbeek. 04492-2601.
Te h. BOYENWONING,
kamer, keuken en 2 slaap-
krs, douche en wc. 04493-
-1368, Schinnen.
Te h. aangeb. FRITURE met
woning in Kerkrade vanaf
1.6/90. Tel. 045-417739/
452817.
VALKENBURG, Cauberg
no. 5, t.h. appartement
’BOO,-, p.mnd. excl. Tel.:
04406-41408.

BEDRIJFSPAND, te h. in
Valkenburg Cauberg 5, tel.
04406-41408.
Te huur aangeb. per 1-6 te
Geleen: BOYENWONING
met ap. ing. Bev. gr.keuken,
woonk., 2 slpks., badk., toi-
let, gr. zolder en berg. voorz.
v. cv. Br.o.nr. B-4493 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. Winkelpand Promena-
de/SITTARD, met boyen-
woning en aparte ingang.
Br.o.nr. B-4495 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Te KERKRADE-Bleyerhei-
de te huur een nette rustige
etagewoning, geschikt voor
echtpaar of alleenst. ’ 780,-
-incl. stookk., 04490-48180.
Te huur 1-pers. APPARTE-
MENT, Treebeek-Bruns-
sum, huur ’625,- p.mnd.
all-in. Inl. tel. 045-212843.
Te huur te Heerlen 1-pers.
APPARTEMENT, pr. mcl.
’525,-. Tel. 045-710384.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Te huur in Kerkrade toplig-
ging BAR/Klub Mirabella,
Burg. Franssenstr. 4, Kerk-
rade. Geh. ingericht. Borg
vereist. Reakties aan bo-
vengenoemd adres.
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, ’ 1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.
Te huur SITTARD mooie
eengezinswoning met ber-
ging en carport, pr. ’ 800,-.
04490-35840.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VANDEPAS «fl \~H~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Prachtig gerestaureerd
historisch pand

In centrum Oud-Geleen. Balken, plavuizen, gr. vrijstaande
open haard. 3 slpks., binnenplaats met aangrenzende tuin.

Vraagpr. ’ 260.000,- k.k. Inl. 04493-1986.
Te koop:

Malmedy Chodes.
prachtig gelegen bouwperceel van 984m2, met

vrijblijvend
groot panoramisch uitzicht,

vraagprijs ’ 39.000,-., Te bevr.: H. Lindelauf. Tel. 04406-42254.

Gulpen
Groot huis met 5 slaapkrs., L-vorm. zitkam. met op. haard,
doorlopende plavuizen vloer naar eethoek en keuken, bad-
kamer (ligbad, dubbele vaste wastafel, douche, 2e toilet).
Zonnig gelegen tuin en balcon. Cv. Gas. Gar. ’ 210.000,-.

Ransdaal
Vrijst. ouder woonhuis met grote stenen loods. Drie kamers
parterre. 3 slaapkrs. en douchekam. Zolder. Cv. Gas.
Garage. Stal. Bijkeuken. Vloeropp. loods 135 m2en dito

zolder, ’215.000,-.
Simpelveld

Halfvrijst. ouder woonhuis. 6 slaapkrs., studeerk.,
woonkam., eetkam., kelder, zolder. Badkam. Garage.

Royale bedrijfsruimte daarachter, ’ 220.000,-.

Vaals
Vakwerkhuis in buitengebied. 3 slaapkrs., eetkeuken,
zitkamer, douchekamer. Kelder. Zolder. Cv. Gas.

’ 154.000,-. Voor rustliefhebbers.
Vaals

Halfvrijst. ouder - woonhuis, 3 kelder, winkelruimte
(betegeld), woonkeuken, douchekamer, toiletten. 1e etage:
6 kamers, douche. 2e etage: 3 kamers. Zolder met 3

kamers, ’ 190.000,-.

Wijlre
Modern tussenhuis met garage. 3 slaapkamers, douche-
kamer met 2e toilet. Zolder. Woon-eetkamer. Cv. Gas.

’135.000,-.
Wijlre

Semi-bungalow met 3 slaapkrs. L-vormige zitkamer mei
eethoek, halfopen keuken, badkamer met ligbad en aparte
douche. Cv. Gas. Garage. Vrij uitzicht vanaf terras.

’162.000,-.
Makko Gulpen

taxatieburo - makelaardij o.g. - assurantiën
(W. Timmermans, beëd. makelaar/taxateur 0.g.) Lid NVM

Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182.

Voor gegadigden van
Bungalows en landhuizen

hebben wij panden, waarmee niet geadverteerd wordt,
in portefeuille. Geef ons uw wensen te kennen;

misschien kunnen wij u van dienst zijn.
Bunde ’ 225.000,- k.k.

Lindenlaan. Goed onderhouden, halfvrijstaand woonhuis
met CV, tuin en grote garage. Indeling: entree, woonkamer
(plm. 47m2), keuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer.

Simpelveld ’ 270.000,- k.k.
Mooi, vrijstaand woonhuis met CV, tuin, hobby-ruimte
(plm. 25 m2) en grote garage. Bouwjaar 1971; perceels-
oppervlakte 733 m2. Grote woonruimte (totaal plm. 50 m2),
keuken, kelder, 4 slaapkamers, complete badkamer,
bergzolder.

Sittard ’ 280.000,- k.k
Elsterweg. Zeer goed onderhouden, vrijstaand huis met
CV, tuin en garage (extra ca.port mogelijk). Bouwjaar 1981
Indeling: entree, kelder, woonkamer (plm. 50 m2) met
tuinkamer (plm. 25 m2), complete (aanbouw-)keuken, 3
slaapkamers, badkamer, grote zolderkamer.

Urmond ’ 360.000,- k.k.
Moderne, uitstekend onderhouden (semi-)bungalow met
CV, tuin (met zwembad) en garage. Royale indeling met
o.a. studeerkamer en 5 slaapkamers.

Sittard ’ 450.000,- k.k.
Leyenbroek. Ruim landhuis met CV, tuin (met zwembad)
en garage. Indeling: entree, studeerkamer, woonkamer
(plm. 65 m2), complete (aanbouw-)keuken, kelder (-bar), 4
slaapkamers, luxe badkamer en bergzolder.

Amstenrade ’ 575.000,- k.k.
Aan doorgaande Hoofdstraat gelegen, representatief
herenhuis met kantoor/bedrijfsruimtes. Voor vele

doeleinden geschikt.
Ter uitbreiding van onze portefeuille met

Bungalows en landhuizen
in vooral

Hogere prijsklassen
zoeken wij contact met eigenaren van dergelijke

objecten, die nu of op langere termijn
hun pand willen laten verkopen, om

Geheel kosteloos en vrijblijvend
de verkoop- en prijsmogelijkheden te bespreken.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon 045-717976.

KERKRADE-CENTRUM ’ 100.0000,- k.k.
Mooi appartement op hoek Einderstraat/Engerweg.

HEERLEN ’ 125.000,-k.k.
Nabij Centrum. Halfvrijstaand woonhuis met CV, tuin,

berging en garage. Bouwjaar 1983. Ruime indeling; goed
onderhouden.

MAASTRICHT-DAALHOF ’ 130.000,- k.k.
Mooie (stapel-)woning met CV, berging en garage.

Woonkamer met loggia, keuken, 3 slaapkamers, luxe
badkamer en zolder.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon 045-717976.

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee mooi gesitueerde bouwkavels, opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 1-25.000,- v.o.n.

Heerlen
Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg

van 700 m2tot 1200 m2. Prijzen vanaf ’ 101.000,- v.o.n.
Grubbenvorst

Exclusieve villa-terreinen gelegen aan '
de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.

Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Meerssen
In het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.568 t/m 875m2. Prijzen v.a.; ’85.000,- t/m ’ 97.500,- v.o.n.
Simpelveld

Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 570 m2. Prijzen v.a.’ 82.000,- v.o.n.
5 Schinveld

Bouwkavels geschikt voor de bouw van
vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.

Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.
Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o.n. t/m ’ 149.800,- v.o.n.

Sittard
Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,

Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw
van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.

Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

1 GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Limburgs

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.

Voor verdere informatie:

Troost Onroerend Goed Heerlen.
Tel. 045-717976.

Centraal gelegen t.o.v.
MAASTRICHT-SITTARD-HEERLEN

Woonboerderij
met diverse bijgebouwen.

Met tuin, weiland, bos en waterpartij.
Prijs ’ 325.000,- k.k.

Br.o.nr. B-4355, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Brunssum, K. Doormanstr. 4
Halfvrijst. woonhuis met cv, gang, woonk., badkamer,

douche en v.w. 3 slpk. Vr.pr. ’ 106.000,- k.k.
Ass.kantoor Van Oppen b.v.

Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.
Vraag de infofolder.

Brunssum, Rdr. Thibaldstr. 21
Gunstig gelegen halfvr. woonh. m. garage, ruime woonk.,
3 gr. slpks., badk. m. ligb., berging. Vr.pr. ’ 146.000,- k.k.

Ass.kantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543. Vraag de infolfolder.

Heerlen, Gravenstraat 8
Zeerruim gerenov. woonh. m. gr. keld., gr. woonk., keuken
met compl. aanb., bijkeuk. m. douche, w.a. en v.w., terras,
4 slpks. zeer ruime zold., m. v. trap. Vr.pr. ’ 109.000,- k.k.

Ass.kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Vraag de infofolder.

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.
Inl. van OOST Ass. VOF, Juliana-Bernardln8, Hoensbroek

Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.

Hoensbroek-West
Tussengel. woonh., bwj. '78. Ind.: tuin, berging, hal, Z-

woonk./witte keuken met app., 42 m2, bergkast, 3 slpks.,
badk. met douche, wastafel, 2e toilet, 9-'B9 nw. dak.

’ 122.000,-. Tel. 045-214558.

Te koop Frankenlaan 23.
Verkeert in perfecte staat van onderhoud.

Tel: 045-711617
Landgraaf

Te koop in Landgraaf-Nieuwenhagen. Zakenpand gunstig
gel. langs doorgaande weg. Kooppr. ’ 238.000,- k.k.

Inl. STIENSTRA BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.
TEL. 045-712255

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Kerkrade-West
Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
1 cafépand

met boyenwoning
ook anders geschikt.

Troest onr.goed
Heerlen

Telefoon 045-717976.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaxen 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.
NEEROETEREN bij Maa-
seik per 1.6. te aanvaarden
i.g.st.verk. Hoeve met cv
olie, opp. 9 are 50 ca. vr.pr.

’ 97.500,- kk. 04498-58465
VALKENBURG, te koop vrij-
st. huis m. gar. en tuin. Pr.

’ 239.000,- k.k. Br.o.nr.
B-4453 L.D., POstbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. gevr. BOERDERIJ-
TJE, ongeacht welke staat,
of stuk bouwgrond in Elsloo
of omgeving. 04490-74885.
Te k. halfvrijst. WOONH.
met 3 slpkmrs. zolder, cv.,
garage, voor en achtertuin
te Kerkrade-Nulland. vr.pr.
’158.000,- k.k. Tel. 045-
-462190.
Te koop rustig gel. halfvrijst.
woonhuis met garage. Ind:
gang, badk. met w.c, kamer

" ensuite, keuken, 2 gr. slpks.
zolder, kelder te SCHAES-
BERG. Vr.pr. ’ 120.000,-
-k.k. Tel. 045-325951.

BRUNSSUM, goed gelegen
geheel*vrijst. woonhuis met
kelder, hal, toilet, woonka-
mer met tuinkamer en keu-
ken, garage, badk. 4 slp-

i kmrs. en dakterras, vliering,
cv. prachtige tuin, perc.
1349m2, terst. te aanv. prijs
op aanvraag, Inl. Kerkhoffs
Makelaardij o.g. Beek. Tel.
04490-73427.
BEEK (Neerbeek) vrijstaand
woonhuis met garage ge-
schakeld, gel. in leuke
woonomg. met o.a. woon-
kamer met open haard, aan-
bouwkeuken met app. 4
slaapk. moderne witte badk.
met ligbad en 2e toilet. Tuin
en terras op zuid. pr.
’149.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen bv. 04490-
-78431.

ELSLOO, ruime goed on-
derh. halfvrijst. woning goed
geisol. met o.a. l-woonk.
met plavuiz. vl. keuken, bij-
keuken, 3 slpkmrs. badk.
met ligbad, 2e toilet en vaste
trap zolder met mog. 4e slpk
carport en tuin op zuid. vr.pr.
’159.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen bv. 04490-
-78431.
RANSDAAL Korteweg 2,
vrijst. woning unieke ligging,
perc. 720m2. 04459-2032.
BEEK, Heirstraat. Riant ge-
legen woonh. met garage,
cv. gas en mooie tuin. Ind.
0.a.: woonk. (8.50x3.70) met
eiken parket en dubb. be-
glazing, gesloten keuken
met app., bijkeuken, 4 slpkrs
badk. met ligbad, kelder en
zolder. Dit huis moet u van
binnen zien! Koopprijs:
’152.500,- k.k.. Inl. Make-
laardij Peters & Partners
B.V. 04490-48191.
Te k. HEERLEN, nabij
Brunssumerheide, goed on-
derh. halfvrijst. huis met gar.
perceelopp. 294m2, vr.pr.

’ 163.000,- k.k 045-229031
MAASEIK - Neeroeteren (B)
te k. luxe bungalow, pr.n.o.t.
k.Tel. 09-32-11867132.
BERG EN TERBLIJT, 7 km.
v. Maastr. Comfortabel
landhuis, dubb. garage, 5
slpkmrs., ruim 1600 m. ter-
rein. Vr.pr. ’375.000,- k.k.
Tel. 04406-41340. Burg.
v.d. Loostr. 13.
BRUNSSUM, Goudenre-
genstr. 21, halfvrijst. woonh.
met gar., hal, toilet, kelder,
L-woonk. 30 m2met open
haard en vloerverw., keuken
met app., berging, 2 gr.
slpks (mog.heid tot opspl.)
badk. en douche, zolder. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-254277.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal,
onderhoud, regio Heerlen.
Tel. 045-419764.
HEERLEN, Middelburgstr.
19. Perf. onderh. woonh.
met mooi aangel. tuin, vrije
achterom, 1988 geheel ver-
bouwd. Alles tegelvl., sierpl.,
nieuwe eiken aanbouwk.,
geheel onderkeld. 3 slpks.,
nieuwe badk., alles nieuwe
kozijnen, hardh. dubb. gl.
Verkeert in nieuwst. Zien is
kopen! ’ 105.000,- k.k. Tel.
04490-42550.
HEERLEN/Palemig, Barba-
rastr. 131. Ruim woonh. met
cv. geheel onderk., tuin, 3
slpk., zolder (vaste tr.), luxe
aanbouwk., plavuizen vl.,
badk. ligb., alles rolluiken,
hardh. kozijnen, dubb.gl.
Pand verk. in perf.st.

’ 108.000,- k.k., tel. 04490-
-42550.
KERKRADE-Terwinselen
halfvrijst. herenhuis met 2
garages, tuin, cv., geschikt
voor 2 families. Pr.
’152.500,-. O.G. John Sij-
ben, tel. 045-456800.
KERKRADE-Centr. vrijst.
landhuis met 1120 m2aan-
gelegde siertuin, voorzien
van alle denkbare luxe,
’264.000,-. O.G. John Sij-
ben, tel. 045-456800.

Te koop te Dilsen (B) vrij-
staande BUNGALOW 14 a.,
in bosrijke omgeving. Grote
L-vormige living (50 m2)
met open haard, hall, ves-
tiaire, ingerichte keuken, bu-
reel, 3 slpks., badk., dubb.
garage, 4 kelders, cv.,
alarminst., aangelegde tuin.
Vr.pr. ’315.000,-. Tel. 09-
-32-11659043 na 19.00 uur.
Oud-GELEEN, Pieterstr. 78.
Halfvrijst. karakter, herenh.
met mooie tuin, grote gara-
ge, 3 slpks. 40 m2woonk.
met dichte keuk. (3 bij 3)
aparte studeerk., beneden
kelder, grote zolder (vaste
tr.) Ruim pand ’149.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550.
Te koop BRUNSSUM,
Haefland multifunctionele
bedrijfshal, opp. 580 m2met
mogelijkheid voor uitbrei-
ding van ca. 600 m2. Vraag-
prijs ’325.000,- k.k. Heer-
len, Tempsplein, tussenlig-
gend herenhuis met om-
muurde tuin, woonkameren-
suite, keuken, 6 slpks., bad-
kamer met douche. Prijs
’169.000,- k.k. Inl. Van
Gerwen & Van de GeerB.V.
Stationsstraat 14, 6221 BP
Maastricht, tel. 043-252425.

KERKRADE, Spekh. nabij
centr. voorm. winkel/woon-
huis voor slechts ’ 59.500,-
-te k., 045-442332

LANDGRAAF, Hoefveld 27.
Herenhuis met garage,
voor- en achtertuin, gr.
woonk./keuken met open
haard, serre, bijkeuken. 1e
verd.: 4 slpks., badk. met
ligb., douche en 2e toilet. 2e
verd.: zolder/slpk. Pr.n.o. t.k.
Tel. 045-321279.

SCHIMMERT, Hoodfstr. 61.
Mooi verbouwde boerenwo-
ning met veel ruimte met pa-
tio-tuin, tuinkamer 20 m 2
met schuifpui, woonk. 50 m 2
met tegelvl. en prachtige _
open haard partij, witte aan-
bouwk., werkpl./garage, 3
slpks, zolder (4e slpk) badk.
ligb. 2e toilet, Moet beslist
binnen gezien worden.
’159.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. '(
SITTARD, Limbrichterveld, \halfvr. woonh. met gar. bwj.
'70. Moderne keuken, pr.

’ 127.500,-. 045-427331. . \
ÜBACH o. WORMS perc. \
bouwgr. 543 m2, front 12 i
mtr. kooppr. ’52.500,- k.k. ;
Bopao.g. Tel. 045-324133. =Te k. in Vaals (Wolfhaag)
voll. gerest, ruim VAK-
WERKHUIS met uniek uit-
zicht. Gels., dubb. begla-
zing, compl. inger. keuken,
gar. en sauna. Grondopp.
1100 m2. Tel. 04454-1854.
HEERLEN, Middelburgstr.
19. Perf. onderh. woonh.
met mooi aangel. tuin, vrije

_
achterom, 1988 geheel ver- \bouwd. Alles tegelvl., sierpl., 2
nieuwe eiken aanbouwk., (
geheel onderkeld. 3 slpks., r
nieuwe badk., alles nieuwe ï
kozijnen, hardh. dubb. gl.
Verkeert in nieuwst. Zien is r
kopen! ’105.000,- k.k. Tel. [
04490-42550. p
KERKRADE-WEST: win- r
kelpand met inrit, bovenwo- ti
ning en naastgelegen woon- j;huis; opp. 757 m2. Vr.pr. .’165.000,- k.k. Inl.: Make-: laarskantoor Van Wersch
B.V. Stationsstr. 54, 6461 -EJ Kerkrade. Tel. 045- 1
452234. .

—^— ——- tlBedrijfsruimte e
TËKÖÖP \

Groente speciaalzaak
in een Verstand te Zuid Limburg.

Zeer goede winstmogelijkheden voor
vooruitstrevende vrouw / man / echtpaar.

Voor inlichtingen tel. 04454-4869, na 20 uur 045-463763
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal gei sol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Te huur BEDRIJFSRUIMTE/
opslagruimte in Maas-
mechelen (B). Goed gel.
Opp. 500 m2. Inl. tel. 09-
-3211762212.
Te k. GROENTE-speciaal-
zaak, gelegen op uitst. loka-
tie te Brunssum. Tel. info
Fomar Beheer BV, tel.
04750-11800.
Te h. winkel/woonhuis
(thans bew. door sport en
skiservice). Gesch. v. kan-
toorruimte, of evt. om te
wonen. Schelsberg 41
HEERLEN (bij rotonde).
Inl; 045-226852
Landgraaf (Schaesberg), de
Wendelstr., ca. 100 m2, BE-
DRIJFSRUIMTE te huur,
geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Inl.
045-414573.

Bouwen/Verbouwen
fê koop TROTTOIRTE-
GELS ca. 550 st. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-420372.
Te k. 3 hardhouten VEN-
STERS, rolluiken compl. en
dubb. verandadeur. Info
045-725241 -Te koop DAKLEER v.a.

’ 25,- met en zonder leislag;
compressor met toebeho-
ren. Tel. 043-644805.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
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
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.
Te koop gevraagd STEI-
GERMATERIAAL. Bellen na
17 uur 04405-2243
Te k. nieuw Merbau KOZIJN
1.50 x 1.30 m., 1 vast raam
en kleine zijruitjes, pr.n.o.t.k.
tel. 045-326537.
Te k. KANTELPOORT, z.g.
a.nw. pr. ’125,-. 045-
-229084. Leesjongenstr. 3,
Hoensbroek.

In en om de tuin

Tuinmeubelen
Alvorens elders te zoeken, kom eerst bij ons kijken.

Uitsluitend grote merken t.w.
Hartman, Kurz, Kettler,
Alibert, Capisa, enz.

Speciale aanbieding:
4 Hartman Ambassador wit a ’ 99,- ’396,-
-1 gardentafel ovaal ’ 159,-
-totaal ’ 555,-
-korting .-. ’ 60,-
CCLprijs ’495,-

CCL Tuinmeubelcentrum
Industriestraat 19

6135 XE Sittard (achter Jan Linders)
Tel. 04490-17235.

Zaterdag 5 mei geopend.

Vandaag 5 mei geopend
Kwaliteits pot-,

perk- en tuinplanten
Tegen scherpe prijs

't Magazijn
Voor dier en tuin

Ransdalerstraat 95, 6311 AX Ransdaal. Tel. 04459-1348.
Gespecialiseerd in Fuchsia en

Geranium benodigheden.
Profesionele plantvoeding. (bladvoeding en fertigatie)

Plant Prod. - Kristalon en Albatros.
6 soorten NATUURLIJKE potgrond.

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 gemacL_
Showmodel aanwezig.

Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schinr#—
Tel. 04493-3899. a

Tuinhuisjes
Blokhutten i
c

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

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

De Koumen Zuid
(achter Herschi). ■

Vandaag nog modder en ,
zand, morgen GAZON. ,
Sraszoden v.a. ’3,25 per
Ti2. Jawell 045-256423. ■
FUINHOUTVAKMAN Im-
oreg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.

al uw druk geïmpregn. j
Dlanken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor- |
timent bielzen. Bez. mog. ,
Nu TUIN verzorging, afraste
'ing, sierbestrating, metsel- i
werk enz. Bel 045-272093, .
na 18.00 uur. i
1e soort GRASZODEN
f 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
jw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

TuinbergingejJ
Rechtstreeks van de fJT<ant. Uniek bouwsystet
onderhoudsvrij, uitvoering
tout, veel mogelijkhede'
afmeting en uitvoering :

lil '11-lil
Ofpro produktfj
Wissengrachtweg 38, ft
bus 29, 6336 ZG Hulst*
Tel. 04405-3850 of 2923da
BLOEMBAKKEN, h
wiskey vaten, karrewif g
opruimprijzen. Kasteefeft
104, Heerlen. 045-7274^ ,
Te koop alle maten TL S

HUISJES, kippe- en hof'
hokken. Tel. 045-32l£lr

Europaw. Z. 410, Landg*!
Te k. TUINHOUT, tuint. I 'bielzen. Nationale Hout' o).
del 8.V., Parallelweg?!-,
Heerlen. Tel. 045-7110gürj]
Plusm. 500KLINKERS"! n
x 68 x 80mm. P. SchunAiil
91 Heerlen. , r,
Tekoop PERKPLANTéC
geraniums, alle sod^snijbloemen en potgf*
Kwekerij G. Lek-RamaKT
Beekhoverstraat 56, Ge£(
Tel. 04490-45416. 's "

*,:M>_."— .;,,,,,,,,:,:,::::::: „:,,

SmWt' ~~ms*m*mWm\ HOENSBROEK -.(

i.' BB_Kk"* «""»■ ■ hH Een in uitstekende
<^_|l_|_| mmm_ '^a^-??ss^ staat verkerende
lj| «Ü ~Ê hoekwoning met gara-

kelder. Begane grond: ln
:;S|; BBHBHHHHBHBBHBBh entree/hal, betegeld >{1 toilet, keuken, woonkamer met parket, tuin, berging en ga- Rrage. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met dou-
Wi che. vaste wastafel. 2e verdieping bergzolder. Algemeen °|§§i bouwjaar ±1948. Gedeeltelijk geisoleerd. Gunstige lig- IK: ging. Aanvaarding direct. tij

R
/. HOENSBROEK. Vraagprijs ’ 67.500,- k.k. sjffl Riant appartement, gelegen in het Hart|e Hoensbroek F

goed bereikbaar en rustig wonen. Indeling souterrain ■Ui berging. Parterre (4e etage): entree, keuken, betegeld toi- *let. badkamer met douche, 3 slaapkamers. Algemeen uit- ij
stekende ligging, rustig wonen. (a

WIJNANDSRADE

H vloer, moderne keuken, eethoek, toilet, badkamer met -|i dubbele wastafel en ligbad, 3 slaapkamers, garage. Alge-
meen: courant pand, ideaal voor een ouder echtpaar, plat- *l
te daken recentelijk vernieuwd, gas-c.v.

;:; üüfc' \... GELEEN "-W?" " **' ' '"''-s**l4^*l Koopprijs
1 llK£. x i._"' '^ ’ 79.000,-k.k.

"■"""""« BH** ' * VS appartement op

mWÊK^MWÊim^B^mammsm^- Begane gron d: entree
met berging betegelde badkamer met douche en vaste.
wastafel, toilet, keuken, woonkamer met balkon, twee rui-
me slaapkamers waarvan 1 met balkon. Algemeen goede
staat van onderhoud.

LANDGRAAF
(Schaesberg)

* natuurrijke omgeving
""* '"*"* *op loopafstand van

winkelcentrum Op de Kamp. Perceelopp.vl. 827 m 2. Inde-
ling: souterrain: provisiekelder, garage en c.v.-ruimte
Beg. grond: royale entree, woonkamer met een oppervl
van ±60 ma en een serre toilet metfontein, moderne keu-
ken. 4 ruime slaapkamers badkamer met ligbad, 2e toilet
en vaste wastafel huis is geheel omringd door een tuin.
Algemeen: zeer courant pand, ged. geïsoleerd, dak recen-
telijk vernieuwd. Aanvaarding in overleg.

Julianastraat 24, HOENSBROEK
Een winkelruimte c.g. kantoorruimte in Hoensbroek. Vloer-
opp.vl. ± 30 m 2.Geschikt voor diverse branches. Goede
ligging. Huurprijs nader overeen te komen.
Een winkelruimte in Hartje Hoensbroek.
Winkelopp vl 45 m 2,magazijnopp.vl. 40 m 2. Geschikt voor ]
diversebranches. Goede ligging voor commerciële zaken-
mensen. Huurpri|S ’ 1200,-.

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

(^m^mmi
Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 ■"(makelaar

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uurj,
"*

Assurantie-adviesbureau ■■■_ .i
E.H.G. KLEIJKERS am m\W%9t
Kukffein 18 6372 ilLandsraal T*. 045 ■3196Si*M^r B^i

HEERLEN, Kapelweg 30. Halfvr. woonh.,
berg. + carport en kelder (2,6 are). Hardh.
kozijnen met thermop. Uitst. staat van
onderhoud.
Vraagprijs ’ 157.500,- k.k.
OIRSBEEK, Oppevenerweg 11 (3,97 are).
Halfvr. woonhuis met grote garage. Woonk. I
meranti pi. + nat.stenen vloer. Uitst. staat
van onderhoud.
Vraagprijs ’ 169.500,- k.k.



or meer informatie over net pro.
"■«ma en de kosten: Adviesbu-
j" sParrow & Roeland, ®070-
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Houd bij het kiezen van
eenjarigen niet alleen

rekening met de hoogte die
de zaailingen kunnen

bereiken, maar ook met de
kleur en het blad. Wit

askruid bijvoorbeeld heeft
mooi gevormd grijs blad
dat een brug kan slaan

tussen felle kleurvlakken
in de tuin.

Zachte winter scheelt gezin 160 gulden
maal. Dat mindere verbruik in geld
uitgedrukt levert 160 gulden op.

Hoe kouder het is, hoe meer ener-
giebesparen aantikt. Logisch, maar
toch levert zuinig omgaan met ener-
gie ook in minder koude perioden
geld op. Zeker zo belangrijk is dat
het bijdraagt tot een schoner milieu.

pnderdzestig gulden besparing op gas. Dat is het resultaatn de actie 'Zuinig stoken/zuinig aan' in het seizoen 1989-1990
i^.0r een gemiddeld huishouden. Dat bedrag hebben de gasbe-

j^.Ven uitgerekend, mede aan de hand van het temperatuur-
'tC?°P- **et ging er dan ook 'warm aan toe', de afgelopen win-
'pf: m de actieperiode, 8 oktober 1989 tot en met 29 april 1990,
st). de buitentemperatuur gemiddeld 19 procent boven nor-

Vg3 |eliJkgebleven omstandigheden
,^f't iedereen minder verbruikt
-5£ normaal het geval zou zijn ge-
feest. Degenen, die er echt op heb-
iof, gelet - omdat ze aan de actie
Mr'kamen- kunnen nog meer heb-IgP bespaard dan het gemiddelde
IJ| ag- Wie oplet kan namelijk al-jT.besparen. Ditmaal was het
'fll we^ zeer warm> war-
)&. ,n°g dan het voorgaande, alleen-2fu was nog enigszins 'normaal.
T gemiddeld huishouden ver-icfikt 2300 kubieke meter gas per
\ irZ° re^ent men m Apeldoorn bij
grf Vereniging van Gasbedrijven in,o)faerland (VEGIN). Dit betekent
gr!1 verbruik in de actieperiode van

ri
van 1925 kuub' Als gevolS

ÏrT^ warme winter zal gemiddeld
kuub zijn verbruikt en dat is
J45 kuub (19%) minder dan nor-

'Zuinig stoken/zuinig aan' hielp
dus ook ditmaal weer bij het bespa-
ren op het totaal van de energiere-
kening, die immers één keer per
jaar wordt gepresenteerd. Wie de
meterstand wekelijks noteerde op
de zogeheten meterkaart en verge-
leek met de tabellen in de krant
kreeg een goed inzicht in het ver-
bruik en. werd het besparen mak-
kelijker gemaakt.

Electriciteit

Nu tijd om eenjarigen in volle grond te zaaien

Het elektriciteitsverbruik is vooral
afhankelijk van de tijd dat appara-
ten en verlichting ingeschakeld
waren. Mede dankzij acties van
energiebedrijven kopen steeds
meer mensen spaarlampen. Hoe-
veel huishoudens ditmaal aan de
actie deelnamen is nu nog niet be-
kend. De verenigingen van-elektri-
citeitsbedrijven (VEEN) en de gas-
bedrijven (VEGIN) stellen daar-
naar een onderzoek in. In het sei-
zoen 1988-1990 deden één miljoen
huishoudens mee. De hoop bestaat
dat er nu meer zijn geweest, maar
dat blijkt pas over enkele maan-
den.

1 niotto van de bijeenkomst, die
«rdag 12 mei in de Mondriaan-

van het Congresgebouw in Den
gehouden wordt, is 'Uw huisBelgië.

Wordt voorlichting geven over
en notariële faciliteiten,ale voordelen, verzekeringsaan-I genheden, bouwkundige aspec-

,' "anktechnische en financiële

Nederlander die in België een
j*dewoning wil kopen of er zijn["'cilie wil kiezen, weet meestal

" of nauwelijks de weg in het ad-
doolhof. Om ant-°rd te kunnen geven op een aan-

Delangrijke vragen hierover, or-
Jseert het Adviebureau Sparrow

Roeland uit Den Haag een sym-s'üm.

Via dezelfde kaart kon men ook na-
gaan hoe het electriciteitsverbruik
is, vooral voor verlichting, maar
ook voor bepaalde apparaten waar-
aan in de actieweken speciale aan-
dacht is besteed. De energiebedrij-
ven boden de gelegenheid om op
de achterkant van de Meterkaart
het stroomverbruik te noteren. Wie
dit deed kan na het seizoen zien of
besparingsmaatregelen wat heb-
ben opgeleverd.

Een huis kopen
in België

Maak op papier plan
voor harmonieuze tuin

stukjes van te maken. Met andere,
zoals papaver-achtigen, kunt u dat
beter niet doen. Die verleppen snel.

Besteed vóór het zaaien aandacht
aan de grond waarin dat gaat gebeu-
ren. Deze moet luchtig zijn, zonder
kluiten, dus fijn verdeeld. Ze moet
vochtig kunnen blijven, zodat u er
in veel gevallen goed aan doet er
turfmolm door te werken of zelfs
potgrond of compost.

De fijne worteltjes van de kiemplan-
ten vertakken zich snel in fijne,
vochtige grond en doen de plantjes
lekker groeien. Wat het bedekken
met grond van de zaadjes betreft is
de vuistregel: zon dik laagje als het
zaad dik is. Dit betekent dat fijne za-
den hoogtuit met een heel dun laag-
jezand worden bedekt. U kunt vol-
staan met het met een plankje aan-
drukken van de grond.

Nieuwe snijbloemen zijn onder an-
dere halskruid, oftewel Trachelium
caeruleum met grote, violetblauwe
bloemenschermen die u ook veel uit
Portugal geïmporteerd bij de bloe-
mist ziet. De witte kantbloem (Am-
mi majus), die ook witte dille wordt
genoemd en waarvan het blad wat
op datvan fluitekruid lijkt, past heel
goed in bloemstukjes. En zo zijn er
wel meer nieuwigheden en bijzon-
dere planten die u zelf kunt zaaien.
In 'De nieuwe tuinplantengids' van
Wim Oudshoorn vindt u meer dan
500 tuinplanten afgebeeld en be-
schreven. Pas uitgekomen in de
Groenboekerij.

A ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van

ff maandag 23 april
V t/m zondag 29 april 1990

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m3 11 m3 563 m3

900 m3 12 m3 634 m3

1000 m3 13 m3 702 m3

1100 m3 15 m3 775 m3

1200 m3 16 m3 850 m3

1300 m3 17 m3 917 m3

1400 m3 19 m3 986 m 3

1500 m3 20 m3 1057 m3

1600 m3 21 m3 1129 m3

1700 m3 23 m3 1199 m3

1800 m3 24 m3 1268 m3

1900 m3 25 m3 1340 m3

2000 m3 27 m3 -1413 m3

2200 m3 29 m3 1551 m3

2400 m3 32 m3 1689 m3

2600 m3 35 m3 1830 m3

2800 m3 37 m3 1976 m3

3000 m3 40 m3 2116 m3

3500 m3 46 m3 2467 m3

4000 m3 53 m3 2819 m3

4500 m3 60 m3 3171 m3

5000 m3 66 m3 3520 m3

5500 m3 73 m3 3876m 3

6000 m3 80 m3 4232 m3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Hypotheekrente 1 mei 1990
Ten opzichte van vorige week hebben wij geen wijzigingen in de hypo-
theekrente genoteerd. De situatie op de kapitaalmarkt lijkt zich, na
een periode van licht stijgende rente, nu enigszins te stabiliseren.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN i spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,90 6,15 4,02
ABN . ann. hyp. variabel 1,50 9,20 6,38 4,89
ABN ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,76 3;71
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
ABP . ann. hyp. 10 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AMRO spaarhyp. 2 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06
Bouwt. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81
Boüwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
CDK-bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
CDK-bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 3,81
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 9,60 5,95 3,86
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,64 3,62
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Centrale Volksbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60
Centrale Volksbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 3,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
NMB ann. hyp. 1 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
NMB ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,40. 6,52 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 ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Pancratiusbank ann. hyp. ideaal 1,00 9,20 6,35 4,87
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 3,90
Postbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Postbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO (adviesrente) ann. hyp. var/l jr 1,00 8,90 6,11 4,69
RABO (adviesrente) ann. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4,97
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Spaarbank Limburg ann. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 6,07 4,66
Spaarbank Limburg ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,69 3,65
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Volgende maand, juni dus, kunt u
op een zaaibedje op de hierboven
beschreven wijze tweejarigen zaai-
en, zoals violen, judaspenning en
vergeetmenietjes. Daar het in juni
en juli nog al eens goed warm kan
zijn doet u er goed aan net alleen het
zaaibed vochtig te houden, maar te-
vens schermmateriaal bij de hand te
hebben om te felle zonnestraling te
temperen.

Er is een enorme keus aan eenjarige
planten die nu in de volle grond ge-
zaaid kunnen worden. Vaak laat
men zich dan ook verleiden om te
veel te willen zaaien. Vandaar dat
het verstandig is om eerst een plan-
netje te schetsen, uitgaande van de
plekken in de tuin die u wilt verle-
vendigen. Daarbij moet u rekening
houden met de bloem- en bladkleur,
de hoogte die de zaailingen kunnen
bereiken en de bladvormen. Ze
moeten harmonieus tussen de be-
staande beplanting passen. Daarbij
kijkt u vooruit, want een vaste plant
die op dit moment bloeit zal waar-
schijnlijk over enkele maanden
nauwelijks meer aanwezig zijn.
Ruimte dus voor eenjarigen.
Gebruik geen overjarige zaden,
daarvan is de kiemkracht vrijwel ze-
ker minder geworden. Bij zelf ge-
wonnen zaden kan het voorkomen
dat u niet dezelfde soorten terug-
krijgt als u op het zakje hebt ge-
schreven. De kiemsnelheid loopt
sterk uiteen. Het ene zaad krijgt al
binnen een week groene sprietjes
het andere doet er drie weken over
en kan dus al vroeg worden gezaaid
zonder dat u bang hoeft te zijn voor
de IJsheiligen en hun gevolgen,
midden mei.

Vogels
Zaaien doet u bij voorkeur niet bij
zonneschijn. Vlak voor dat er regen
wordt verwacht, en in ieder geval bij
betrokken lucht is het best. Beregen
de zaaiplekken met de sproeier en
blijf ervoor zorgen dat de grond
vochtig blijft. Voorkom dat vogels
uw bloemzaden opeten als u uw hie-
len hebt gelicht.Een net eroverheen
is afdoende. Vaak helpen ook ritse-
lende aluminiumstrips, maar die
doen hun werk alleen als het waait.

Kruimeldief
nu ook

waterdief

Het apparaat is door Black &
Decker, de uitvindervan de krui-
meldief, ontwikkeld. Het is voor-
zien van een wandhouder met
oplader die op een stopcontact
wordt aangesloten, zodat het te
allen tijde zijn vier energiecellen
op volle spanning houdt. Ze leve-
ren daardoor zon 25% extra re-
gelbare zuigkracht.
De adviesprijs bedraagt ’ 129,-.

Als er een bloemenvaas omver
gaat, een melkbeker wordt om-
gestoteii, wijn over de rand van
het glas gaat, dan zuigt de nieu-
we 'Power Pro Nat & Droog' de
geknoeide vloeistof op. Ook uit
tapijt.

De bekende 'kruimeldief, een
kleine, snoerloze stofzuiger, is er
sinds kort in een uitvoering die
ook water en ander vochtkan op-
zuigen. lets wat tot dusver alleen
speciale, grote stofzuigers kon-
den.

" De kruimeldief zuigt niet
alleen kruimels maar ook
vloeistoffen als water en yog-
hurt op.

Kamerlinde
gevoelig

Meestal wordt aangeraden zomer-
bloemen op rijtjes te zaaien, waarbij
het zaad gemengd met zand heel
dun wordt uitgezaaid. Tussen de
rijtjes kan het onkruid gemakkelijk
in toom worden gehouden. Ook kan
er dan worden gedund, hetgeen ge-
beurt om elke plant de nodige le-
vensruimte te geven. U kunt probe-
ren om de uit de grond gelichte
plantjes elders opnieuw te planten.Graniet uit

een spuitbus
Maar dit moet dan wel in een heel
vroeg stadium geschieden. Boven-
dien doet u er goed aan na het dun-
nen de rijtjes te besproeien evenals
de overgeplante zaailingen.

Nu de kamerlinde in een steeds
groeiend aantal interieurs zijn intre-
de doet zou men denken met een
pas ontdektekamerplant te doen te
hebben. Maar al in 1790 werd Spar-
mannia africana in huiskamers te
pronk gezet, waar ze voor een heel
bepaald groen sfeertje zorgden. En
dat doen ze tegenwoordig weer met
hun ferme, soms wel 25 cm grote,
bladeren-

het (vooraf goed gereinigde) object
eerst met een gewone verf te be-
handelen, kan het kleureffect nog
versterkt en genuanceerd worden.
Er is in dat geval ook weinig 'gra-
nietverf nodig om het beoogde ef-
fect te bereiken.

Snijbloemen
Van een aantal planten kunt u in de
zomer bloemen snijden om ze bin-
nen in de vaas te zetten of er bloem-

iet
ij. v^rf kun je allerlei voorwerpen
'tid i

1 nieuw gezicht geven.sri ?s kort is het zelfs mogelijk met
'in *. en graniet-achtig oppervlak
*H A " Dat kan met Fleckstone.i Amerikaans produkt, waarmee
ihu6 * aUeen kleur maar ook reliëfengt

Die zacht behaarde bladeren zijn
erg gevoelig voor gaskachels, rook
van sigaretten en de open haard en
voor kolendamp. In het voorjaar en
zomer moet dekamerlinde wel heel
licht staan maar zeker niet in de vol-
le zon.

Voor een volledige dekking (zon-
der gekleurde verf-ondergrond)
moet de spuitbehandeling enkele
malen herhaald worden. De gra-
nietverf hecht op vrijwel alle niet
poreuze ondergronden: hout, me-
talen, gips, steen, glas en de meeste
kunststoffen.

iet r,iV Pr°dukt wordt in spuitbus ge-
et T®- Na de behandeling heeft
5, esPoten voorwerp een zicht-
|ai er> voelbaar graniet-opper-
ig ' Op deze manier is het eenvou-
>er om allerlei decoratieve voor-

als vazen, plantenbakken,
p6r_ maar ook meubels, hand-
6*ik ' scllilderijlijsten een nieuw"ent te geven.

(ADVERTENTIE)

Parket Hoensbroek
"O^WjSSJj^ Showroom open van 10.00 - 18.00 uur. _^<<C\tSSOn& m\\ Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten. -g^JfIJTvA

fI^SIS " Alle soorten parket en reparaties. VpQjl'"^^H " Brede eiken planken geborsteld. W"*^
1 " Overschuren of borstelen van bestaande vloeren.

" Leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond.

Weustenraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat, fm/m tZ. „*}"%
Kouvenderstraat in, !« weg rechts, dan le weg links. **^+* *» M.-W%* Ï7+*

alt_.iSt°ne is verkrijgbaar in een
(w tinten, waarin diverse grijs-

-11 de boventoon voeren. Door

Een set Fleckstone bevat een 400
ml bus verf en een even grote bus
blanke lak ter afdekking, samen
goed voor een oppervlak van 1 tot
1,5 vierkante meter. Voorwerpen
die aan weersinvloeden zijn bloot-
gesteld kunnen daarna nog met
een goede blanke buitenvernis na-
bewerkt worden. De set kost f35,95
en is verkrijgbaar bij de verfhandel
en dhz-zaken.

"Met het
graniet
uit de
spuitbus
is het
eenvoudig
om
decoratieve
voorwerpen
een
nieuw
uiterlijk
te geven.



Op deze prima locatie zijn nog enkele mooie en degelijk afgewerkte
halfvrijstaande woningen met garage te koop. 5

De woning bevat een ruime woonkamer, een halfopen keuken, 3
slaapkamers, een luxe badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en v.w., een
vaste trap naar een grote zolder (met mogelijkheid voor 4e slaapkamer).

Alle ramen/kozijnen in hardhout. Optimale warmte- en geluidisolatie (volledig
dubbel beglaasd, ankerloze spouwmuren). Een „echte" woning!!!

Koopprijzen va. ’ 167.250- v.o.n.
Eenmalige belastingvrije bijdrage ’ 6.500,-.

De verkoop van uw huidige woning hoeft geen probleem te zijn.

IZA !
! NEDU MAKELAARDIJ I

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen.
Tel. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur 043-645352,
tel. maandag t/m vrijdag 045-710909.

-■«■■■■■■■■■■■■"■■■■■■""■■■■■■■'»"

GELEEN
8 PRACHTIGE SCHAKELBUNGALOWS

In het gunstig gelegen plan 'Dassen- T^^^^l^^t: :^w^^^Êkuil', ruim van opzet en met een open B^^^^^^fc» «w&fcPikarakter, wordt veel aandacht besteed aan's^^^^alf^E' „_Aeen gevarieerde bebouwing. Een goed '"^P WiPr^if'''"IS~-/r W' rvoorbeeld daarvan zijn de 8 prachtige *jm£^y^'s tl*/ l\ r ~\Lschakelbungalows die door Bouwmaat- pj*jiH*T-JsjLÏ-. L^ . "*>-'ifi^. m
schappijKeulen BV uit Geleen worden f'ÉIH ïffll* «W" ül ï
gebouwd. -

De bungalows zijn apart, ondermeer '
door de moderne architectuur en de l Ife ■■■,■, ■■■-,„„ ■■■■<;■■„■■ ■:-,■;„■
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 ligbaden vaste in detailsverzorgd.
wastafel, entreehal en inpandige garage.
Boven 2 royale slaapkamers met een Koopprijs vanaf ’ 179.000-v.o.n.

I El RUIJTERS
na 18.00 uur: makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen

dhr. van Beek, tel. 04746-2319 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 04490-11611
1

HEERLEN: „Ruim herenhuis nabij centrum!"
Ind. kelders, hal, mooie woonk. (35m 2) m. open haard, keuken m. alle app., ber- ■ging, 4 slaapk., mansarde-kamer, badk. m. ligb., 2e toilet en v.w., zolder. Beslo-
ten achtertuin. Bwjr. 1938.Geh. aangepast aan de huidige eisen. Uitstek, staat v.
onderh. Vraagpr. ’ 165.000,- k.k. Aanv. in overleg.

LANDGRAAF: „Idealewonjj^-^^^^^^Bor jong stel!"
Ind.: grote kelder, hÊrf^^ïylUm^^eetkeuken, berging, 3 slaapk., badk.,
vliering. Diepe acUto^- mw^^oioWmwTöoO- k.k. Aanv. direkt.
HOENSBROEK: „Nabij centrum gelegen winkel/woonhuis!"
Ind.: kelder, hal, bedrijfsruimte ±30 m2,keuken, garage. 1e 2e verd.: woonk. 30
m2m. open haard, woon/eetkeuken 3.75 x 3.25 m. mod. mr. Groot dakterras, 3 |
slaapk., zeer luxe ruime badk. m. ligbd. bubbelbad, toilet, bidet en v.w. Geïso-
leerd, ged. voorz. v. roll. Hardhouten kozijnen. Vraagpr. ’ 165.000,- k.k. Aanv. in
overleg.

j NEDU MAKELAARDIJ j
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnummer zaterdag tussen 9.00-13.00 uur: 043-645352 |
Telefoonnummer maandag t/m vrijdag 045-710909

Bouwen of verbouwen m Rolluiken. . , , Jaloezieënhoutskeletbouw met steen, cepn, cederhout Zonneschermen

PERFEKT HOUSE I ««**"*"«
Geregistreerde aannemer: bel of schrijf: lul I [ A
Necropolisstraat 15b5, 3700 Tongeren (B). ■"■ wfl
Tel. 093212-238798 of 093211-331804. Financiering tot 7fi M\A_ ED IMP125%.Bouwpremie en bouwdossier onze zorgen. / I J yi lA/r K I lu 11
Eerlijke pnjzenü! Modelwoning te bezichtigen op „.fcn„,i. Showroom: Sittarderweg 116,p . M Heerlen. Tel. 045-721658

l'i.KC^.Mtf.rJff IWij bieden:
PWHpBJIPjjWI^^ I - Langlopende huurkontrakten
jgifMwi|^^ tegen top-condities

I " Huuringangsdatum direkt of op
ieder in de toekomst gewenstpsffffl moment.

Firn"r{TlK'^iïrHrJl ißespreekbaar zijn:
fpjtoiijflj^^ ■ - overname personeel
fI^f&iMUÊU I - Kleine verbouwingen en uit -|yp|iMjsyjffi breidingen voor onze rekening

jjW M ■ vooruitbetaling van huur

Beter wonenbegint
m m\ Badk. met douche. Vaste trapft * . " . I naar zolder.

II llllm. I »^^ I ÉTu Geschakelde drive-in-woning
M E E%^^/ 1. - W V l^M.^- Il J I -I - met tuin- !nPand. gar. Aparte*** *** **** *-r "^^^> -1 berging. Living ca. 32 m 2 met

ammmmmmmmmmmmmmm ** I speciale houtafwerking en par-
Cii« m. t- Km. f-" ketvl. Gesl. keuken met eenv. in-atienstra neen een zeer 1 ■ staii.4siaaPk Badk metïgbad

" « .J ■ . 1 J " I W eP '°''et and 'S VoorZ'en vanuitgebreid huizenaanbod in kerkrade üekh„e*iS K«.tey*S ■ ***.**. «,*."*.m,

elke prijsklasse in heel BS_^SSo-L-f^i!B!!-,ft-- I r#/m,»,,,, <__

"J ¥ " U ¥ J 1 '>-bad- Zolder mcl ■ KERKRADE H/.UlCl-LiiniDUrg. ln UeZe aan- I diep ■ Vrijst. woonhuis met grote tuin
1 .

«" " 1 1 . . «. I Vs ssV en mogelijkh. voor bouw van lofbieding is slechts een beperkt I * ■ 2 «^3 kelders Rmm e «.ing 32
ü *■ "'* nr. Dichte keuken met install. 3

aantal genoemd. Vindt u het . LJJroL 1 &S»kb"^i l
huis van uw keuze niet of zoekt I | i I S^Sfïk. 4722

u in een andere regio? Vraag | t\r€ . 4 I kerkrade h_ . . I | * Terwinselen. Goed gel. woonhuisdan ons Hulzenmagazine aan of ■ ZfXZZ*Xpï; tvl
4

maak uw wensen aan ons kenbaar. 1 I fc I Ka^r^ï"^
I Vs I _'në'I ;iifeï : PHp^pJ ■ Prijs ’ 149.000,- k.k. 4730
I «~?*m 4800 ■1 H KLIMMEN H
1 Prijs/ 175.0UU,--k^-^___ H l_Titst. gel. comfort, semi-bung.
I _ H met inpand. gar. Ruime hal.1 ■ Woonk. Eetk. Compl. keuken

m±m met app. Tot. opp. ca. 50 m 2.,^^^^^^^^^^^^^B B Openslaande deuren naar ruim
I _^^^^^^^^^M[J terras. 4slaapk.Badk. Zeerruime*"""!■ overloop. Grotendeels dubb.

begl.
Prijs/279.500,-k.k. 4763

RDiiMcciTvt h BOCHOLTZ H m- diePe tuin- 4 s'aapk. 2 badk. traal gel. hoekwoning met tuin,
Ktstekendflokatie tel woonh met ear en zeer grote tuin Tussengel,drive-in woning. Hob- Ruime zolder op 2e verd. Geh. berging en gar. Geheel onderkei- NIEUWENHAGEN HOra"caHMi m'KeldefWoon/eetk nUm 40 m2mei bykamer- BerBing- Gar- Woonk- . oorzien. "\T\ begl' en teT± 3 kelderfuimten" G«s" keu' Op uitst. lokatie gel. vrijst. bung.upp.ca. lUiDtn .Kelder, woon/eeiK. inL-vorm. ca. <W m met

Ca 27m2 Keuken 14m2 3slaaDk kunstst. koz., deelsroll. ken met keukencomb. Woonk. met inpand gar en tuin Totopen haard. Ges. keuken met app. Overdekt terras. 3 saapk. cd.z/m .is.euKen i^m . _ siaapic. " T " DBdl ,'! „; ,"
Badk met liehad Berpjolder Dubb beel Deck roll Badk. met ligbad. Apart toilet. Prijs 24/.. uu, k.k. 4... ca. 24 m i slaapk. Badk. met opp. 585 m 2.Royale hal. Woonk.uaüK. met ligbad. Bergzolder, uudd. oegi. Deels roll. Bwjr. 1972. douche. Onderhoudstoestand is 43 m2met openhaard en parketvl.

A
,f f | HEERLEN H uitstekend. Pand is deels voorzien Keuken voorzien van compl. ei-

I Centrum-zuid. Woonhuis met in- van roll., dubb. begl./voorzet- ken install. Pantry. 3 slaapk.Fe». i^WßPtll H^, Pand- gar en tuin' Kelders. ramen. Badk. met zeer veel luxe voorzien

Pnjs ’ 239.000,- k.k. 4768 Centrum Treebeek.Royaal vrljst. |ggg haardkanaal. Dichte keuken. B.j-
HFFRÏ FN ' ; ïi woonhuis op 400 m 2gr. Carport. * keuken Juin 10 m. diep 3 slaapk, . mmMjgk
Nabij Brunssummerheide. Royaal, landelijk gel. landhuis met Kelder. Woonk. Keuken met app. Pri js’ 249.000,-k.k. 4128 «aaK- Kuime Dergzolaer- HWJr- -, II
weiland. Inpand. gar.Kelder. T.Vkamer. Woonk. Aparte keuken APa"e eetk- T°\- 52, m

Q- ?'Jkeu- — /^° :i
met compl. install. Badk. met ligbad. 4 slaapk. Vliering. ken. Berging. 3 slaapk. Badk. met HEERLEN H £ ' +, WL%.r x .re o.a. ligbad en 2e toilet. 2e verd.: 2 u 1uH R H i^' JU

IkÉI m^slTapk.'resp. 'l26m2J6'm 2 HEERLEN H Prijs/139.000,-k.k. 4195 keuken. 4 slaapk. Geheel bet.'luxe R~ „^^^^ en 19 m 2.Badk. met o.a. ligb., 2e Centrum. Luxe app. met berging. ■.-■.■_„■,■■--„ badk. met douche, ligb. en toilet. .
toilet. Vaste trap naar royale 2e Inpand. gar. en lift. Royale HUÜIMbBKULK H Het pand is geh. voorzien vanPT' verd .met o.a. hobbyruimte/4e woonk. met plav.vl. Aparte keu- Halfvrijst. woonhuis gel. in het dubb. begl.

S^TÖ^_i^«_^^ slaapk. ca. 21 m 2. Hardh. koz. ken met aanrechtcomb. 2 slaapk. centrum Zitk. en eetk Tot. 34 Prijs/217.000,-k.k. 4881Prijs/ 295.UU0,- k.k. 4592 Q^fo isol Bwir 1979 Rulmebadk- m ' Dlchte keuken 10 m ■Eenv-
HFFRi FN ïï Prijs/ 225.000,-'k.k. ' 4888 Prijs/87.000,-k.k. 4894 douche en toilet. Bijkeuken. Ber- ÜBACH O/WORMS H \nu.i_Ki_E.rM H ' j _ gmg en terras. Geen tuin. 3 Haifvrikr y»"^,.;* ~«, ..„;„_„ k
Centrum. Statige villa met gar. en tuin. Werkk. Woonk. verdeeld BRuNSSUM H HEERLEN H slaapk. Zolder. Rondom roll. SS' maUWiv dThh hm,

Badk'mè to!irßeSgCavfstftra?na"'5Be& KSS^oLüig woonhu" Heksenberg Woonhuis met tuin, Goed ondernouden. Bwjr. ca.
tsaaK. met tonet. Berging, vaste trap naar De siaapK. en zomer. °. °h " ° liikh berging, zolder en kelder. Ruime 1930. te SlaaDk en oar 1. v. H Ruim. "ïsstKii^tó fï^^fss s^s^xtr pr^BB'ooQ'--k-k- 4532 EStvH77r* fefm ->';.«■» SXJ-^SdK fïftSïfft HOENSBROEK H SïKSÏ-^13 Hf °-a-'igb-2 royale ruime slaapk. .p'^^go^kk 4371 S^veX^ukzkhTw^ Bijbouw: woonk. 22 m 2, slaapk.

1 Jl l_ B Hfc^^W^P EYGELSHOVEN H Schaesbergervcld. Royaal woon- tuin 3 slaapk. Badk. Zolder. mree°n .LSSltrivaS'"|M iniS^!»' I*' Vrijst. woonhuis met kelder en J^6^el^ in^ Kt-en^SkS^won^S Pri3s/173.500,- k.k. 4149

MM mmÊKmmM*A^' *~: schü.aïeSandr.naJ^ Badk. met douche. 3 slaapk! dende spouwmuur. Leien dak. ÜBaCH O/WORMS H *ft] JU ■M|«b- % tot. opp. ca. 50 m 2.Aparte keu- Grote zolder alw. mog heid,voor Bwjr. 1980. Centraal gel., ruime en moderne l<AJ IÜJ BWHBÜBt ken met eiken install 3 grote 4e slaapk. 2e badk. met ligbad, 3e Prijs’ 145.000,- k.k. 4160 eengezjns^ing Ruime ha,
Kil 1I» H Si slaapk. 2 badk. beide met douche JP'.f"^^ n, .„^ ir.oi.B4nr H Wasruimte. Hobbyruimte. Gar.

■^. rWHHil[B|& entoilet. Nagenoeggeh. won. met Prijs’ 102.000,-k.k. 4826 KtKKKAIJt!.^^ woonhu" en tuin. Ie verd. L-vorm. woonk.

PHi. ’ ISQOOO' k k
6" lli(\ HEERLEN H met kelder. Kantoorruimte. In- nn'pn^.pn'^pMuïp'in^ii*""tó- **a*Ê- * —■*"

Prijs’ 159.000, k.k. 4746 wegen. Halfvrijst. woonhuis pand. gar. L-vorm. woonk. Open °P" utan m.t uw installen -Prijs/365.000,-k.k. 4368 HEERLEN H met tuin, inpand. gar., woonk., keuken. Tuin met veel privacy. 3 fcP^u^-n3|TSl,aapk- .— Op uitst. lokatie gel., goed onder- keuken, 3 slaapk., badk. metdou- slaapk. Badk. met ligbad. p.." ~ J.^ ~ ".„„,
HEERLEN H houden halfvrijst. woonhuis met che en 2e toilet. Zolder bereik- Prijs’ 135.000,- k.k. 4849 mjs/ m..uw, k.k. 4»b_

Douve Weien. Rustig gel. vrijst. woonh. met groot zonnig onder architectuur aangelegde baar via vaste trap. — ÏirTth O/WOBMS Hbalcon. Sout.: Div. bergruimten. Gar. Multifunctionele ruimte tuin. Gar. Entree. Hal. Garde- Prijs/109.000,- k.k. 3077 KERKRADE « K ar*w.rktiek ho.reVwrmnh.ik
met eigen entree ca. 77 m 2(te gebruiken als opslag-Aantoor- of ro be. T-vorm. woonk. met open- Spekholzerheide. Tussengel. *««terbiik Doerenwoonnuis.

hobbyruimte). Woonk. en keuken ca. 48 m2. 2 slaapk. Badk. le haard. Halfopen keuken met HEERLEN H woonhuis met kleine hof. Ruime p^^d„ all!:ca 18m"Eetkverd. 3 slaapk. De woning is geh. voorz. van roll. compl. install. Schuifpui naar 15 Schaesbergerveld. Rustig en een- woonk. Eetkeuken. 2 slaapk. 20 m2met aanrechtcomb BijkeuPrijs/ 390.000,- k.k. 4744
,^_ ,^^ -^—— fc_—. M ken ca. 20m2.Tuin met berging. 4

HEERLEN H WVk CTIEkICTDA cTÏ.^G^K.tSSchaesbergerveld. Goed onderhouden woonhuis met tuin. kelder. ■ I MM mmmW MM met c v
Luxe keuken met compl. install. Woonk. 2 grote slaapk. Luxe FIV W*K KA Prijs/185.000,-k.k. 4626

Pn>>WZcïo,e-k.k. 2717 UW M ËMl\Mmw\ lilt VAALS ïï— ; lIZZZ ZZZZI i__» Camilluspark. Uitst. onderhou-
SCHAESBERG H = den tussengel.woonhuis. Woonk.
Uniek gel., fraai landhuis met 1500 m 2tuin en prachtig uitzicht. ZZZZZ ZIIZZ ZZZZI MAk'FIAARniI RU 28 ni2 met parketvl. Keuken 7 m 2.Kelderruimte met 4 kelders, waaronder aparte wijnkelder, hob- "j"^" ——mmm ' lAlvtLMMMJIJ D.V. Zonneterras. Tuin met berging. 3
byruimte 16 m 2. Woonk. met install. Aparte werkk. Living ruim .«ZZZ^.^S^^.^ZZZr"' ruime slaapk. Badk. met ligbad.
75 m 2, met open haard. 6 slaapk. Badk. met ligbad, douche, 'mmmmm~ mwmmmr mmmm*- Bergzolder. Opp. 137 m 2. Bwjr.
dubbele v.w. en apart toilet. ■■ wm ■■ mn mm m* wm mm mm ■■ hi *m «■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■ *m ■■ M 1977.
Prijs’ 445.000,-k.k. 4717 '■% #% I Prijs’ 165.000,-k.k. 4842

j=H.-_mn.iJ:i.iiniu,ij-imii.iJ:MißJpON |uniüw.iijj:MiM
Gaarne vrijblijvend volledige informatie over:

Voor inlichtingen: I o Bestaande woning nr J Mao . ,H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. t, SS^^P l^q^B9... _- J- , , m«i 11 ■ I Si geopend van 9.00Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. ■ u tot 21.00 uur
I Naam ~ Il Zaterdag van 9.00

M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. "Straat — ki J ,otlBoouur

Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht. || Postcode/plaats : V \Ë
mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Tel . - VÊm^muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu\I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan: £m

mmmmm^mmmmmmmmmmmmmmm^^m^^mmmmm"mu9UUUUUU, Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. ~J|W
■ O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 185 Ü|\J s

I ■ ( « ' 1
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Sonja praat met de uitbaters, de
meisjes en de paren die in het
weekeinde het 'seksparadijs' be-
volken. De gesprekken vinden
plaats buiten de normale ope-
ningsuren zodat er heel wat ver-
borgen blijft. „Kom zelf kijken",
wordt Sonja en daarmee de kij-
ker gevraagd. De motivatie van
de meisjes om ditwerk te doen is
een open deur: Het geld. Waarom
getrouwde stellen de stoute
schoenen aantrekken en samen
genot zoeken bij vreemden
wordt niet geheel duidelijk.
Natuurlijk is het leuk om een
keer te kijken achter de scher-
men van een dergelijke club.
Maar via de televisie, films en
boeken is het beeld van een lu-
xueuze club al gevormd. Het pro-
gramma van Sonja Barend
vormt alleen een bevestiging. In
de komende weken staan er nog
programma's op stapel vanuit
een revalidatiecentrum en wordt
het concertgebouworkest be-
zocht.

Dat de angst voor het aidsvirus
nog niet bij iedereen aanwezig is
bewijzen de gasten van die
avond. Bezoekers van een paren-
avond in de club vertellen bij-
voorbeeld geen condooms te ge-
bruiken bij de vele wisselende
contacten die ze daar met andere
paren hebben.

Bläck Fööss
naar Kerkrade

* De Black Fööss: pinksterzaterdag in Kerkrade.

Bonden
overwegen
acties bij
Veronica

Van onze showpagina-redactie
ZAGREB - „Na de nationale finale in Den Haag hebben we van
deburen vazen moeten lenen. Erkwamen zoveel bloemen, dat we
ze niet kwijt konden. We leefden een hele dag in een gekkenhuis.
De telefoon stond niet stil", herinneren Alice (35) en Caren (37) de
Vries, samen al 11 jaar het zingende duo Maywood, zich op een
warm terrasje in de Joegoslavische stad Zagreb.

ZAGREB- Het Neder-
landse duo" Maywood
zal vanavond tijdens
het 35ste Eurovisie
Songfestival in de Va-
troslav Lisinski Con-
cert Hall te Zagreb als
vijfde voor de camera's
staan.
In totaal zijn 22 landen
op het festival aanwe-
zig. In volgorde van
optreden zijn dat: 1.
Spanje; 2. Grieken-
land; 3. België; 4. Tur-
kije; 5. Nederland; 6.
Luxemburg; 7. Enge-
land; 8. IJsland; 9.
Noorwegen; 10. Israël;
11. Denemarken; 12.Zwitserland; 13. West-
Duitsland; 14. Frank-
rijk; 15. Joegoslavië;
16. Portugal; 17. ler-
land; 18. Zweden; 19.
Italië; 20. Oostenrijk;
21. Cyprus en 22. Fin-
land.

Alice, de blondine van de twee:
„Onder de telefoontjes waren
veel uitnodigingen. Lee Towers
bevoorbeeld belde of we in de-
cember met hem in zijn Ahoy-
shoW wilden komen optreden.
Veel collega's wensten ons alle
succes in Zagreb en natuurlijk

" Maywood: „Hoe we zulleii eindigen en wie gaat winnen,
we hebben er geen idee van."We moesten met spoed gaan wer-

ken aan onze eerste Nederlands-
talige CD, maar eerst moest de
single met het festivalliedje Tk
wil alles met je delen' uit. Verder
moest een studio worden vrij ge-
maakt om de Engelstalige versie,
die al was geschreven, op de
plaat vast te leggen. Toen de mu-
ziek voor die Engelstalige versie
er eenmaal was stond de bijbeho-
rende zang er binnen twee uur
op. Maar jebent er toch twee vol-
le dagen mee bezig."

De daaropvolgende maandag
was volgens de zusjes, van Friese
afkomst, geheel gewijd aan het
afhandelen van een groot aantal
zaken. Alice, die vooral de tek-
sten en melodieën voor de twee
schrijft: „Al onze zaken handelen
we voornamelijk zelf af. Voor
deze gelegenheid hebben we
echter impresario Pim Koopman
weer moeten inschakelen. Twee
optredens hadden we al moeten
afzeggen, maar de rest hebben
we zoveel als mogelijk was afge-
werkt. Want tot die zaterdag-
avond wisten we niet of we zou-
den winnen.

Caren, net als Alice nog steeds
ongehuwd: „We wonen in een
klein dorp, Bergharen, onder
Nijmegen. En 's avonds belde de
buurtvereniging of ze met een
kleine delegatie even konden ko-
men feliciteren. Met drie man
kwamen ze. 'Even een kopje kof-
fie', dachten we. Maar toen belde
de dirigent van de plaatselijke
fanfare. Ze kwamen in complete
bezetting een serenade brengen.
De hele fanfare kwam er aan. We
hebben de hele avond de koffie
en drankjes niet kunnen aan-
sjouwen."

belden ook kennissen en vrien-
den."

HILVERSUM - Wanneer Lex
Harding per 1 juni benoemd
wordt tot radiodirecteur van Ve-
ronica, dan is de kans groot dat
een aantal radiomedewerkers
onmiddellijk op zoek gaat naar
een andere baan. Volgens Hans
Klijn, ad-interim voorzitter van
de ondernemingsraad 'is de kans
op escalatie groot. De onrust be-
perkt zich niet alleen tot de ra-
diomedewerkers. Het ongenoe-
gen onder televisiemakers is ook
groot.

Inmiddels heeft een aantal Vero-
nica-medewerkers contact opge-
nomen met de vakbonden. De
organisatiegraad onder het per-
soneel is echter klein.

Alice: „En we zijn in allerlei ra-
dio- en tv-programma's als gast
geweest."

Caren: „Tussen al die bedrijven
door hebben we ook nog opge-
treden. Die, contracten lagen
voor de Nederlandse finale al
vast."

Alice: „Een bijkomend probleem
was, dat ons liedje voor Zagreb
vijftien seconden korter moest.
Uit de tekst kan je natuurlijk
niets halen, dus moesten die 15
seconden van de muziek af. We
hebben het liedje dus instrumen-
taal ingekort. Na veel wikken en
wegen hebben we besloten het
begin te handhaven en het slot in
te korten. Bovendien hebben we
samen met Harry en het orkest in
Zagreb nog een beter slotak-
koord bedacht."

maal in een speciaalzaak in Hil-
versum. Festival-regisseur Hen-
ny Budie, die hier ook in Zagreb
is om ons te helpen, ging mee
met het kiezen van de kleding.
We hebben uiteindelijkvoor lang
gekozen, dat is het beste voor dit
soort gelegenheden."
Alice: „In de week erop zijn we
met de directeur, hoofdredactri-
ce en een verslaggeefster van het
blad naar Zagreb gevlogen om in
het gebouw van Eurovisie foto'
sessies met vier tot vijf creaties te
houden. Uiteindelijk hebben we
voor één creatie gekozen, die er
sterk uitsprong. Er is wel een al-
ternatief, maar die jurken zullen
we alleen in allerhoogste nood
gebruiken. Dat alternatief is wel
mee gegaan naar Zagreb. De jur-
ken, die we aantrekken hangen
bij de kostuums van alle arties-
ten in een speciale kamer in het
Concert Centrum in Zagreb, van-
waar het Eurovisie Songfestival
wordt uitgezonden."
Caren: „In de weken na de finale
in Den Haag hebben we ook, on-
dermeer met dirigent Harry van
Hoof besproken, hoe we het met
de begeleidende vocal group
zouden doen. In Den Haag be-
stond die groep ondersteunende
stemmen nog uit twee vrouwen
en twee mannen. Op de plaat
doet Alice die achtergrond-stem-
men zelf. De mannenstemmen
bleken we eigenlijk niet echt no-
dig te hebben in Zagreb en daar-
om hebben we na veel overleg
voor een achtergrondkoortje van
drie vrouwenstemmen geko-
zen."

den winnen. Want dan breekt het
gekkenhuis pas echt goed los.
Dan moetje nummers en een or-
ganisatie achter de hand hebben
om alles in goede banen te lei-
den. We kunnen het dan niet
meer alleen in ons huis werken,
dat we al helemaal naar de eisen
van ons beroep hebben inge-
richt. De door ons gemaakte af-
spraken zullen we echter nako-
men, zoals een cruise door de
Skandinavische landen.
Een nieuwe tournee door Rus-
land is nog, niet contractueel
vastgelegd, maar in Japan bij-
voorbeeld zijn we zeer populair.
En dit festival wordt ook door de
Japanse tv overgenomen. Ons
liedje is al in meer talen vertaald.
We zingen nu 23 jaar samen,
waarvan 11 jaar als Maywood en
tot het songfestival zongen we

£ETJLEN - De ook in Limburg zeer populaire Keulse dialectgroep
■^e Black Fööss' bestaat twintig jaar. Ter gelegenheid daarvan ma-pen de zes in Keulen geboren en getogen leden van de groep niet al-,een een tournee door eigen land. Op zaterdag 2 juniverzorgen zij ooken eenmalig optreden in Nederland. Een avondvullende show wordt
Pan in deRodahal van Kerkrade ten beste gegeven, waar 'De Blackfoöss' in het verleden al vaker volle zalen wisten te trekken. Tot de
Peest bekende liedjes van 'de Black Fööss' behoren 'Mer losse de;^°ra jn Kölle', 'Et Spanienleed', 'Frankreich, Frankreich', 'Damen-
*ahl im Stammlokal' en 'Dat Wasser von Kölle'. Kaarten voor denow met 'De Black Fööss' op 2 juni inKerkrade zijn verkrijgbaar bij
_aile kantoren van het Limburgs Dagblad.

nog nooit in 't Nederlands
Alice: „Hoe je het ook bekijkt,
ook als we niet nummer één wor-
den, dan nog is dit jaareen nieuw
topjaar voor ons. Het ging min-
der met onze carrière en we
moesten toch wat anders. Dan is
het winnen van zon nationale fi-
nale al heel belangrijk. En alles
wat er tijdens het belangrijkste
songfestival ter wereld gebeurt is
meegenomen. Hoe we zullen ein-
digen en wie gaat winnen, we
hebben er geen idee van."
Vader De Vries, die de zusjes De
Vries de hele week dagen nacht
op hun tochten door Zagreb
volgt: „Wat mooi, hè, dat mijn
dochters dit allemaal hebben be-
reikt. Ik ben trots als een pauw.
Maar ze hebben er hun hele leven
lang erg voor geknokt. Ze heb-
ben het verdiend."

Caren: „Verder hebben we er
voor gezorgd, dat we overal voor
klaar zijn als we eventueel zou-

Kleding
Caren: „Er moest voor de finale
in Zagreb nieuwe kleding ko-
men. We hebben wat dat betreft
een contract met een familie-
weekblad (voor de hele festival-
begeleiding 75.000 gulden, red.)
afgesloten. De jurken, waaruit
we konden kiezen, hingen alle-

Spektakel met achttien bands voor de eerste maal in Nederland

New Orleans
Jazz-Festival

in Geleen

Madonna komt
naar Rotterdam

Rryp!n<inze showpagina-redactie|Ui TERDAM - Madonna, die
rj_

,lg ls met haar wereldtourneer«er de noemer 'Blond Ambi-
Kv " zal op dinsdag 24 juli in de

UIP optreden. De voorverkoop
Pr het concert van de Ameri-

_en.fSe P°Pzangeres begint vol-
k. n ) Week zaterdag bij de be-nae adressen.een veelbelovende start vori-
*a maand in Japan pakt Madon-
jr v^navond in Houston weer de
3n °P voor haar concertreist^01' eigen land. Op 29 juni is Go-

uUrg de eerste halteplaats
iïi p eerste serie optredens
ge ~\Uropa sinds drie jaar.
ty der, over twee-en-een-halve;ek, verschijnt haar nieuwe al-
ae m 'Irn Breathless', waarvan

eerste single 'Vogue' reeds in
cc v^n landen is uitgegroeid tot
| « daverende hit.

# Lillian Boutté: topattrac-
tie en het visitekaartje van
'jazzy' New Orleans.

" Rudie Balliu's Society Serenaders: één van de achttien
bands in Geleen.

Van onze showpagina-redactie
GELEEN - Na Ascona in Italië is Geleen in Europa de tweede en
in ons land zelfs de eerste stad waar een jazzfestival met uitslui-
tend muziek in deNew Orleans-stijl ten beste wordt gegeven. Hèt
is de bedoeling dat het festival jaarlijks in Geleen zal plaatsvin-
den. Achttien internationale topbands met 150 muzikanten zullen
volgende week zaterdag 12 en zondag 13 mei in het centrum van
Geleen op vijftien verschillende lokaties voor een waar muzikaal
spektakel zorgen. De organisatorenvinden dit New Orleans Jazz-
Festival vergelijkbaar en van dezelfde artistieke en culturele
waarde als Pinkpop, WMC en het Orlando Festival. Van de totale
kosten (100.000 gulden) wordt zeventig procent gesponsord door
het bedrijfsleven". (21.15), Lillian Boutté and her

Music Friends (22.30), Rudie Bal-
liu's Society Serenaders met
trompettist Dan Pawson (23.45)
en The Red Bean Jazzers (01.00
tot 02.00 uur).

tone Jazzmessengers, Red Bean
Jazzers, Rudie Balliu's Society
Serenaders èn Lillian Boutté and
her Music Friends.lian Boutté and her Music

Friends uit New Orleans.

Nadien treden in het feestpavil-
joen op: The David Livingstone
Brassband NL (12.30 uur), The
Red Bean Jazzers met vocaliste
Sybil Theonia Smoot USA
(13.15), Rudie Balliu's Society
Serenaders (B) met trompettist
Dan Pawson UK (14.30) en op-
nieuw Lillian Boutté and her
music Friends USA (15.45).

Nederland kent ongeveer 180
jazzfestivals, maar totnutoe werd
nergens een puur New Orleans
Jazz-festival gehouden. „Daarom
is het uniek wat er nu in Geleen
gebeurt", aldus voorzitter drs
JanKönig van de organisatie. Hij
heeft zich verzekerd van de me-
dewerking van de gemeente Ge-
leen. Met de komst van dit nieu-
we New Orleans Jazz-Festival is
Geleen - net zoals destijds met
Pinkpop - verzekerd van lande-
lijke en internationale publici-
teit. Secretaris Jan van den Berg
verwacht volgend weekeinde
dan ook zeer veel bezoekers uit
het aangrenzende België, Duits-
land, Noord- en West-Nederland.

Kroegcutocht
Vanaf 22.00 uur wordt voorts een
'kroegentocht' in de café's in het
centrum gehouden met The Bar-
relhouse Jazzband, Circus Squa-
re Jazzband, David Livingstone
Jazzmessengers, Fondy Riversi-
de Bullet Band, Red Bean Jazz-
ers, New Orleans Dusty Duds,
Sunlane Ltd New Orleans Jazz-
band, Second Line New Orleans
Jazzband, Cor Fabrie's New Or-
leans Band, The Juggets Jazz-
band, Julian's New Orleans Jazz-
friends en La Vida NewOrleans
Jazzband.
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Aan de streetparade, van 13.00
tot 16.30 uur in het stadscen-
trum, nemen deel The David Li-
vingstone Brassband, Intercity
Brassband, Silver Leaf Brass-
band, King Zulu's Brassband,
The Juggets Jazzband, The
Swinging Sajelband en Julian's
New Orleans Jazzfriends. De fi-
nale van deze streetparade vindt
tussen 17.00 en 18.00 uur op de
markt plaats. . i

Busdiensten
Om nog eens extra de aandacht
te vestigen op dit festival zal vol-
gende week op zaterdagmiddag
(wanneer ook de wekelijkse
streekmarkt wordt gehouden)
een 'dubbeldekker' door het cen-
trum van Geleen rijden. Om het
Limburgse publiek zoveel moge-
lijk in de gelegenheid te stellen
dit New Orleans Jazzfestival te
bezoeken heeft de organisatie
een busdienst in het leven geroe-
pen. Op zaterdagavond, de
hoofdavond van het festival, zul-
len vanuit Venlo (station), Weert
(station), Roermond (station),
Kerkrade (Rodahal), Heerlen
(Van Grunsvenplein), Brunssum
(Dr Brikke-Oave), Maastricht
(Graanmarkt) en Beek (centrum
Prins MaurifMaan bij VSL) bus-
sen om 19.15 uur jazzliefhebbers
gratisvervoeren naar de Markt in
Geleen. 's Nachts rijden deze
bussen ook weer terug naar de
diverse plaatsen. In een oplage
van 40.000 zal in Geleen, Beek en
Stem in de komende dagen een
festivalkrant huis-aan-huis ver-
schijnen.

Programma
Aanstaande donderdag wordt op
de Markt in Geleen een Jazzpa-
viljoen neergezet voor de festivi-
teiten die zaterdagmiddag om
12.00 uur (voor de Geleense be-
volking is vrijdagavond vanaf
21.00 uur al een 'warming up')
van start gaan. Jazzdeskundige
Wim Peul heeft voor het festival
zeer veel klinkende namen, we-
ten te contracteren. Zo wordt de
openingsact verzorgt door Lil-

In de dekenale St. Augustinus-
kerk wordt zondag van 12.00 tot
13.00 uur een Spiritual and Go-
spelconcert gegeven doorLillian
Boutté and her Music Friends.
Het slotprogramma van dit eer-
ste New Orleans Jazz Festival be-
gint in aansluiting op dit concert
om 13.30 uur in het Jazzpavil-
joen. Dan treden (tot 19.30 uur)
achtereenvolgens op: The River-
sideBullet Band, David Livings-

In het jazzpaviljoen, dat plaats
biedt aan duizend bezoekers (er
zijn 300 zitplaatsen), begint het
avondprogramma om 20.00 uur
met The David Livingstone Jazz-
messengers met trompettist Torn
Baker. Nadien treden op The
Fondy Riverside Bullet Band
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ONZE ZAAK IS
VANDAAG

GEOPEND VAN
9.00 - 1 7.00 UUR

Kerkstraat 45 Brunssum

Als vijfde
Van onze rtv-redactie

Sonja Barend
in seksclub

HEERLEN - Nadat Sonja Ba-
rend voor het programma 'Sonja
op zondag' al bezoeken heeft ge-
bracht aan de gevangenis en het
klooster is het nu tijd voor de
seksclub. Zondagavond krijgt de
kijker daarvan een verslag om
20.27 uur op Nederland 1. „Voor
het grote publiek is het zo onbe-
kend dat wijwillen laten zien hoe
die mensen denken, doen en
werken", aldus de redactie van
'Sonja'.

Maywoodin de ban van het Songfestival

'Als we winnen zijn
we er klaar voor'
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HERTOGSTRAAT 42

I Halfvrijst. souterrain woning met inpandige garageI en tuin. Ind.:Souterrain: ruime hal, garage, provisie-I kelder en cv./waskelder. Beg.gr.: LAvoonk. metI openhaard, aansluitend keuken en serre (deelsI demontabel), le Verd. 4 slpks. en badkamer met
I douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd. vliering.I Bouwj. 1968. Dak 1987 vernieuwd, deels rolluikenI en vernieuwde elektro.I Prijs:/. 135.000,-k.k.

I HEERLEN, SCHAESBERGERWEG 170
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I Ruim woonhuis met berging en tuin. lnd.:Kelder.I Beg.gr.: woonkamer, keuken, bijkeuken en berging.I le Verd.: 3 slpks. en badkamer met douche en vaste
I wastafel. 2e Verd.: via vaste trap overloop en groteI zolderruimte.I Prijs: ’. 85.000,- k.k.

I HEERLEN, ERFSTRAAT 39

I Woonhuis met cv. en tuin. Ind.: hal met toilet,I woonkamer van 33 m2, keuken, berging. 1 e Verd.:I 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, v.w. c.v.-I ruimte en bergkast.I Prijs: ’. 98.000,- k.k.
I HEERLEN, PETRONIUSSTRAAT 22 (Aarveld)

I Fraai gelegen halfvrijst. woonhuis met cv., garageI en tuin. Ind. o.a. kelder. Beg.gr.: roy. hal, L-vorm.I living (ca. 50 m 2), open keuken. 1 e Verd.: 3 slpks,
I badkamer en groot dakterras. Aanv. direkt.I Perc. opp. 356m2.I Prijs: ’. 198.000,-k.k.

I HOENSBROEK, LIGTENBERGSTRAAT 57
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I Woonhuis met fraaie tuin op zuiden. Ind. o.a.I kelder. Beg.gr.: hal, L-vorm woonk., keuken, deelsI overdekt terras en ruinberging, le Verd.: 2 slpks.,I wasruimte en badk. met ligbad en v.w. 2e Verd.:I zolder via vlizotrap. Woning achterom bereikbaarI via pad. Geen cv.I Prijs:/. 109.000,-k.k.
I WIJLRE, PIET van BREEMENSTRAAT 7

I Vrijst. woonhuis met cv. en tuin. Perc. opp. 440m2.I Ind.: geheel onderkelderd (4 keld.),. Beg.gr.: hal,I woonk. en eenvoudige keuken. 1 e VercT: 3 slpks. enI badk. met douche, toilet en v.w. Fraai uitzicht a.d.I achterzijde. Bouwjaar 1961. Aanv. in overleg.I Prijs: f. 158.000,- k.k.
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Makelaardij 0.G., Taxaties (mmm^jm
Hypotheek-adviescentrumH Ruys de Beercnbroucklaan 28

B Heerlen

\ 045-715566 È
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MAASTRICHT-ORANJEPLEIN

Wonen op niveau

het levendige centrum van Maas- IfjSSSk ' MÜ IfT'MB i f

De zorg en aandachtvoor detail
resulteerde in onder meer de __^^_*^^__^—; , ,— ir"" ":r 'toepassing van duurzame, hoog-
waardige materialen, hetgeen de " luxe keukenuitrusting en was- " openbaar vervoer in de directe
esthetiek van de bouw, de afwer- ruimte/berging nabijheid, stedelijke winkelvoor-
king en het onderhoud ten goede " complete badkamer met ligbad, zieningen op loopafstand
komt. douche en 2 vaste wastafels

" inpandige parkeergarage met Koopsommen vanaf / 253.500-
Wooncomfort lift bereikbaar v.o.n.
" fraaie architectuur, geïntegreerd " hoog afwerkingsniveau met

in het bestaande stadsbeeld o.m. isolerend glas, veel elektri- Voor inlichtingen en/of documenta-
" royale balkons citeitsaansluitingen, tegelwerk tic kunt u zich wenden tot:

" 2 of 3 ruime slaapkamers van selecte kwaliteit
" riante woonkamer " hoge mate van wooncomfort,
" doorzichtige balkonbalustrades met veiligheid en privacy

I E RUIJTERS
makelaardij onrotrand goed- sittard maastricht hoorton
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62" tel043 - 218941

Moderne eengezinswoningen inEygelshoven.
Wonen is al mogelijk vanaf ’560,-- netto per maand.

Aan de Veldhofstraat-Berghofstraat worden 24 woningen
gebouwd met een max. subsidie van’ 41.000,-.

Premie-A \M Vf^^UKÈWËkMOp dezewoningen is de berging uit te breiden tot / *< /^'' WwWÊÊ
subsidieregelingvoor A- garage. De tuinen hebben '%"■ WÊ. woningenvan toepassing, een diepte tot 15 meter. *$Ë\
dwz. dat een subsidiewordt " - «*.!(■
toegekend naar de hoogte -'/* ' * "'m
van het inkomen van de || ""'-' I
iedereen tegen betaalbare mL^^Êk ", MUM*j>*%L -A- ■■■- ■. 1
lasten aan een eigen huis te pP^jßpw,-—- -j^w T7r'"nC M' S
ra&^/ufPffvon K S|(K 11 »!■«■ =- 1 ',A |' '!

Woningen met een **~ **- 'mmm)Mtmmmm^mwa
vernieuwende architectuur. ■De architectuur strak en HHIHLJHJfIHIHfIHHHHmodern met het proliel van PKPjW^o^VjMSrAJIJJCnJ
de negentiger jaren.
De woningen zijn ruim inge- M^^^^^^^^JUt^*ww%^mmmts\^mmtJ^^^^^mmdeeld. Zo is de woonkamer F;T*"-Km*!*" fcw 'T"T#*L«T^M^aca. 32 m2groot (mcl. open PWtMMMaMfMWHW
keuken). De verdieping is ■ULr^^^M*(*^*PH3'4*^^2l^^£££S
voorzienvan 3 slaapkamers
resp. groot 13 m 2, 10 m2en
7,5 m 2,alsmede een bad-
kamer met douche en aan- m-l-Wm M-m. MM-mTW*. Kruisluitpunt wasautomaat. V IkMV IK Êk eVnïwHee.ien
Alle woningen zijn voorzien I 31 Ll^J I m\Ê\ Jf1e,00n045 712255-
-i/rrn oon tuinhAr^inn — Maandag t/m .r.,dagvan een tuinDerging. == —— —— geopend «an 900 tot
Bij één woning bestaat de == = = makelaardij bv 21.00 uur zaterdag
mogelijkheid deze tuin- jsWjsWj^ van 9 °°,ot'B °° uu<

I

Vier luxe herenhuizen in het
villapark Exdel te Nieuwenhagen.

schuifpui in hardhout, ca. 38 m 2. Garage. Op de
Op deze exclusieve woonlokatie zullen type vrij- le verdieping 3 slaapkamers resp. ca. 23, 12
staande woningen gebouwd worden met een attrac- (vanuit deze kamer is een hobby-/studeerkamer
tieve architectuur en een zeerroyale indeling: ca. 1 1 m 2met dakterras bereikbaar) en 9 m 2.

Badkamer met ligbad; 2e toilet en mogelijkheid
Riante betegelde hal met aparte garderobe en voor douche.
open bordes-trap. Gesloten keuken met plavui- Prijzen van’ 241.500,- v.o.n. tot’ 243.300,-v.o.n.
zenvloer. Living met eet- en zitkamer en terras- Oppervlaktes vanaf 310 m 2.

■^-^■^ — — ID/\M Gaarne vrijblijvend volledige
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Pkkee.Van Huis Uit Aktief!
BRUNSSUM: halfvrijst whs. met gas-c.v., garage, berging en
mooie tuin (op 't zuiden). Op loopafst. v.h. centrum. Ind. o.a. prov-
kelder, woonkm., eetk., keuken, 3 slaapk., ruime goed uitgev.
badk. met o.a. ligb. en douche, zolder (vaste trap). Vraagprijs:

’ 147.000-k.k.

EYGELSHOVEN: halfvrijst. bungalow, rustig en vrijgelegen
met gas-c.v. en garage. Ind. o.a. bet. hal, royale L-vormige
woonk. met parketvloer, bet. keuken, badk. met ligb. en v.w., 3
slpks. Aanv. direct. Rondom rolluiken, dubbele beglazing.
Vraagprijs ’ 185.000-k.k.

"" *®t%Ê ' HEERLEN:.uj,st- en rustig

-jgffi. HEERLEN-Centrum - (hoek
Promenade-Qeerstraat): ap-

P j fW_ partement (tot. oppervl. ca. 120
ÜJii <V *-* m 2), voorzien van cv., lift. Van-
|§f "* f* »* , uit de woonk. een prachtig ver-

jhJ| *'» "5 jL. gezicht op hel schouwburg-
3i|.-"si S * Plein lnd' oa : woonk. (ca. 32

fli

_
j m 2) met balkon, aparte keuken,

„»TBR»U i " ÜÜH Koopprijs: ’ 138.000-k.k. Re-
servering nabij gelegen parkeerpl. mogelijk.
HEERLEN: tussenwoonhuis met veel ruimte. Het pand moet opge-
knapt worden. Ind. 0.a.: sout.: 3 kelders (van buitenaf bereikb);
part.: ruime woonk., keuken, 3 slaapk., bet. douche. Aanvaarding
direct. Vraagprijs ’ 89 000,- k.k.

HEERLEN: vrijst. woonhuis met gas-c.v., grote garage en
goed aangelegde tuin metveel privacy. Ged. geïsol.; goed on-
derh. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder, royale hal, ruime L-vor-
mige woonk. (ca. 50 m 2) met open haard, keuken met keuke-
ninst., bijkeuken; ruime TV-kamer, werkruimte (ca. 40 m 2) met
zitkuil en open haard; serre. 3 slaapk., 2 badk. Vraagprijs

’ 379.000- k.k.

HEERLEN: premie-A-wonin-

A-regeling 1988 is op deze woningen van toepassing. Netto
maandlast ca. ’ 636,-.

HEERLEN: goed onderh. tussenwoonhuis met gas-c.v., garage,
berging en tuin. Goed geïsol. Ind. 0.a.: bet. hal, woonk. mettegelvl.,
keuken met aanb.keuken en app.; 3 slaapk., badk. met douche,
bergzldr. Aanv. direct. Vraagprijs f 109.000- k.k.

, HOENSBROEK: rustig gele-
* ' i/«/ *»"—

9en halfvnist- woonh met gas-

jÉiÉ|" ~~"~'—~y dak zijn geïsol., ged. dub. begl.

KERKRADE-West: goed onderhouden centraal gelegen apparte-
ment (1e verd.) met eigen gas-c.v.-inst., parkeerpl. en berging. Ind.
0.a.: gang, bet. badk. metdouche, toilet en vaste wastafel, L-vormi-
ge woonk. in open verb. met keuken, slaapk. met vaste kasten-
wand en balkon (roll. mcl). Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 69.000- k.k.

\^m ... "ÏÉik KERKRADE: woonhuis met
ppl JHBa ' 9oecl u''9ev- praktijk-/kantoor-

wW * (üfilfi II me' een 9oeci uitgev. keuke-

k.k
KERKRADE: ruim halfvrij-
staand woonhuis met gas-c.v.
en magazijn-/bedrijfsruimte,

ji' . *„ ;_ mogelijkheid voor aparte bo-
jÊÈ, ;»_ 'IntfflWii ii venwoning. Ind. 0.a.; diverse
■Lé-MM^- jT kelder' hal' woonk- (voorm.
P"NP||l u; winkel), woonk., keuken, serre,BU/jll I ( """"""W""""\ -ij drie slaapk., badk. Bovenwo-

mW-mU —«*—' |l
nin9 bestaande uit woonk.,

*!^mm slaapk., keuken. Magazijn-/be-
drijfsruimte totaal ca. 100 m 2.Kelderruimte. Aanv. n.o.t.k. Vraag-
prijs ’ 179.000- k.k.

J1
KERKRADE: vrijst. landhuistype met gas-c.v., garage, prach-
tig aangelegde terrassen en tuin met optimale privacy Uitst.|^
onderh. Goed geïsol. Ind. o.a. ruime hal, royale living (ca. 60;
m 2) met open haard. Witte (Poggenpohl) keukeninst. metcom-
pl. app., 4 royale slaapk., badk. meto.a. ligb. en douche. Grote
goed uitgev. hobbyruimte, wijnkelder. Vraagprijs ’ 475.000,- j
k.k. J1

1

KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met cv -gas
en kleine tuin met terras. Rustig gelegen, op loopafstand van
N.S.-station. Muren en dak geïsol., ged. dubb. begl. Ind o.a:
ruime woon-eetk. (ca. 55 m 2) met parketvl. en open haard, *slaapk., 2 badk., hobbyruimte, provisieruimte, werkruimte:
Prijs ’ 248.000- k.k. 1

NIEUWENHAGEN-Hoefveld: woonhuis met gas-c.v., garage*
tuin (op 't zuiden gelegen). Uitst onderh. Ind. o.a. woonk., eetke1
ken, keukeninstall. met app., 3 slaapk., luxe badk., zolder. Vraa!
prijs ’ 147.000-k.k.

ttmtMt""*^" ** ïïÉMillMil—■■■ ■■■! ■*"*»- «fc3Sß|

NIEUWENHAGEN: rustig en blijvend goed gelegen vrijst. bun- ',
galow met gas-c.v.; inpandige garage en rondom tuin (tot I "1120 m 2). Op loopafst. van het nieuwe winkelcentrum Goed]
onderh. Ind. 0.a.: prov.-/waskelder, royale hal, L-vormige
woonk. met parketvl., open haard, keuken met install., 3 slpk.. I
badk. Kooppr. ’ 285.000- k.k. J '>

SCHAESBERG: halfvrijst. landhuistype met gas-c.v., inp. garaS]
en tuin. Rustig en blijvend goed gesitueerd nabij draf- en renba*J
Muren en dak geïsol. Ged. dub begl., goed onderh. Ind. 0.a.; ruiij .
woonk., keuken met een luxe uitgevoerde keukeninstall. met apjj I
twee slaapk. (mogelijkheid 3e slaapk.), badk. Koopp"
f 149.000- k.k.

%mm^^Smw'''Êm^BÊm SCHAESBERG: rustig en \H vend goed gelegen halfvrj (

"Jl Wmmrl woonhuis met gas-c.v., ruï (
i ïïttmm IB| inpandige garage en tuin. 'm 'm :j] loopafstand van het winkelt

IÊÊL trum. Dub. begl., roll. Uitst. «
__jj» *!..„..,___, IHIh Ht! derh. Ind. o.a. prov.keld

9ev eetkeuken, keuken'1* ■

slaapk., goed uitgev. badk. met o.a. ligbad en douche. Vaste >' ,
naar de zolder. Vraagprijs ’ 177.000- k.k.

I—, * 1SCHAESBERG: op goed punt in het winkelcentrum (Streept .
straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-c>
ruime kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2, woonk., keuken en o?\
slagruimten. 1e verd.: grote woonk., keuken, badk., slaapH
vaste trap naar zolder met twee mansardek. Goede staat va" "
onderhoud. Aanv. in overleg. Prijs t.e.a.b. J ■

ÜBACH OVER WORMS-A*
halfvrijst. woonhuis met gas■ j cv., garage, berging en w,fl

■^BhH 'nd 0.a.: provisiekeldejj ', woonk. met parketvl., keukq ■jK~|É^| met een complete keukeni''■ stall. met app., drie slaapt

. s
ULESTRATEN: rustig en blijvend goed gelegen vrijst. seiW'
bungalow met gas-c.v., grote garage (2 auto's) en rondom tuin
met veel privacy. Goed onderh. Dak geïsol., ged. dub. begl en
roll. Ind. o.a. royale hal, L-vormige living (ca. 47 met open
haard, eetkeuken, 4 slaapk., badk., provisieruimte, bergruim-
ten. Een bungalow die ubeslist van binnen moet zien! Prijs

’ 347.000- k.k.

VOERENDAAL.' aan de buitenrand gelegen goed onderh. ré
vrijst. woonhuis met gas-c.v., garage, carporl en zonnige tuin. I"1
o.a. Hal, woonk. (ca. 45 m 2) met parketvl., eetkeuken, 3 slaap*
compl. badk. Een pand dat v beslist van binnen moet ri«'
Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs ’ 179.000- k.k.

BOUWTERREINEN
HOENSBROEK: Heerlenweg. Geschikt voor vrijstaande wo
ningen/bungalows. Perceeloppervlakte vanaf ca. 500 m 2. Prijs !
perm2 ’ 102-k.k.

LANDGRAAF - HOEFVELD - BOUWTERREINEN: 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.

SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-
kend en goed gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. Be'
stemd voor vrijstaande woningen/bungalows.' Variërend va"
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 I

geopend van I
9.00 tot 17.00 uur II**!Heerlenseweg 22, 1 LHJ I

6371 HS, Postbus 31193 I n\/mÏ6370 AD Landgraaf l|~"-"M j^

PlCkéCmakeiaardijbv

VAALS
Notaris mr. H.LG.L.M. Joosten te Gulpen
zal op donderdag 17 mei a.s. des namiddags

om 14.00 uur in het openbaar ex art. 1223 BW,
in café-restaurant Gillissen te Vaals,

Maastrichterlaan 48, bij opbod en afslag
verkopen:

GEMEENTE VAALS
Woonhuis met erf en tuin, gelegen te Vaals, aan

de Kolmondstraat 47, kad. bek. Gem. Vaals
sectie A nr. 7956 totaal oppervlakte 265 m2.

Aanvaarding: terstond na betaling van de koopprijs.
Het pand is in strijd met art. 1230 BW verhuurd.

Betaling koopprijs: uiterlijk 28 juni 1990.
Van toepassing zijn de A.V.V. van 1987 met

inachtneming van de in de akte opgenomen afwijkingen.
Bezichtiging: in overleg met genoemd

notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantoren van voornoemde
notaris, Rijksweg 81 te Gulpen, tel. 04450-2752.
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13.30 Grandstand. Sportprogramma
met paardenraces in Badminton, golf-
toernooi uit St. Mellion, rugby, paar-
denraces in Haddock, gymanstiek-
kampioenschappen in Athene.

18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot. Mare Page infor-

meert over lopende en komende pop
videos.

12.40 The Waltons. Afl.: The heart-
breaker.

11.25 The new Fred and Barney
show. Nieuwe serie avonturen van
the Flintstones and the Rubbles.

11.50 The Munsters today. Nieuwe
serie over de familie Munster.

12.10 A questibn of sport. Gepre-
senteerd door David Coleman en als
teamcaptains Bill Beaumont en lan
Botham.

10.25 The family-ness. Feroucious-
Ness verliest zijn goede zin.

10.35 Land of the giants. Afl : The
trap.

10.00 Children's SSVC. Afl.: The
real Ghostbusters.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.45 Wageningen, stad van de be-
vrijding. Rechtstreekse reportage
van de viering van de 45e Bevrij-
dingsdag te Wageningen.

16.40 Studio Sport extra. Met EK tur-
nen voor dames te Athene. Volleybal:
Nederland - USSR.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. (Ja-
ouaz), wekelijks magazine in het Ara-
bisch en Nederlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Trekking van de lottogetallen.
19.15 ""Nationale viering bevrij-

ding. Rechtstreekse uitzending van-
uit het Koninklijk Theater Carré te
Amsterdam met een bevrijdingsre-
vue.

21.00 Eurovisie Songfestival 1990.
Rechtstreeks vanuit de Vatroslav Li-
sinski concertzaal te Zagreb.

00.00-00.45 Studio Sport. Met o.a.
betaald voetbal en een terugblik op
de middaguitzending.

RTL Veronique

Nederland 2
" Maywood neemt deel aan 'Het Eurovisie Songfestival
1990. (Nederland 3-21.00 uur)

09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Public eye.
10.30 The late show.
11.10 Byways: the gods and the ri-

ver.
11.40 Nature.
12.10 Jazz 625.
13.28 Weather.
13.30 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 United.
18.50 Volgens aankondiging.
19.15 Gymnastics.
20.30 Top gear.
21.00 Eurovision song contest.
23.35 News & sport.
00.05 Paramount City.
00.45 Saturday night clyde.
01.24-01.30 Sunday's viewing.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms.
11.00 RTL-V-Text. Programmaover-

zicht.
13.00 Countdown over Europe.
15.30 Italia '90.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-

rie over een groepje jonge detectives.
Afl.: Low and away.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.

13.00-13,05 Nieuws voor doven en. slechthorenden.NCRV
(TT)Ja natuurlijk extra. Water-oallet, Engelse natuurdocumentaireover futen in de paartijd.'6.30 Kijk op interieur. Tips en ad-

vies voor het interieur. Vandaag: De
entree en de tuin.

".00 Passage. Licht-informatief pro-gramma.
17.30 ""Journaal.17.40 Passage. Vervolg.'8.26 (TT)Weg van de snelwegEuropa. Toeristisch magazine. Afl. 2:

Tussen Montpellier en Beziers inZuid-Frankrijk.
'9.00 ""Journaal.
19-20 De Cosby show. Amerikaanse
comdyserie. Afl.: Denise Kendall:
S|ngles counselor. Denise treedt op3is koppelaarster tussen haar zus
Vanessa en een wildvreemde jongen
uit een restaurant.'9.50 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Here's to old
'nends. Door de komst van zijn suc-
cesvolle vriend, gaat Dwayne zijn
nieuwe toekomst uitstippelen zonder
zijn trouwe Ron.-!0.20 (TT)Het verhaal van Kees. Ne-derlandse tv-film van André van Du-ren over het dagelijks leven in oor-
Jogstijd gezien door de ogen van een

«1.21 Sporen. Documentaire over
oorlogsslachtoffers op zoek naar ver-
loren familieleden.«2.050 Welles nietes. Discussie met
Journalisten en publiek over een actu-
eel onderwerp. Vandaag: Worden
ouderen aan de kant gezet?«3.00 ""Journaal.«3.11 Hier en Nu bevrijdingsspecial.. documentaire over de bevrijding enoe dagen erna. (Herh.).«3.37-23.49 ""Opmaat. Improvisa-
ties op Valeriusliederen op twee or-
gels doorAad van der Hoeven en Ad-d|e de Jong.

lenkampff.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 ""G.l. Joe. Tekenfilmserie. Afl.:

Niets leukers dan Springfield.
16.25 (TT)Kuifje. Tekenfilmserie. Afl.:

De geheimzinnige ster.
17.05 Club Veronica compleet. Aru-

ba.
17.40 Impressies 5 mei. Magazine in

twee delen t.g.v. Bevrijdingsdag.
18.10 Top 40. Muziekprogramma.
19.00 ""Family ties. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Discriminatie (1).
Een collega van Steven krijgt te ma-
ken met rassendiscriminatie wanneer
hij een huis gaat bezichtigen en een
bod uitbrengt welke wordt geweigerd
vanwege zijn huidskleur.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Innovatieve ideeën en
vindingen worden beoordeeld door
een deskundig panel.

20.00 (TT-. "")Joumaal.
20.27 Impressies 5 mei. Vervolg.
21.00 Het Western Sportgala. Sport-

programma waarin alle facetten van
de rodeo.

21.50 Tycoons. Documentaireserie
over de rijkste en machtigste magna-
ten ter wereld.Afl. 1: Malcolm Forbes.

22.40 For those I loved. Frans/Cana-
dese speelfilm uit 1983 van Robert
Enrico. Deel 1. Wanneer de jonge
Pool Martin Grayewski de kans wordt
ontnomenzich te wreken op de moor-
denaars van zijn ouders, deserteert
hij uit het Russische leger en emi-
greert naar de V.S.

00.05 ""Journaal.
00.10-01.15 For those I loved. Deel

2.

20.15 Harald & Eddi extra. Sketches
met Harald Juhnke en Eddi Arent.

20.55 (TT)Da6 Wort zum Sonntag.
Meditatie door de Volker Raettig uit
Kevelaer.

21.00 " «Grand Prix Eurovision de la
Chanson 1990. Europees songfesti-
val te Zagreb.

00.00 "«Trekking van de lotto.
00.05 Tagesschau.
00.15 Auf der jagd nach dem verlo-

renen Gold. Amerikaanse speelfilm
uit 1968 van Richard Benedict. De
gewiekste Pat Morrison, woonachtig
op de Filippijnen, komt te weten dat
de Amerikanen in 1942 goud verbor-
gen hebben op Corregidor.

01.50-02.00 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Kv-

Sieg.
20.15 «Vier Schlüssel. Duitse speel-

film uit 1965 van Jürgen Roland.
Bankdirecteur Rosé en zijn dochter
Sylvia bevinden zich in handen van
Ford, een misdadiger die het op de
miljoenen in de kluis voorzien heeft.

21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl.: Lottotrekking.
23.15 Das Haus der langen Schat-

ten. Engelse speelfilm uit 1982 van
Pete Walker. Schrijver Kenneth heeft
met zijn uitgever geweddat hij binnen
24 uur een griezelroman kan schrij-
ven.

DO RR Heute.

KIJK ELKE
DAG

£Dry
LIMBURGS DAGBLAD

#*-$%>*
Met muziek van

SKY RADIO

045.739300
19.55 Showmasters. Sandra Reemer

leidt drie kandidaten op tot 'Show-
master'.

21.25 Jaap Aap.
21.40 Murphy Brown. Comedyserie

rond de televisiejournaliste Murphy
Brown.

22.10 Chapter Two. Amerikaanse film
uit 1979 van Robert Moore. De we-
duwnaar George Schneider komt
door een aantal mislukte telefoonge-
sprekken in contact met de geschei-
den actrice Jennie MacLaine.

00.20 Journaal.
00.30 House of Usher. Amerikaanse

horrorfilm uit 1960 van Roger Cor-
man. Philip Winthrop bezoekt zijn ver-
loofde Madeline op het 'House of Us-
her' maar wordt door broer Roderick
verzocht weer te vertrekken

02.05 Rete Mia.
04.35 Atoukado. Quiz.
05.35 La Saga du Rock. Muziekpro-

gramma.
06.05 Vents d'Est. Muziekprogram-

ma.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Das automatische
Dienstmadchen/Ein Leben für die
Kunst.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Sandys Traurn.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Sharky - der lustige Hai. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl.: Ausser
Atem auf Atlantis.

09.35 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. magazine voor
doe het zelvers.

10.30 Tele-Boutique. (herh).
11.00 Das haut den starksten Zwil-

lingurn. Duitse speelfilm uit 1970 van
F.J. Gottlieb. herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL-orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Zwei im falschen
Zug. (herh.).

15.05 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Tödlicher Kund-
schafter. (herh.).

16.00 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:
Familienkrise.

16.55 Street Hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Alte Zeiten werden wach.
(herh.).

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Nur zwischen uns.

18.15 Anpfiff. Voetbal-show met re-
portages uit de Bundesliga.

19.45 RTL aktuell. Bilder des Tages.
20.15 Begegnung am Vormittag.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Clint Eastwood. Breezy brengt Frank
in moeilijkheden door haar directe
manier van optreden.

22.00 Dall-As. Praatprogramma met
als gasten Jochen Braver, Tilo Prück-
ner en Petra Schürmann.

23.00 Silvia - lm Reich der Wollust.
Duitse speelfilm uit 1977 van F.J.
Gottlieb.

00.30 Sexy Clips. Muziek en erotiek.
00.35-02.00 Silvia - lm Reich der

Wollust, speelfilm, (herh.).

Duitsland 1

19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse serie. Afl.: Der bittere

12.55 ZDF Sport extra. Tennis: inter-
nationaal tennistoernooi voor dames
vanuit Hamburg, halve finale.

16.15 ««Haste Töne! Festival voor
straatartiesten, met Two of a Kind,
Michael Mittermeier, Marek Hodsori
e.a.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

Komische science-fiction-serie. Afl.:
Vater und Söhne. Aansl.: So lauft's
richtig, verkeersquiz: Q-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.

08.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

Super Channel

" Günther Ungeheuer en Monika Peitsch in 'Vier Schlüs-
sel'. (Duitsland 2-20.15 uur)

14.00 In Zukunft. Spinner an die
Macht, documentaire over onconven-
tionele denkers, utopisten en buiten-
staanders, (herh.).

14.40 Con Anima.

12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-
nas. Serie reportages. Afl. 5: Das
Vermachtnis èiner versunkenen Welt.
(herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 6. (hehr.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 3.

11.30 Aus Forschung und Lehre.
Documentaire waarin wordt uitgelegd
waarom Nobelprijswinnaars zo vaak
Amerikanen zijn.

11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl
10. Herh.

10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels

Les 29.

10.00 News of the week. Nieuws in
het Engels.

09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 7.

07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 BMX.
10.30 Basketball: NBA play-offs. 12.00
Vooruitblik op het WK voetbal in Italië.
13.00 Volleybal vanuit Yokohama.
15.00 Afwisselend golf en paardesport.
19.00 Monster trucks. 20.00 Boksen:
zaterdagavond spektakel. 22.00 Bas-
ketball: NBA play-offs. 23.20 EK turnen _
voor dames vanuit Athene. 01.30-03.00 '
Golf.

[nentaire over pinguins op de Falk-
land-eilanden. (herh.)."9.45 Fit und frisch. (2)Gymnasiiek.000 Heute.0.03 Auslandsjournal. ,'0-45 ZDF-info Gesundheit. Van-
daag: De juistezithouding.

]]00 Heute.
"-0Z ""ihr Einsatz bitte... Spelpro-gramma.
12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.3-00 Heute.

Europamagzin.
'3-30 Schaufenster der Welt. Ver-, s|ag van de industrie-beurs in Han-nover.
J4-15 Hallo Spencer. Kinderserie.
'4.45 ««Formel Eins. Hitparade.
'5-30 Das Herz eines Indianers.
Amerikaanse speelfilm uit 1958 van
verschel Daugherty. In 1764 moetJohnny Butler, geadopteerde zoonvan het Delaware-opperhoofd, we-gens een verdrag terugkeren naar

1 «'in blanke ouders."00 Cartoons im Ersten. Teken-"ms. Vandaag: Eine Squaw für den'apferen Kriegerj*-10 Erstens.
17'cf Hier und Heute unterwegs.
18 n Ta9esschau-o-00 Sportschau-Telegramm.
iq'ls sPortschau.9-00 Markt.
9-30 Duck Tales. Neues aus Enten-"ausen, tekenfilmserie. Afl.: Grünewochg wider wj||en

j««
programma-overzicht.<o°o (TT)Tagesschau.

8.30 Programma-weekoverzicht.
Tagesschau.

"9-03 Wunder der Erde. Natuurdocu

07.00 Super BOOS. 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 Love .
laughs at Andy Hardy. 23.00 Twilight
Zone. 00.00 The Terror. Foliowed by
the Late Night Mix.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

* = zwart/wit programma
*" = stereo geluidsweergave
?£ = tweetalig bij stereo-app.
'T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
[JJederland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39. 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

MTV Europe

00.30 Laatste nieuws. Aansl.; AK-
Kurznachrichten.

22.45 Ordnung im Quadrat. Gesprek
met Albert Speer jr. Architekt.

23.15 Rocklife.

22.00 Galapagos. Documentaireserie
over de Galapagos-eilanden. Afl. 4:
Die Ozeanreisenden.

20.30 Off-SHow. Gevarieerd amuse-
mentsprogramma.

20.00 Hai-Society. Natuurdocumen-
taire.

18.00 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.30 Roxy. Jongerenmagazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en om 19.33
Sport im Westen.

17.30 Spurensuche. Vier misdaadza-
ken uit Engeland. Afl. 3: Mord ohne
Leiehen.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl

Je spater derAbend.

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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

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: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz 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. 15.30 Mano Negra. 16.30
120 Minutes. 17.30 XPO. 18.00 The
Big Picture. 18.30 MTV's Party Zone.
20.30 VJ Kristiane Backer. 23.00 Satur-
day Night Live. 23.30 Club MTV.

Duitsland 3 SWF
15.00 Sport 3 extra

radio

17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 6. (herh.).

17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
Afl.: Sommer, natuurfilm.

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Je
Spater der Abend.

18.30 1992: Eine Chance für den
Glauben. Documentaire over de rol
van de kerk op allerlei gebied na de
eenwording van Europa.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Der Fall Lusitania. Documen-

taire over de achtergronden van het
torpederen van het passagiersschip
Lusitania door een Duitse onderzeeër
in 1915, hetgeen de aanleiding vor-
mede voor de Amerikaanse deelna-
me aan W.O. I.

20.15 Die Unverbesserlichen. Afl. 1.
TV-spel met Inge Meysel.

21.40 Südwest aktuell - Neues.
21.45 Auf der, Couch. Vandaag: Tomi

Ungerer.
23.15 Super Drumming 11. Documen-

taire serie over muziek. Afl. 4: Cuban
Camel Rock, óver jazz-muziek.

23.45 Laatste nieuws.

; 07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
iDrie Engel für Charlie. Vandaag: Ein:verliebter Engel. 09.25 Horoskop.
; 09.30 Wirtschaftsforum. 10.00 Pro-
i gramma-overzicht. 10.05 SAT.I Tele-
i shop. 10.30 The real Ghost Busters.
iAmerikaanse tekenfilmserie. Afl. Slimer
izu ihren Diensten. 11.00 Der Polyp -iDie Bestie mit den Todesarmën. Ita-| liaanse fantasiefilm uit 1977 van Oiver
IHellmann. 12.45TeletipFashion. 12.55
I Familie Feurstein. Afl. Fres neuer 808.
i 13.25 Unsere kleine Farm. Amerikaan-
se avonturenserie. Afl. Die Reiscans:Meer. 14.25 Zauber der Berge. Mou-: tainbiking. 14.45 Teletip Koehen. Aan-
sl. Teletip Backen en Teletip Horos-
koop. 14.55 ■ Die kluge Marianne.
Oostenrijkse lifedeskomedie uit 1943
van Hans Thiming. 16.30 Teletip Wis-
sen. 16.40 Music News. 17.05 Auf und
davon. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Ge-
winn in SAT.I 17.50 Das Imperium -
Die Colbys. Amerikaanse famiiieserie.
Afl. Der Bruch. 18.45 SAT.I Bliek
anschl. SAT.I Wetter. 19.05 Batman.
Afl.: Vorsicht Strahlung! 20.00 MacGy-
ver. Afl.: Die Gehirnwasche. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 Jake und McCabe- Durch dick und dünn. Afl.: Die Lady
kann's nicht lasse. 21.55 SAT. 1 Bliek.
22.05 Todesmelodie. Italiaanse actie-
film uit 1970 van Sergio Leone. 00.40
Willard. Amerikaanse griezelfilm uit
1971 van Daniel Mann. 02.10-02.20
Programmaoverzicht.

België/TV 1

Luxemburg/RTL

I6nn" 12'45 Schooltelevisie."00 >Dit boven alles. Amerikaanse!Peelfiim uit 1942 van Anatole Litvak.
rudence laat zich als vrijwilligster bije Women in the Air Force inlijven.]Zf> Korte film.

1»n Nieuws-
-18 n2Tik Tak- Animatieserie. Afl. 250.T-°5 Plons. Afl. Plons en de eike-D°om.

"10 Schoolslag. Spelprogramma
waarin leerlingen en leraren van tweemiddelbare scholen op hun kwalitei-(en getest worden. Vandaag vanuit
"et cultuurcentrum Dommelhof te

Ift^rpelt-
«-S0 Pas geverfd. Het Rode Plein,
p-aelige reeks over jongeren in Rus-land. Afl. 1: Stijl.""20 Joker- en lotto-trekking. Me-edelingen, programma-overzicht enPaardenkoersen.

Nieuws."00 Vrouwenharten, mannendro-men. Comedyserie. Afl. 10. De Kel-uermansen hebben grote menings-
"erschillen. Deze lopen zo hoog op,

jqÏ iedereen het huis uit loopt.u-25 Moord ligt voor de hand. Duit-Se tv-film van Oliver Storz. Frank isnet uit de gevangenisen heeft moeite*(jn draai in de burgermaatschappij te
pinden.;2-l0 Korte film.

Kunst-zaken.

" Tyrone Power in 'This
above all. (België/TV 1 -
16.00 uur)

22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Thriller in de nacht. Britse tv-

film. Charley Draper heeft zijn gevan-
genisstraf voor een bankroof uitgeze-
ten.

00.25-00.30 Coda. Sonate - II - blues,
van Ravel, uitgevoerd door Jenny
Spanoghe, viool, en Daniel Blumen-
thal, piano.

België/TV

18.40 Nieuwskrant.

18.45 Lentekriebels. Toeristisch ma-
gazine van eigen bodem.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 John Nesbitt Sculptor. Ameri-

kaanse documentaire over deze
beeldhouwer.

20.30 Dertig gouden rozen. Show-
programma rond 30 jaar Montreux.

21.00-00.00 Eurosongfestival in Za-
greb.

België/RTBF 1
08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma met tekenfilms Les Schtroumpfs,
Sous Ie signe des gémeaux en Naturi-
mages. 11.20 Interwallonie: lleikoum,
magazine voor Arabieren. 12.00
Spreek met ons mee, cursus Neder-
lands. Les 25 en 26. 12.30 Follow me,
cursus Engels. Les 7 en 8. 13.00Tribu-
ne économique et sociale: de FGTB.
(herh.). 13.30 La pensee et les hom-
mes, filosofisch magazine. Vandaag:
Le 10 mai 1940: Enfin la guerre com-
mence. (herh.). 14.00 Emission dialec-
tale: Cabaret wallon tournaisien 89/90.
16.05 Bizness news, maandelijks eco-
nomisch magazine. Vandaag: electrici-
teit. (herh.). 17.20Arts magazine, cultu-
reel magazine. 17.55 Génies en herbe,
spelprogramma voor scholieren. Van-
daag: Nationale finale van Senegal.
18.25 Gourmandises, culinair magazi-
ne. 18.40 Télétourisme, toeristisch ma-
gazine. 19.15 Paardenkoersen. Aansl.:

Trekking van jokeren lotto. 19.30 Jour- =
naai en weerbericht. 20.05 Variétés a la =
une. 20.10 Le jardinextraordinaire, na- ;
tuurmagazine. Vandaag de ezels van \
Elisabeth D. Svendsen, bijgenaamd :
Mama Pounda, in Ethiopië. 21.00E35ème concours eurovision de la chan- E
son, Eurovisie Songfestival vanuit Za- E
greb. 00.05 Weerbericht. 00.15-00.30 j
Laatste nieuws. :
België/Télé 21.
14.30 EK atletiek voor dames. 16.00:
EK atletiek voor dames. 18.00 EK atle- :
tiek voor dames. 19.45 Onbekend. :
19.55 Weerbericht. 20.00 Arts 21, Les :
ballets du Kirov, reportages over het Ki- j
rov-ballet van Leningrad. 21.10 Les ■amoureux de Shanghai, Franse docu- j
mentaire over deze Chinese stad. j
22.10 Nieuws en weerbericht, (herh.). ■22.40-23.30 Match 1, Osportprogram- i
ma gepresenteerd door Michel Lecom- i
te. i

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sports. 17.20 i
Carabine FM. 17.50 Gourmandises. i
18.05 Les animaux du monde. 18.30 i
Génies en herbe. 19.00 Expédition i
Chasse et Pêche. 19.30 TVS Infos et j
Météo. 19.40Avis de Recherche. 21.05 j
My tele is rich. 22.00 Journal télévisé et i
Météo. 22.30 Fiction: l'Écho. 23.50- j
00.30 Alice-

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Nieuws show (7.30, 12.30 Nws.).
12.05 TROS Aktua kamerbreed.
12.55 Mededelingen t.b.v. land en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
14.05 TROS Aktua sport. (17.30
Nws.). 19.03 Coulissen. 1930 5
mei 1990. 21.03Langs delijn, sport
en muziek. 22.03 Podium van de
Nederlandse lichte muziek. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02 Da-
mokles. 1.02-7.00 Niemandsland.

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. 19X13 KRO's Country
time. 19.53 Ter overweging. 20.03
NOS Jazzplatform. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop, met
om 10.30 en 11.30 Nederland viert
feest. 12.04 Paperclip-live, met om
12.30 en 13.30 Nederland viert

feest. 14.04 Popstation, met om
14.30 en 15.30 Nederland viert

feest. 16.04 NCRV-zaterdag-sport,
met om 16.30 en 17.30 Nederland
viert feest. 18.04 De avondspits.
NCRV: 19.03 Nederland-Duitsland,
gesprekken met jongeren. 23.03-
-24.00 Bevrijdingspop.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worderf...
(8.00 Nws.). 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
Muz. voor piano. 12.00 Muziek
voor miljoenen. 13.00 Nws. 13.02
Veronica Klassiek: Gelders Ork.
met fluit. 14.40 Veronica Kamermu-
ziekserie 89/90: Raphael kwartet.
15.10 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 16.00 Lang leve de
opera! 18.00 Nws. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02KRO-
Klassiek op Zaterdagavond, met
om 20.02 Mijn leven, een martel-
gang (12); 21.00 Internationaal
concours voor electronische muz.
Bourges 1989; 22.00 Orgelrubriek;
22.20 Laudate. 23.00-24.00 KRO-
Literair: Camera obscura.

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...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon. 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-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

Omroep Limburg
9.03-9.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-1058 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.

België/Radio2

06.00 Nieuws. 06.05 Welkom
weekend met om 06.30, 07.00,
07.30 en 07.45 Nieuws en in het
spionnetje. 08.00 Nieuws. 08.10Te
bed of niet te bed. 10.00 Nieuws.
10.03 De zoete inval. 11.30 De
Vlaamse top tien. 12.00 Top 30.
17.00Nieuws. 17.05 Frits vanLefe-
ver. 20.00 Hartelijk. 21.00 Eurovi-
siesongfestival. Aansluitend nacht-
radio tot 06.00 met om 00.00
Nieuws.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-
tungskalender. 08.30 Besinnliche
Worte. 09.05 LP-Markt. 10.00-
-12.00'Hit oder Niete'. 12.00Veran-

04.00 Musik. 05.30 Guten Morgen.
Magazine! 07.00 Schlag auf I
Schlag. 09.00 Em Tag wie kein an-
deren 11.00 Treff nach elf 12.00 :
Die RTL-themen am Wochenende.
12.15 Is ja'n Ding. 1400 Viva.
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli- ,
che Geschichten. 19.00Neunzehn-
Vierundzwanzig + Musik Non-stop.
00.00-01.00 Traumtanzer Musik.

WDR4
04.05 Radiowecker. 06.00 Nach-
richten und Wetter. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgen Andacht.
08.00 Nachhchten. 08.07 In unse-
rem Alter. 09.00 Nachrichten und
Wetter. 09.05 Musikpavillon. 12.00
Nachrichten und Wetter. 12.05
POP-report. 14.00Nachrichten und
Wetter. 14.05 Stichwort Wirtschaft.
15.00 Café Carlton. 17.00 Der Tag
urn fünf. 19.00 Auf ein Wort.
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten
und Wetter. 20.05 Street scène
Musical. 22.00 Nachrichten und
Wetter. 22.05 Musik zum Traurnen.
22 30-04.05 ARD-Nachtexpress.

staltungskalender Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender.
12.45 lm Brennpunkt. 13.00-16.00
Hitparade. 16.05 Contra-Re Ju-
gendmagazin. 17.05 FORUM - Das
Kulturmagazin. 18.10 BRF - ak-
tuell. 18.35 Freie Tribune
PDB/88. 18.45 Evangelium in un-
serer Zeit. 19.00 Saturday Night
Rock show. 21.095 Lottozahlen.

Nederland 1

televisie en radio zaterdag
Zaterdag 5 mei laau " 51

SSVCNederland 3

RTL Plus

BBC Europe

SAT 1

Duitsland 3 West
Duitsland 2 Eurosport

00.05-00.45 Paramount city. Het
beste uit deAmerikaanse en Engelse
humoristische series.

23.45 News, sport and weather re-
port.

21.00 Eurovision Song Contest van-
uit Zagreb.

19.10 You bet! Nieuwe serie van Bru-
ce Forsyth en zijn gasten.

20.00 Bergerac. Vandaag: Diplomatic
incident. Bergeracr wordt uit Frankrijk
teruggeroepen om een VIP tegen
aanslagen te beschermen.

20.50 Holidays outings. Serie. Van-
daag: Jamaica.

18.45 Davro. Bobby Daro geeft een in-
druk van zijn repertoire van nieuwe en
oude typetjes.

Limburgs dagblad
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TE Hl JR/TE KOOP KERKRADE-EYGELSHOVEN, Portbeemden S
■■*"*■■■* ■ " ■»"***" Naast supermarkt gelegen nieuwbouw winkelruimte.

<-ci ecu u ■ 0,, n <s Oppervlakte ± 230 m 2,frontbreedte 18 m. Huurprijs
Sp hand. IsterTe^ ?Krawinkel-West" gelegen bedrijft? 'J^f& "«* a"" uitvoeri9e informatie °P
complex bestaande uit produktiehal ± 765 m 2b.v.0., a'
opslag- en kantoorruimte ± 335m 2b.v.0., goed afwer- KERKRADE CENTRUM SPriiiT^ óoo TkXfs^w ma,eriaaltoePassin9- In Theaterpassage gelegen winkelruimte, grootte ±prijs; b.b.uuu,-k.k.exci.ö.i.w. 130 frontbreedte 12 m, v.v. kitchenette en toilet.
uecdi eu u-i . ./w/m » "ii e Goede bevoorradings- enparkeermogelijkheid. Aanv.:"wKeTruT"dfK^rcen^aal gelegen * —leg.Uitv.geglvense'nhuurprijs^ aanvraag.
mooi afgewerkte winkelruimte ter groottevan ± 105 m 2 landgraaf Buizerdwea5 S"^,""ffl-iSiiirn'Cp,afr gelegen bedrijfsvraag. Huurpnjs ’ 1.550,-/mnd excl. B.T.W. te^ejn Jer groQtte van ± 220Q m2met

u
hie «p gebou

w
d

HEERLEN Zesweoenlaan 281 S bedrijfsruimte, opp..300 m 2v.v. 2 poorten en 400 m 2E .^.i^'oloT^fS.-yitü^ln» i= n„„ Aio to voorterrein, alsmede fraai afgewerkt ruim landhuis metInwijkwinkelcentrum Zeswegen is nog één winke te mogeliikh. voor dubb. bewoning c.g. combin. kantoor-huur weke huurmoge ijkheid biedt voor bijv. drogist, „„!„ Aó", L ~!z>,L„ cLiïJ *.«ak nr\r\ TJ
kapsalon, dibevo, videotheek,slager. Opp.94 m 2!l_ itV. wonen-Aanv-ln over,e9" Pn's ' 495000,- k-k-
-inlichtingen over huurpr. etc.opaanvraag. LANDGRAAF/SCHAESBERG S
KERKRADE, hoek Akerstraat/Patronaatstraat S Hoofdstraat/Past Schattenstraat

Geheel afgebouwde winkelruimte (bouwjaar '88) ter üèMï' #grootte van 770 m2BVO v.v. etalages aanvoor-en zij- ï«ssfc;*ï-«ïi:*JU<sï
gevel. Afwerking o.a. tegelvloer, systeemplafond, div. Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter
scheidingswanden, verwarming etc. Uitv. gegevensen grootte van ± 230 m2op de 1e verdieping, v.v. lift en
huurprijs op aanvraag. centrale verwarming. Huurprijs ’ 145,- perm2per jaar.

MAASTRICHT, St. Hubertuslaan M SITTARD, Engelenkampstraat 71 S
Tegenover postkantoor gelegen winkel,-/kantoor,-/
praktijkruimte ter grootte van ± 140 m 2 8.V.0., mcl.
centraleverwarming, toilet, kitchenette en archief. Par-
keergelegenheid op eigen terrein bespreekbaar. Huur-

SITTARD, Handelsstraat S
Nog te bouwenbedrijfshal t.b.v.op- enoverslag. Te be-
bouwenoppervlakte ± 2225 m2BVO, in totaliteit of ge-
splitst te huur. Tijdens afbouw kan met wensen van

SITTARD, Kastelenweg 1-3 8-,

het centrum gelegen. Totale vloeropp. van beide pan- Centraal in woonwijk, nabij handels- en industrieterrein
den bedraagt 750m 2, hetgeheel kan evt. gesplitstwor- "Noord" gelegen KANTOOR/PRAKTIJKPAND. Opp. ±
den in 2 panden, welke resp. 250 m2en 500 m 2groot 500 m 2 8.V.0. met eigen ruime parkeervoorziening,
zijn. Deze panden zijn ook geschikt voor bewoning. Aanv. in overleg. Huurprijs’ 50.000,-/jr. excl. B.T.W.
Koopprijzen op aanvraag.

SITTARD,Dr. Nolenslaan S
MAASTRICHT,Wilhelminasingel M Op "industriepark Noord" gelegen bedrijfsterrein,
Te huur, representatief kantoorpand, indeling o.a. grootte ± 5000 m2, met hierop gebouwd BEDRIJFS-
b.g.g.: ruime entree, kantoor, keuken en toilet, 1e eta- RUIMTE (8.V.0. ± 200 m 2) en luxe afgewerkt royaal
ge: 3 kantoorruimten, 2e etage: 3 kantoorruimten, 3e LANDHUIS. Uitbreidingsmogelijkh. in ruime mate
etage: archiefruimte. Direct te aanvaarden. Huurprijs aanw. Uitv. gegevens op aanvraag.
op aanvraag. Prijs:’ 550.000,-k.k.

MAASTRICHT M SITTARD, Stationsstraat/Bergstraat S
Te koop, nabij Markt en Vrijthof gelegen winkelpand Nabij stationgelegen nieuwbouwwinkelruimte groot ±
40 m 2b.v.o. met boyenwoning bestaande uit 3 lagen. 750 m , met ruime parkeergelegenheid op achterter-
Begane grond zeer moderne glazen pui met verdiepte rein. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, huur-
etalage. Aanvaarding i.o. Vraagprijs ’ 289.000,-k.k. prijs e.d. op aanvraag.

Bruuters
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 23344
6211 EX maastricht - het bat 8 - tel 043 - 256525

SPD-DAGOPLEIDING
Te Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo en
Weert organiseren wij reeds jaren mondelinge avondcur-
sussen voor het Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadmini-
stratie (SPD). De eerste dagopleidingvoor SPD in Limburg
starten wij binnenkort in Roermond.
INFO, PROSPECTUS EN AANMELDING bij de directeur
van de Limburgse SPD-opleidingen. Drs. S.J.M. Brouwers,
Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld, tel. 04408-2304.

Z7 ■ <

//spd /r\
Limburgse S.P.D.-opleidingen

Gerenommeerde opleidingen voor het
staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (SPD).

J GEZOCHT 1
_y TAFELZILVER, V_

SIERADEN en JUWELEN
* Indien U sieraden wilt verkopen doe dat dan bij Steiner

Juwelen, want Steiner geeftHOGE PRIJZEN en
BETAALT KONTANT!

U hoeft dus geen weken te wachten zoals bij verkoop
via veilingen en U krijgt daarom vaak meer dan U denkt.

Sieraden verkopen is immers een kwestie van
vertrouwen, vertrouwen dat Steiner waard is.

VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIE!
Ook voor oud gouden zilveren sieraden, munten en

merk-horloges betaalt Steiner de hoogste prijs en
kontant!

INKOOP-VERKOOP-BEMIDDELING-TAXATIES
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht -

Tel.: 043-256282
i

Geopend maandag vanaf 13.00 uur,. dinsdag tm zaterdag vanaf 10.00 uur.
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TC kOOp HOENSBROEK, Hoogstraat H SCHINNEN,Vonderstraat S
Goed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, berging en
tuin. Ind.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., tuin en evt. bouwkavel. Percopp.: 868 m 2. Ind. 0.a.:

AMSTENRADE, Kemkensweg S badkamer met ligbad, v.w. en2etoilet. Zolder. woonkr., keuken, toilet, wasruimte, 3 slaapkrs., vlie-
Riant gel. uitst. onderh. vrijst. landh.met cv., royalega- Aanv.: i.o. Prijs: ’ 127.500,-k.k. ring. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: ’ 139.500,-k.k.
rage, souterrain en grote tuin met veel privacy.
Percopp.: 3.500 m 2. Ind. 0.a.: living met open haard, HOENRROFK Knuuanriarstrant u SITTARD, Janskamperweg S
eetkr., woon-eetkeuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met qd loopafstand van het MntnTm hieden wii il to knnn Mooi 9eL en 9oed onderh. halfvrijst. woonh. met cv.,

" ligb., douche, dubb. v.w., toilet. Zolder. Aanv.: i.o. °Pn"££^ n^XS^c^ÖteKSiStaS vloerverwarming beg.gr., kelder, garage en mooietuin.\mm*imm^ SSSSkSÖ&SSIS &^ffigWfc.L=t'SS_,S_.
BINGELRADE,Kruisstraat S ruimte, 3 slaapkrs., badkr. met douche en v.w. vraagprijs, ’i4r.vvv,- k.k.

Uitst. gerenoveerde herenboerderij met cv., kelders, Koopprijs: ’ 138.900,- v.o.n. (excl. renteverlies). Max. __ _ _ .
loods, appartementengebouw, ondergrond, groot ter- subsidie’ 41.000,-. bITTARD, Dr. scnaepmanstraat 5
ras met ruimetuin, opp. ± 2000 m 2.Hetpand biedtveel °P goede stand gel., vrijst. herenhuis met cv., aan-
privacy. Ind. 0.a.: 2 kelders, sfeervolle hal, woonkamer mm%MMmt. „ , bou.w' kell er' §a>age . n uln- lnd; aa" ifv°nn; llvln9
met open haard, eetkamer, woon-/eetkeuken, bijkeu- HOENBROEK, Overbrookerstraat H met open haard, luxe keuken met app., 5 slaapkrs., 2
ken, kantoorruimte, 5 slaapkamers, 2 luxe badkrs. en Rust|9 9el. vnjst woonh. met cv., garage en tuin (perc. compl. inger. badkrs., zolderruimte. Aanv.: i.o.
zolder. Dubbele garage. E.e.a. luxe en degelijk afge- °PP- ± 100°m> lnd-: souterrain:kelder. Beg. grond: Kooppnjs ’ 264.000,-k.k.
werkt. Tevens aparte woning -en 4 appartementen. []a|. woonkr. met 0.h., eetkr., keuken, bijkeuken, hob- " .__
Aanv ■i o Prijs opaanvraag byruimte, berging, garage en div. stallen. 1e Verd.: SITTARD,Wolfrathstraat S

overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. 2e Verd.: Goed gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
vliezotrap naar zolder. Het geheel isvoor div. doelein- Percopp.: ± 300 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken metBORN, Graaf van Loonstraat S den geschikt en verkeert in goede staat van onder- app., 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., toilet, v.w.,

Halfvrijst. woonh. met cv., garage, carport en tuin. houd. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 235.000,-k.k. vastetrapnaar zolder.Aanv.: spoedig.Percopp.: 233 m. Ind. 0.a.: living, keuken, 3slaapkrs., Kooppr.: ’ 189.000,- k.k.badkr. met douche, v.w., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:

’ 132.000,-k.k. KERKRADE, Lindenlaan H ÜBACH OVER WORMS HPnma gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
ei iq iaiittcu u - d!n .: showroom (± 105 m 2),kantoor, maga- tuin. Ind.: ruime hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., parket-
cuo-nuicin n zijn. 1eVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet, vlnar + "50 m 2 3 slaankrq keuken met knnknlaat enUitst gel vrijst landh met cv. garage en tuin (perc dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. me 3&A^-ffl \ftSf wWkopp. 1580 m 2). Ind.: Sout.: waskelder, provisiekelder, douche, v.w. en toilet. 3eVerd.: vliering. Het geheel is aTZUIgKaP-Manv" alrecl- vraagprijs. ; oo.uuu, k.k.
c.v.-kelder, garage. Beg.gr.: ruime entree,hal, toilet,L- voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. URMOND Staakiizerstraat Swoonkr. met openhaard ±54 m 2,kantoor, keuken met priis- f 235 000 -k k r- „„^S, V2£Z !.,«. . t. . „ „„„„„
app., bijkeuken, berging. 1e Verd.: overloop, 2 royale J ' JÖUUU' XX 2.£l°"o. 9

n. .=L p_.. "". vm^'i^ï6
slaapkrs., luxe badkr., aparte badkr. met douche. Het en tuin metoptprwacy Percopp.: ± 270 m 2 Ind. 0.a.:
gehetepand isgeïsoleerd Aanv.: i.o. PrS:r°ot k KERKRADE, Vinkerst, aat H L-vorm living (±4O m 2) met oh en parketvloer keu-a CHU'"a „,».,,.u.i.R. Rustiggel. vrijst. woonh. met grote garage (percopp.: ken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet,„,__._ „ 810 m 2). Ind.: 2kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m 2, zolder. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 152.000,-k.k.
GELEEN,Portonnekuilstraat S keuken, doucheruimte,bergruimten. leVerd.:4slaap-
Uitst. onderh. vnjst. landh. metcv., onderkelderd met krsr hobbyruimte. 2eVerd.: vastetrap naar 2 kamers, VALKENBURG,centrum M
inp. garage, berging en tuin met opt. privacy. Perc. ZOider Aanv ■i o Prijs- ’ 160 000,-k.k. Royaal winkelpand met aparte boyenwoning en eigen
opp.: 446 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., serre, keuken met parkeerplaats.Ook geschikt voor kantoor/praktijk/wo-
app., 3 slaapkrs., gr. hobbyruimte, badkr. met ligbad, nen. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 198.000,-k.k.
v.w.en 2e toilet, ruime zolder. Aanv.: i.o. LIMBRICHT, Bergveld S

" Prijs: ’ 229.000,-k.k. Uitst. onderh. en op goede stand gel. vrijst. woonh. met VOERENDAAL,Lindeweg H
cv., kelder, grote garageen tuin. Ind. 0.a.: keuken met Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.

GELEEN Prof Zeemanstraat S app-' r°yale livin9 (± 43 m 2), 3 slaapkrs., badkr. met b.g.: ruime hal, L-woonkr. (± 42 nr) met inbouw-hrd.,
Op uitst. locatie gel. vrijst. bungalow met cv., souter- !'9b;; douche, dubbele v.w en 2e toilet, zolder. Aanv.: parketvl en schuifpui naar overdekt terras luxe keu-
rain inpand. qarlgeen royale tuin. Percopp.: 785 m 2. '-0- Vraagprijs: f 259.000,-k.k. ken, studeerkr. 1e Verd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met
Ind. 0.a.: living met parketvloer, open haard, eetkr., Itab. douche, v.w. en 2etoilet. 2eVerd : vastetrapnaar
keuken, study, 2 badkrs., 4 slaapkrs. Aanv.: i.o. Koop- MAASEIK-NEEROETEREN (België) S 4e s|aaPkr-. c.v.-ruimte/berg., bergzolder. Het pand is
Drik- f ?qs non -k k . u!£. ~!£*„=;,.!: 7^ii„ïirii!?„'„,,,„«„~„r. =~ ged. voorzien van dubbele beglazing en rolluiken,pnjs. ’ ..ys.uuu, k.k. yn st. landh. metcv., rolluiken, inp. garage voor 2au- ? . ■ yraaoDriis f 278 000 -k kto's, kelders, tuin met groot terras en opt. privacy. Aanv.. i.o. vraagprijs ’ <i/ö.uuu, k.k.
HEERLEN, Weiten H Percopp.: 1.150 m 2. Ind. 0.a.: hal, woonkr., study, w,,.

nF MUitst. gelegen patiobungalow met cv garage en tuin. mjme k6uken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e "f[X d fe| ~ , . _
h t "Ind.: entree, woonkr. met o. hrd., keuken met app., bij- toilet, ruime zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: f 325.000,- "D v, hi LXI „"kn^-^f ,Sa

keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e w k rage en tuir. md"ind"
,' 'Sllet' roy ,le woonkr. met toe-

toilet, berging. Aanv.: i.o. Prijs ’ 225.000,-k.k. . aP9J
naaruZ"toerr.as,' . euken'~ slaaPkrs" badkr/ mf

H4UTH Nierhoven H ligb.,douche,2etoiletenv.w.Vastetrapnaargrotezol-
HEERLEN H Riant gelegen, vrijst. landh. metcv., garage, zwembad, derruimte ca. 60 m 2.Kelder 60 m 2.Het pand is geheel
Uitst. gelegen vrijst. villa met dubb. garage, cv. en tuin Perc. opp. ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs opaan- geïsol.Aanv.. i.o. Pnjs: ’ 269.000,-k.k.
(perc. opp. ca. 3.000 m 2). Ind.: o.a. 2kelders, ruime hal vraag.
en trappehuis, kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxe keuken, ]\Jlf»ll \vl"Winwbijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2 badkrs. 2e Verd.: 2 OIRSBEEK,Lindelaan S i«CUTIUUUn
slaapkrs., doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staat In leuke buurt gel. vrijst. woonh. met cv., inp. garage,
van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan- kelders en tuin. Percopp.: ±500 m 2. Ind. 0.a.: woonkr. BRUNSSUM, Hemelder H
vraag. met parket, balkon, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met Aan plantsoen gelegen vrijstaande woningen met toon-

douche/zitbad, v.w., apart toilet, zolder. Aanv.: i.o. aangevende architectuur en hoge mate van privacy.
HEERLEN, Hamerstraat H Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k. Metgunstige bezonning van deachtertuin. Ind.: L-vor-
Nabij centrum gel. dubb. woonh. met cv., berging en m|9e woonkamer, eethoek, openkeuken (41,5 nr), bij-
tuin. Ind. nr. 41:kelder, hal, keuken,kamer, overloop en keuken, garage, 3 ruime slaapkamers, badkamer met
toilet, 3 kamers badkr. met douche en v.w. en dakter- H ■■■■■■ ligbad en douche,v.w. en 2e toilet. De zolder is te berei-
ras. Ind. 41a: kelder, entree, toilet, woonkr. met 0.h., tfii ken viavaste trap. Koopprijs vanaf ’ 210.500,- v.o.n.
keuken met app., hobbykr., 3 slaapkrs., badkr. met IHHMmH 9^ldouche, dubb. v.w. Aanv.: i.o. Prijs: f 185.000,-k.k. BRUNSSUM H

■■■VV!V!V"JPVV"V*fI|IIM ■ Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,
HEERLEN, Geleenstraat H mmmM waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
In centrum gel. riant appartem. met cv. en 2 balkons. H beg.gr. Op beg.gr. eveneens deentree/hal. Niveau 1e
Ind.: woonkr., mod. keuken met app., luxe badkr. met verd-, met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan de achter-
ligb., douche en v.w., 2 toiletten, berging cq. bijkeu- SCHINVELD, Kern S zlide9e,lik met de°P hetzuiden gelegentuin. Op de2e
ken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 190.000,- k.k. Op goede stand gel. vrijst. bungalow met cv., kelders verd-3 slaaPkrs.en badkr. met ligb., v.w.en plaatsings-

royale garage en grote tuin. Percopp. 1.260 m 2.Ind. "W, O
v°or 2e toi'^ en 2e v.w. Kooppr. vanaf

HEERLEN, Heerenweg H 0.a.: L-vorm. living met open haard (ca. 52 m 2), mod. f 147-63 V von- RlJksblJdr. max. ’ 44.000,- volgens
Bouwperceel te koop. Het terrein is geschikt voor di- keuken, 4 slaapkrs., grote badkr. met ligbad, douche, pr-A-regeling.
verse bebouwingen. Perc. grootte: 1335 m 2. Prijs: v.w. en toilet. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 295.000,-k.k.

’ 90.000,- k.k. -O j
SCHIN OP GEUL, Valkenburgerweg H OOUWgrOIKIHOENSBROEK, Hommerterweg H Goed gel., vrijst. boerenwoonh. met cv., tuin en ber- °Gunstig gel. bedrijfspand met opslagruimte en boven- ging/opslagruimte. Percopp.: ± 800 m 2. Ind.: kelder, BRUNSSUM Hwoning. Het geheel is voor div. doeleinden geschikt, entree, keuken, bijkeuken, toilet, woonkr. met mog. Nog 2 bouwkavels te koop voor particuliere bouw in

o.a. winkel-kantoor. (momenteel zijn 9 kamers ver- 0.h., berging/opslagruimte. Overloop, 4slaapkrs.,dou- plan De Hemelder Prima gelegen met tuin op hethuurd. Opbrengst: ’ 3.600,- p.mnd.) Aanv.: i.o. Prijs: cheruimte met v.w. Zolder. Aanv.: i.o. zuiden. Perc. opp vanaf 380 m 2n.o.t.k. Prijs:/159.000,-k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,-v.o.n. mcl. BTW.

S - Inlichtingenkantoor Sittard
M - Inlichtingenkantoor Maastricht |
H - Inlichtingenkantoor Heerlen WmmW A V^kl ■■ |iHpip^^^

Taxaties-Verzekeringen !^"J ■■l lm ■"""■'■^^iHypotheken-Financieringen " ' *^^"^^ "^^makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
Openingstijden: 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
werkdagen 9.00-17.30uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746
zaterdag 10.00-14.00 uur 6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043 - 218941

s
I

* *m^^m\m\*^^m\^&m*m*mm^BmmmT\m^^mmmmm^m~mm^'^T^m\m^wt^^^\bij de makelaarvan Limburgse huize,...
EPEN, Diependal ’ 210.000,- *....
Goed gerest, vrijst. vakwerkw. met royale tuin en kleine huiswei
(1700 m 2). Schuur geschikt voor huisdieren of kleinvee. Ind.: com-
pl. keuken (ca. 4.5 x 2.5), woonk. met veldbrand en vakwerk (6 x
4,5), compl. en luxebadk., 2 slaapk. (mogelijkheid voor eenderde).
Idsssl 2g huis
ElJSDEN-Oostmaarland ’ 450.000,-k.k.
Gerestaureerd voormalige boerderij-complex, carrémodel in
Maaslandse stijl. Royaal en luxe woonhuis, evt. geschiktvoor dub-
bele bewoning. Ruime tuin (evt. bouwplaats 15 x 25 mtr.), div. stal-
len en zeer ruime schuur. Voor veel doeleinden geschikt (o.a. ap-
partementen).
EYS/WITTEM, Mr. Dr. Froweinweg ’ 135.000,-k.k.
Halfvrijstaand woonhuis (gedeeltelijk mergel en vakwerk) geheel
gerenoveerd. Vrijst. ruime schuur/berging met carport en royale
tuin. Ind.: beg. grond: woonkeuken (3 x 3.5), bijkeuken, woon/eetk.
ca. 35 m2.leverd.: 3 slpkmrs. 1 hobbyruimte, mogelijkheid voor 4e
slpkmr. 2e verd.: zolder, percopp. ca. 620 m 2.
HEERLEN, Heerlerbaan ’ 225.000,-k.k.
Halfvrijstaand herenhuis/kantoorpand. Een stijlvol ruim kantoor-
pand met maximaal 10 kantoorruimten (totaal 200 m 2). Ook ge-
schikt voor combinatie wonen/kantoor of wonen/winkel. Uitsteken-
de staat van onderhoud. Eigen parkeergelegenheid. Aanvaarding
direct. Percopp. ca. 400 m 2.
LEMIERS, Klaasvelderweg f 225.000,-k.k.
Vrijst. bungalow met inpandige garage. Goed gesitueerde tuin en
terras. Prima staat van onderhoud. Ind.: beg. grond: ruime hal,
L-vormige woonk. (parket) ca. 30 m 2,keuken, 3 slpkmrs,., douche.
Souterrain: garage, 1 slpkmr., prov.kelder, hobbykelder. Percopp.
ca. 430 m 2.
RANSDAAL, Dorpsplein Vr.prijs ’ 215.000,-k.k.
Aantrekkelijke gezinswoning in kinderrijke buurt. Ind. 0.a.: hal met
wenteltrap tot op 2e verd., toilet, royale L-vormige woonkamer
(± 40 m 2), compl. keuken, garage, 3 ruime slaapks., badk., apart
toilet. Op de 2e verd. is de eventuele 4e slaapk. (met vaste wast.),
c.v.-ruimte en berging. Het geheel is goed onderhouden.
SIPPENAEKEN (Big.) 5 km v. Epen ’ 55.000,-k.k.
Landelijk gelegen bouwterrein met bijvend vrij uitzicht. Geschikt
voor vrijstaand landhuis. Perc.oppervl. 1000 m 2.VAALS,Gemmenicherweg ’ 295.000,-k.k.
Vrijstaande bungalow op 985 m 2grond, 3 slaapkamers, luxe bad-
kamer, garage en mooie tuin. Het pand is goed gelegen en ver-
keert in goede staat van onderhoud.
WIJLRE, Krommeweg ’ 219.500,-v.o.n.
Prachtig vrijstaand woonhuis (nieuwbouw) met 3 slaapkamers, ga-
rage en grote tuin.

Ons kantoor is ook /-vgeopend op zaterdag V \
van 10.00-13.00 uur jL \

monckenßitmertens
MAKELAARDIJ O.GADVIESBURO

NIERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen 04450-1724/1754

\mmmmmmÊmmmmmwmmmmmtÊmmmmmmmmMwmmmÊmm

Huis m. 4 verd.
Goede staat, in D-5580 Traben

Trabach gelegen in dorpskern, m.
pension, 12bedden, ontbijtzaal, cv,

m. do/wc, m. privé-woning,
badkuip+wc+tel., compleet m.

inventaris v. part. te koop. Tel.: va.
20 uur, 09.49.2171/55470 en

09.49.6541/9727.

OOSTENRIJK - KARINTIË
Almen, huizen, etagewoningen in de
bergen of aan meren, bv. Ossiacher
Sec, en Nationai-Nockalm-gebied, ka-
dastr. ingeschr. te koop. Eenvoudig tot
exquis. Info: tel. 09-495505746, A-09-
-434736241. |

SPANJE
Nog altijd goedkoop! Nieuwbouw
aan golfplaats, 2 kmrs., bad va.
DM 56.000-, verder groot aan-
bod v. 2e hands-objecten. Gess
Immob. tel. 09-4962157501718.
Fax 09-49621576417. -

REUMABESTRIPNG
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

m%^^^^ r*&\^Ë*mwP^^^

Op een bijzonder mooie locatie is gestart
met de bouw van 15 van deze fraaie half-
vrijstaande woningen met berging. Garage
is mogelijk. Ook voor tweeverdieners.

Prijzen vanaf

’ 130.800,-v.o.n.
.^mmmw^EmtUr^f^mmm^^^_^^^^fl T\\Smw/f^^ijmmm^^^^^

-^^jP^^SiPrV^^SS'^^°on: tuur mivrijblijvende
WgÊ/\E^/P^^ documentatie vanBjJP^^ de woningen in Landgraaf.

B^^aam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel. privé:
Tel. werk:
In een ongefrankeerde enveloppe zenden
aan: Gelre Gülick Vastgoed b.v.
antwoordnr.: 20004, 6100 AA Echt

Bemiddeling in OROEREND GOED
" VERZEKERINGEN " HYPOTHEKEN

Kerkveldsweg Wesl 29A, Postbus 76. 6100 AB Echl

Tel. 04754-85999
I Akerstraat 96A

6411 HD Heerlen
Tel. 045-711066 ,. ! _ >

HERENHUIZEN VAN FORMAAT
In Schaesberg aan de Brandhofstraat worden W
slechts 4 geschakelde herenhuizen gebouwd, ppr

De woningen liggen op zeer ruime kavels met * m '$»■.
j^ oppervlaktes variërend van 257 m 2tot 271 m 2. f^"% £

Indeling:
'^^fc!^^ fTICkICTUA Zeer ruime L-vormige living ca. 44 m 2(mcl. ■"]* a^FTÏTT^I \| IrNXIKA open keuken), bijkeuken, garage. De verdiepingI t#IILIl«#l llfl telt 3 slaapkamers resp. ca. 16,5 nr, 8,5 m 2en FüüfPVIfPIVPvPP^I== == 7,5 nr alsmede een badkamer met ligbad, douche KJpjb||M3&tißiiÜl>4!_4lïtill__=r=r= makelaardij bv en 2_ toilet Via vaste trap naar hobbyzolder ca. RjJjHI lt'R»l»ITlfT?l45 m 2. De woningen zijn voorzien van optimale rïWWPWIWBWBifHBwWJMhIM
Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Teleloon 045-71 2255" knlatip en dubhplp hpola^ino M^*«illEjM * 1 1~.\ II» I ll»lKT», f.r-l^l
Maandag t/m vn,dag geopend van 9 00 tol 21 00 uur ISOiaiie en uuuueit Deglazing. BCrïTrPfWWFWIPIVPnrTYZaterdag van 9 00 tot 18 00 uur. IM ITHI«WtfIVÏH M 'T^t»9l

Prijzen van’ 229.890,- v.o.n. tot’ 234.867,- v.o.n.j J
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RTL Plus

Nederland 1

Duitsland 1

Duitsland 3 SWF

Duitsland 2

SAT 1

SSVC

België/TV 1

België/TV 2

23.17 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Vandaag: Kunst op
gebruiksvoorwerpen.

23.27-23.32 ""Journaal.

" Bart Peeters, presentator van 'Pas geverfd, het Rode
Plein. (Nederland 3-20.10 uur)

BBC Europe

Daves.
14.00 News and local weather re-
port.

14.10 Popeye. Afl. Doublé Bill.
14.25 Grandstand. Paardenwedstrij-

den in Badminton, golf-toernooi in
St.Mellion en Turnkampioenschap-
pen in Athene.

18.50 The new Yogi Bear show.
18.55 Highway. Gepresenteerd door

Harry Secombe vanuit Stratford-
upon-Avon.

19.25 News and BFG weather re-
port.

19.40 After Henry. Afl. The dnner par-
ty. Sarah nodigt enkele vrienden uit
voor een etentje maar Eleanor gaater
niet mee akkoord.

20.05 Eastenders. Zal Diane in staat
zijn Taylor eens en voor altijd te verla-
ten.

21.00 Agatha Crhisties Poirot. Afl.
The adventure of the western star.

21.50 Whicker's world. Whicker gaat
door met zijn kijk op het leven van an-
dere mensen.

22.45 News and BFG weather.
23.00 Mastermind. Magnus Magnus

son op zoek naar een kampioen.
23.30-00.15 That's life.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne. Vandaag: Songs for Drella, een
project van Lou Reed en John Cale.

20.00 (TT+"")Journaal.
20.10 De schending. Bijna vervlogen

herinneringen aan 10 mei 1940, de
dag dat Nederland zijn onschuld ver-
loor, Nederlanders kijken terug op de
dag dat de Duitsers ons land binnen-
trokken.

22.41-22.46 ""Journaal.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 10: Ontvoering.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.10 The Jeessie Mekreezie Show!
Afl. 4: Herrie Stievens wordt gearres-
teerd wegens onfatsoenlijk gedrag op
de televisie.

09.30 Achterwerk in de kast interna-
tional. Vandaag: Egypte.

09.45 De toren van pizzas. Jeugdma-
gazine.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 12:Kleine Sjang gaat naar de
stad.

09.10 Dribbel. Animatieserie. Afl.
Dribbel gaat naar het strand. (Herh.)

09.15 Broodje Bras. Kleutermagazi
ne.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Studio Sport extra. Met: EK
turnen voor dames in Athene, toestel-
finales. Commentaar: Hans van Zet-
ten; Volleybal: Nederland - USSR in
Groningen. Commentaar: Jan Steke-
lenburg.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Werk zoeken, werk vinden.
Les 4.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Met o.a. betaald

voetbal; Motorcross 500 cc in Sitten-
dorf. Commentaar: Hans Kiviet.

20.00 ""Journaal.
20.10 Pas geverfd, het Rode Plein.

Via de satelliet discussiëren jongeren
uit Moskou, Amsterdam en Brussel
met elkaar over jeugdcultuur. Afl. 1:
Stijl. Presentatie: Bart Peeters en
Aleksandr Ljoebimov.

20.40 Terug. Documentaire over
Joodse overlevenden van W.O. II en
hun leven na de terugkeer uit de kam-
pen. M.m.v. Ischa Meijer.

21.20 Women in black. Drie wedu-
wen vertellen over hun verlies en hoe
ze daarmee omgaan.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. De bouw.

Afl. 5: Vrijdag.
22.57 Later. Praatprogramma n.a.v.

de documentaire Terug. Presentatie:
Gerdy Nijman.

23.32 ""Journaal.
23.37-23.42 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45-12.50 Maak van Moederdag
een wereldfeest. Film van NOVIB-
/Gast aan Tafel.

Nederland 3
RTLVeronique

bijen.
19.00 ""Journaal.
19.07 ""Flying doctors. Australische

doktersserie. Afl.: De beschermengel.
De oude Karl Szalinski waarschuwt
de vliegende dokters wanneer een
onderzoeker op zijn grondgebied ver-
dwijnt.

19.52 Per seconde wijzer. Spelpro-
gramma. Presentatie: Kees Driehuis.

20.27 Sonja op zondag. Praatpro-
gramma met Sonja' Barend.

21.17 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.47 Making news. 6-delige Engelse
serie. Afl. 2: Samenzweringen. In
Rome loopt Anita Markhams onder-
zoek op niets uit. Op weg naar huis
moet zij echter nog de jaarlijkse Parij-
se modeshow verslaan.

22.37 De schreeuw van de Leeuw.
Vanuit Plan C Rotterdam. Presenta-
tie: Paul de Leeuw.

cumentaire over Weimar.
23.05 Detektiv Rockford. Anruf Ge-

nügt, Amerikaanse detectiveserie.
Afl.: Der Wüsten Coup.

23.50 Tagesschau.
23.55-00.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

11.00 Rete mia. Italiaans showpro

07.00 Rete Mia. Italiaans programma
08.00 Télékids.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
; slechthorenden.VARA
16.15 Howard's way. Engelse serie.
17.06 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Conservatief en
progressief. Dr. Samuéls vertelt de
teerlingen, dat, degene die het beste
opstel van de klas zal maken, als gast
zal worden uitgenodigd bij een televi-
sieshow.

17.30 ""Journaal.
'7.36 Vroege vogels. Milieumagazi-

ne. Presentatie: Hanneke Kappen.
18.10 De grote meneer Kaktus
show. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens, Annemiek Hoogendijk en
Hans van der Laarse.18.35 (TT)Alfred J. Kwak. Afl. 21: De

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Ars-

jitektuer. Diel 1: De earste bouwur-
ken.

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays.
10.15 Making sense.
11.00 Bazaar.
11.25 Take nobody's word for it.
11.50 Business Marters.
12.15 Women mean business.
12.40 Step up to wordpower.
13.05 Sign extra.
13.30 Country file.
14.00 News summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Newsview.
16.40 Sunday Grandstand.
18.10 All our Children: age of disco-

very.
19.00 The clothes show.
19.25 News and Weather.
19.40 Praise Be.
20.15 All creatures great and small.
21.05 Blackadder: Black Seal.
21.35 Mastermind.
22.05 News and weather.
22.20 That's life.
23.00 Single voices.
23.30 Everyman.
00.10 Women Mean Business.
00.35 The Sky at Night.
00.55 Monday's Viewing.
00.00-01.00 Close.

Eurosport

20.15 Guten Abend, Deutschland,
amusementsprogramma live vanuit
het Friedrichstadt-Palast in Berlijn.

22.05 Heute. Met ZDF-Wahlstudio.
22.30 Ein Deutsches Haus unter ja-

panischer Flagge. Hotel Vier Jah-
reszeiten Hamburg, afl. uit de reeks
Hotels - Geschichte und Geschich-
ten.

23.15 Heute, met ZDF-Wahlstudio.
23.30 ""Faszination Musik. Grosse

Dirigenten - Berühmte Orchester
symfonie nr. 6 in b van Tsjaikovsky
uitgevoerd door het Boston Sympho-
ny Orchestra 0.1.v. Seiji Ozawa.

00.20 Heute.

Duitsland 3 West

06.00 The Hour of Power. 07.00 Fun
Factory. 09.00 BMX. 09.30 Basketball.
NBA play-offs. Met Ned. commentaar.
11.00 Motorsport. Grand Prix 500xx,
live vanuit Spanje. Met Ned. commen-
taar. 12.00 EK turnen voor dames van-
uit Athene. Met Ned. commentaar.
Aansl. afwisselend: Golf: Benson &
Hedges internationaal open golftoer-
nooi, live vanuit St. Mellion. Met Ned.
commentaar; Paardesport: Horse trials
vanuit Badminton, live. Met Ned. com-
mentaar. 18.00 Volleybal. World Chal-
lenge Cup toernooi voor heren vanuit
Yokohama. Met Ned. commentaar.
20.00 Spaans voetbal. Met Ned. com-
mentaar. 21.00 WK voetbal 1970, film.
Met Ned. commentaar. 11.00-01.00
Golf. Benson & Hedges internationaal
open golftoernooi, vanuit St. Mellion.
Met Ned. commentaar.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
12.00 Neues leben. 12.30 The Mix.
13.30 Hello Austria, hello Vienna. 14.00
The Mix. 15.00 It is written with George
Vandeman. 15.30 The Mix. 16.00 Tou-
ristic Magazin. 16.30 E.R.F. 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.
21.00 The sunday Film. 22.30 Barnaby
Jones.

MTV Europe" Sarah Vaughan in 'Jazz
for Fun'. (Duitsland 1 -
13.15 uur)

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30 Club MTV. 14.00 MTV's
Afternoon Mix. 17.30 MTV Sportlight.
18.00 MTV's Greatest Hits. 19.00 XPO.
19.30 VJ Kristine Backer. 22.00 MTV
Unplugged. 22.30 New Visions.23.oo
Week in Rock. 23.30 Club MTV.

09.30 Programma-weekoverzicht.
(Herh.).

10.00 Schatzsucher. 7-delige serie
over moderne schatzoekers. Afl. 2:
Mörderische Insein.'0-30 Besuch bei Harald Juhnke.
Gesprek.

11-00 Kopfball. Spelprogramma.
11-30 ooDie Sendung mit der Maus.12.00 ""Pressseclub.
12.45 Tagesschau. Met Wochenspie-

gel.
13.10 Diese Woche im Ersten. Pro-
gramma-weekoverzicht.'«■l5 Musikstrefzüge. Jazz for fun.Vandaag muziek van Sarah Vaug-
nan.

13-45 Hinter der Sonnen. Neben demMond. Fantastische sprookjes vanTerry Jones. Afl. 4: Der Korngeist.
14.15 Moskito - nicht sticht besser.Kinderprogramma. Thema: Geloof.
15.00 Tagesschau.
!5.05 Die Welt der Sensationen.

Amerikaanse speelfilm uit 1959 van
Joseph M. Newman.

'6-50 ARD-Ratgeber. Recht, juridi-
sche tips.

17.25 Vesper-eucharistie. Vanuit In-
Qolstadt-Friedrichshofen.

17-55 Kommunalwahi in der DDR.
Prognose gemeenteraadsverkiezin-
gen in Oost-Duitsland. ,18.05 Tagesschau.

18.10 Sportschau.
'8.40 ooLindenstrasse. Serie. Afl.
1 : ...und heiter dieKunst.
18-39 Die Goldene 1. Winaars van de
ARD-tv-loterij.

'«■4O Kommunalwahi in der DDR.
Und Sportschau, gemeenteraadsver-kiezingen in Oost-Duitsland (19.00
Tagesschau).

19.20 Weltspiegel. Reportage van
ouitenlandcorrespondenten.
9.58 Programma-overzicht.

£0.00 ooTagesschau.
*°-15 ooSpendenaufruf des Mütter-
3fp^nesungswerkes.
'"■2O Mord auf der Golden Gate
°rücke. Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Walter Grauman.''"55 Kommunalwahi in der DDR.
gemeenteraadsverkiezingen in Oost-
Duitsland.
2.20 Tagesschau.

<<-25 Eine Welt für alle. Hundert
Statuen und Masken,

2"outsnijkunst uit Cameroun.
Kulturreportage. Goethe,

schiller, Herder und die anderen do- 21.42 West 3 Aktuell

20.00 West 3 extra-Spiel. Yeelen,
Malische speelfilm uit 1987 van Sou-
leymane Cissé.

18.30 Gott und die Welt. Magazin.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws (19.30-19.45
Sport im Westen).

17.05 Zehn Minuten Berlin.
17.15 Villa Sedimayr. Documentaire

over de anonimiteit van bewoners
van een fatgebouw in München.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 17:
Das Kuckycksel.

15.00 Arkona, Rethra, Vineta. Docu-
mentaire over de bewoners van deze
plaatsen.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Jane
Goodall vertelt over 30 jaar onder-
zoek bij wilde chimpansees.

13.15 TV-begeleidingscursus. Bij de
radiocursus Moderne Kunst. Van-
daag: Von Elfen und Pinups: Die Bil-
derwelt des Peter Blake.

14.00 Ein Treffen für die Verstandi-
gung. Reportage over een Pools-
Duits uitwisselingsprogramma voor
scholieren.

11.30 Ihre Heimat - unsere heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie
Les 12. (Herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 6. (Herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde, les 32. (Herh.)

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
Les 3. (Herh.).

11.30 Programmes for primary tea
chers.

11.45 Children's SSVC. The Family
ness.

11.55 Hartbeat. Tony Hart en Margot
Wilson presenteren nieuwe ideeën en
verschillende manieren om je eigen
beeld te scheppen.

12.45 The Chart Show. Non stop vi-
deos van de top tien singles.

13.35 The Sportsmasters. De popu-
laire quiz gepresenteerd door Dickie

12.20 The Lone Ranger. Afl. Damsels
in distress. The Lone Ranger gebruikt
een vermomming om drie jonge da-
mes te redden.

08.05 Familie Feuerstein. Afl. Freds
neuer Boss. 08.30 Batman. Afl. Vor-
sicht, Strahlung. 09.20 Teletip Koehen.
Aansl. Teletip Backen. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 09.30 Music News. 10.00 SAT.
1 Sport. 10.30 Auf und davon. (Herh.)
10.55 So gesehen. 11.00 Die kluge Ma-
rianne. ■Oostenrijkse liefdeskomedie
uit 1943 van Hans Thimig. 12.45 Mitten
in Europa - Deutsche Geschichte. Afl.
5.: Die Mitte Europas in Bewegung.
13.15 Berliner Gesprache. 14.05 Tele-
tip Erziehung. 14.15 Tier und Wir.
14.40 Unsere kleine farm. 15.30 Der
Feuerteufel. Nieuwzeelandse film uit
1986 van Peter Sharp. 17.10 Trautes
Heim. Frans/Belgische filmkomedie uit
1973 van Benoit Lamy. 18.45 SAT.I
Bliek en SAT.I Wetter. 19.05 Die scho-
ne und das Biest. Amerikaanse serie.
Afl. Die stumme Zeugin. 20.00 An heili-
gen Wassern. Zwitserse film uit 196C
van Alfred Weidenmann. 21.45 SAT.I
Bliek und Sport. 22.00 Talk im Turm
23.15 Auf derFlucht, Amerikaanse poli-
tieserie. Afl. Kidnapping. 00.05-00.1.
Programmaoverzicht.

08.00 Telekolleg. Cursus Engels voor:
beginners. Les 30. (Herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. :
Les 3. :

09.00 Telekolleg 11. Informatie over de =cursussen. :
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-:

kunde. Les 32. (Herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.:

Les 12. (Herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-:

gazine voor doven en slechtho-i
renden. :

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat, j
Programma voor Grieken, Spanjaar- ■den en Joegoslavén.

12.30 Tele-akademie. Dr. Jane:
Goodall vertelt over 30 jaar onder-■zoek bij wilde chimpansees.

13.15 Moderne Kunst. Begeleidings-j
programma bij de radiocursus Moder-j
ne Kunst. Vandaag: Von Elfen und Pi-j
nups: Die Bilderwelt des Peter Blake. j

14.00-14.56 Anthony und Joseph j
Paratore spielen. Werken van ■Brahms voor piano-a-quatre mams. ■1. Haydn-vahaties, opus 56b. 2. So- ■nate in f, opus 34b.

15.00 Das Land im Südwesten.
16.00 Hobbythek.
16.15 Fauna Iberica. Rafael der Kor-i

moran, natuurdocumentaire. :
17.10 Die drei Narren und das Auto,;

Korte film. j
17.15 Nimm's Dritte. Gevarieerd pro- j

gramma-overzicht.
18.00 Touristik-Tip. Vakantietips.
18.15 Clipp-Klapp. Amusementspro-i

gramma. Met o.a. Straight up, Robert i
Earl Wilson en Dieter Hoff. Speciale-
gast: Karat.

19.00 Abendschau Bliek ms Land;
am sonntag.

19.30 Die 6 Siebeng'scheiten. Scho-i
lierenquiz. j

2é.15 Arnold Böcklin. Een biografi-j
sche vertelling in beelden en muziek.;

21.50 Südwest aktuell - Neues.
21.55 Flutlicht. Sportmagazine.
22.50 Liebe schwarz auf weiss. Afl.!

3: Die verzwichte Ehe einer Sexauto- i
rin. ■

23.20 's Brettl. Afl. 8: hart an derj
Scherzgrenze, fragmenten uit het ca-i
baretprogramma van Günter Grün-i
wald. i

00.05 Laatste nieuws.

verkiezingen in de Sovjet-Unie. ==00.35 Experimente. Jahreszeiten! =00.47 Laatste nieuws. Aansl.: AK-=Nachrichten. Ss

kijk elke!
dag

IDrv]
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gramma.

12.00 Buona Domenica. Italiaans =magazine. 5
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd §

magazine in het Luxemburgs. =15.00 Reisbewust. =15.30 Beestenboel. =
16.00 Tineke. =
18.00 RTL-Veronique 6 Uur Nieuws. =Presentatie: Sander Simons.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: =War and Peace.
19.30 Journaal.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri- =kaanse serie.
20.35 Geraldo. Gevarieerde talkshow. =21.20 Columbo.
22.35 Journaal. E
22.45 Match. Sportprogramma
23.45 Dallas. =00.35 Bonjour les clips. =01.00 Rete mia. =04.00 Vents D'est.
04.40 Chewing-Rock.
05.00 Classique.

08.00 Li-La-Launebar.
09.35 Sharky. Der lustige Hai, teken

filmserie. (Herh.).
10.00 Flucht aus dem Goldland. Se

rie. Afl. 3: Gerechte Strafe.
12.05 Wunderbare Jahre. Ameri

kaanse serie. (Herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met hel

groot RTL Orkest.
13.00 Spiel mit. Stemtaler.
13.15 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Dei
würfel ist weg.

13.25 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: Die
Macht der Fröhlichkeit (2).

13.50 Asphaltvibration. Amerikaan-
se speelfilm uit 1985 van JoelSilberg.
(Herh.).

15.30 Tanzen spezial. Presentatie
Wolfgang Avenarius.

15.50 Der Gefangene von Zendas.
Amerikaanse speelfilm uit 1978 van
Richard Quine.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Der Christus von Oberholzen,
schilderij van Eugen Daub.

17.50 Musikrevue. Schlagermuziek
gepresenteerd door Frank Papke.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer
Reisquiz.

20.15 Blaue Bohnen für ein Halale-
lujah. Italiaanse speelfilm uit 1967
van Ferdinado Baldi. (Herh.).

21.45 Spiegel TV. Magazine.
22.15 Prime Time. Spatausgabe.

Vandaag: Dere Brand des Elephan-
tenhauses von Chicago.

22.35 Tutti frutti. Erotisch spelpro-
gramma.

00.50 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Das gestohlene
Herz.

23.35 Crime Story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Black Jack.

00.25 Sexy Clips.

01.15-01.20 Aerobics

23.35 Spieglein, Spiegiein an der
Wand. Wer ist die Schönste im Sow-
jetland?.Documentaire over de Miss-

21.50 Varieté-Zauber. Hoogtepunten
uit dit amusementsprogramma.

22.35 Die Krimistunde. Vier mis-
daadverhalen van Hartmut Gries-
mayr.19.20 Bonn direkt. Actualiteiten en

met aandacht voor de gemeente-
raadsverkiezingen in de DDR.

19.45 Notizen einer Reise. President
Richard von Weizsacker in Polen.

19.00 Heute. Met aandacht voor de
gemeenteraadsverkiezingen in de
DDR.

08.45 ""Programma-weekover-
zicht.

09.15 Eucharistieviering. Vanuit de
Benedikterabtdei te Seckau, Oosten-
rijk.

10.15 Heute.
10.17 Mosaik. Vandaag: Brigitte fahrt

ans Meer, documentaire over een
vrouw die na 40 jaar in een tehuis
voor gehandicapten gezeten te heb-
ben zelfstandig leert leven.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Die
Deutschprufüng, documentaire over
drie in West-Duitsland wonende Turk-
se acteurs en hun kijk op de Duitse
samenleving.

12.00 ««Aus Hall/Tirol. Das Sonn-
tagskonzert auf Tournee, volksmu-
ziek. Met: Speckbacher Stadtmuzik,
Die Salinenmusik Hall, Rangger-San-
gerrunde e.a.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-

nationaal tennistoernooi voor dames
vanuit Hamburg, finale. Commentaar:
Rainer Deike; Autosport: Duitse toer-
wagenkampioenschappen vanuit
Berlijn. Motorsport: WK serie in Jerez,
Spanje; Bundesliga voetbal

16.55 Heute.
17.00 Danke schön. Verslag van de

actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars. Aansl.: Ihr Musikwunsch, be-
kendmaking van de winaar.

17.15 Florian. 5-delige serie. Afl. 5:
Adieu, Kuni.

18.00 Heute mit wahl in der DDR.
Resultaten en analyses van de ge-
meenteraadsverkiezingen in de DDR.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine. Thema: vrouwenportret uit
oost en west.

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.
10.03 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier. (12.30 Nws). 13.08 Hier en
Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek. (17.30 Nws.). 18.08 Meer
over minder op zondag. 1903 Ar-
chie. 20.02 The Bands. 21.02 Klein
concert. 21.30 De dood van de
rechter. 22.02 Jazzspectrum. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02
Nachtwacht. 6.02-7.00 Een goede
morgen met Ron Brandsteder.

Radio 1 radiodelige documentaire serie over de ab-
dijen in de Lage Landen en de men-
sen die daar wonen. Afl. 8: Trappis-
ten: West-Vleteren - Z.undert - Berkel
- Enschot.

23.15-23.25 Coda. Plastische kun-
sten: Vrouw met keukenmes, van H.
Hoch (Nationaal Museum West-Ber-
lijn), uit de reeks 100 Meesterwerken.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 7.00 Heimatmelodie. I
9.00 Sonntagsfrühstück 11.00
Rückblick 12.00 Musikparade. ':
14.00 Wunsch dir was. 17.00 'Sport-Shop. 18.00 Nachgefragt.
19.00 Volkstümliche Hitparade.
21.00 Country-coach. 22.00 Neun-
zehnvierundzwanzig. 24.00-1.00
Traümtanzer.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: Muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek. 11.02
Sport. 12.02 Het concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05 Sport.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
kamermuziek: Groepe de sept.
9.00 Musica Religiosa et Profana.
9.55 Programma-overzicht. 10.00
Eucharistieviering. 11.00 Conser-
vatoriumproject 1989/90. 13.00
Nws. 13.02 Opera matinee: Maria
Callas op CD. 14.00 Onder de
groene linde. 14.15 Concert op de
zondagmiddag: Concertgebouw
Orkest en Groot Omroepkoor (In
pauze: Praten over muziek). 16.30
Diskotabel. 18.00 Nws. 18.02 Mu-
ziek uit duizenden. 19.00 Continu
klassiek. 20.00Nws. 20.02 Specia-
liteiten a la carte. 22.00 Kamercon-
cert: Muz. voor piano. 23.00-24.00
Finale.

tenlandse werknemers. 19.20Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20-22.10 Mede-
landers Nederlanders.

Volkslieden 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 Rückblick. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade 16.05
Domino. 17.05 Sportmagazin.
18.40 Seniorenfunk. 19.00-21.05
Wunschkonzert 21.05 Sportresul-
tate vom Wochenende.

België/RTBF 1

Geen uitzending

" De Trapisten van Berkel
Enschot in 'Abdijen der
Lage Landen en de Mensen
die daar wonen. (België/
TV 1 - 22.50 uur) Radio 2

Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Hans Visser (2). 10.30 Mu-
ziekmozaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14.02 Mezzo.
16.02 Hollands welvaren. 17.30
Korri ns langs op Goed Genoeg.
19^02 Dat zoeken vie op. 20.02
New age magazine. 21.00-7.00 Zie
radio 1.

Gorlitz. Een onbekende man beweert:
een atoombom te bezitten. Hij dreigt:
met een kernramp, wanneer niet alle:
landen van dewereld onmiddellijk gaan :
ontwapenen. Bij de autoriteiten ont-j
staat paniek. Aansl.: Weerbericht. "23.00 Laatste nieuws. 23.20-23.30 Tri- ■bune économique et sociale. De i
FGTB.

België/Télé 21
16.00 EK atletiek voor dames. 18.45:
Carré noir. Music transfer, muzikale vi- i
deos uit 12 landen. 19.30 Journaal met i
simultaanvertaling in gebarentaal en j
weerbericht. 20.00 Jean-Pierre Melville j
Cyclus. BL'armée des ombres, Franse ■speelfilm uit 1969 van Jean-Pierre Mei-1
ville naar deroman van Joseph Kessel. i
Frankrijk 1942: Ingenieur Gerbier en i
zijn broer Félix zitten beiden in het ver- i
zet. Maar ze opereren volledig onaf- ihankelijk van elkaar. 22.20 Journaal,i
(Herh.). Aansl.; Weerbericht. 22.50-i
23.45 Weckend-end sportif.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 Lécole des fans. 18.05 30 mil-
lions d'amis. 18.45 Flash varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Champs Elysées. 21.00 Du cöté
de chezFred. 22.00 Journal Télévisé et
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.20 Mon oeil.

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 9.05 Mundart. 10.00

België/BRF

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.007 Nachrichten.
10.05 Operette nach wunsch.
12.00 Nachrichten. 12.05 Musik isl
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie.
14.00 Nachrichten. 14.05 Stich-
wort. 17.00 Der Tag urn fünf. 18.00
Nachrichten. 18.05 Schellack-
schatschen: 19.00 Auf ein Wort.
20.00 Nachrichten. 20.05 Erinne-
rung. 22.00 Nachrichten. 22.05 Mu-
sik. 22.30-4.05 ARD-Nachtex-
press.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.50
Het verhaal. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Mensen. 18.25 Liturgie en
kerkmuziek. 18.40 De onbekende
Islam. 19.00 Programma voor bui-

België/Radio 2

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. (6.30, 7.00 Nieuws, 7.30
Nieuws en RVA-Berichten.) 8.00
Nieuws. 8.12 Relax. 9.00 Visum
10.00 Nieuws 10.03 De pre-histo-

rie. 11.00 Oordegelijk. 13.00
Nieuws. 13.10 Hittentit 14.00Fies-
tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee. 18.00 Nieuws. 20.00 Vragen
staat vrij. 22.00 Nieuws. 23.20-6.00
Nachtradio, (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuws.)

10.30-11.00 Les Chrétiens dans la vie
sociale, politieke uitzending. (Herti.).
12.00 Faire le point. 13.00 Journaal.
13.20 Variétés a la une. (Herh.). 13.25
jeunes solistes, programma met klas-
sieke muziek, uitgevoerd door jonge
solisten. 14.35 L'enfant de colère, tv-
film van Jean Sagols. 16.05 Cinéma a
la une.16.10 Le retour de Perry Mason,
tv-film van Ron Satlof. 17.50 Nouba
Nouba, kinderprogramma met de te-
kenfilms Cubitus en Bouli. 18.20 Actua-
lités a la une. 18.30 Week-end sportif,
sportmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Cinéma a la une.
(Herh.). 20.10 Coeur et piqué, amuse-
mentsprogramma. 21.25 La bombe,
Duitse tv-film van Helmut Christian

Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 Miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits. 15.02 Hitweek.
16.02 Zalige liefdeslijn. 18.02 Tijd
voor toen. 19.02 Pop-eye. 20.02
Studio 3', met om 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 3

Leone.
17.55 Nieuws
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 251.
18.05 Van Pool tot Evenaar (2). Toe-
ristische quiz. Vandaag: Sierra Leo-
ne.

18.45 Sportweekend 1.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuwst. Aansl.: Verkeerstip.

Vandaag: Help, mijn helm (motoron-
geval).

19.45 Sportweekend 2.
20.15 Weekendfilm. Berggids, Fran-

se tv-film van Bernard Choquet. De
arme boer Gaspard begeleidt de ba-
ron de Castelnau bij het bedwingen
van de bergtopLa Meije. Hun concur-
renten zijn Engelse alpinisten.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. 11-

-9-00 Zoetekoek met Samson. Metom:
"°0 Yakari. Belgische tekenfilmse-

-09 n AfL29'■05 Torn en Tina. Belgische teken-
filmserie. Afl. 115: In de woestijn.

■10 Seabert. Japanse tekenfilmse-rie_Afl. 7: De schildpadstropers.
»-35 Dommel. Tekenfilmserie rond°e 9elijknamige stripfiguur gecreëerdooor Dupa. Afl. 10: Superpaard; Af-slanken.

Eucharistieviering. Vanuit de
11 n Salvat°rkathedraal te Brugge.'"00 De zevende dag. Praatcafé metom:
jl-00 De week in beeld.
'■15 Confrontatie. Debat met vra-gen uit het publiek;
f-00 Zeven op zeven. Praten metf'üdiogasten over de afgelopen

«.45 Sportoverzicht.
M°o-13.30 Sunday Proms. Cello-ooncert in a, van Schumann, uitge-roerd door Geert de Bievre (Laureaat

'enuto '89) en het BRT Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Fernand Terby."00 Over mijn lijf. Maandelijks ge-
jjOndheidsmagazine met als hoofd-thema: Bloedonderzoek; Portret: Een
verpleegster; Medische rubriek: Kan-'oorziekte.

Van Pool tot Evenaar (1).
Toeristische quiz. Vandaag: Sierra
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"Ik werk bij een onderneming I
I waar ik mijn kennis

_i ,
in praktijk kan brengen." j
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DSM biedt uitdaging. Want je werkt er aan de oplossingen van
morgen. Om échte vernieuwing te bereiken moet jealle zeilen bijzetten.
En het produktieproces tot in hetkleinste détailbeheersen. Bij DSM werk
je in hechte teams. Met topmensen. En met de beste gereedschappen,
i

letterlijk en figuurlijk. Op de plek waar je al je kennis in praktijk kunt
brengen: in produktie, onderhoud of research. Zo komt én technisch én
commercieel talent aan zijn trekken. Dank zij korte communicatielijnen
zijn oplossingen er snel. En efficiënt. Ook initiatief van jouw kant wordt
verwacht. Daardoor gaat jeontwikkelingverder en verder.Tot jezelfbij de .
besten hoort. We hebben vacatures voor HTS'ers W, CT, E, (Energie,
M.+R.) TN en TN (Besturingstechniek) Materiaaltechnologie of
Kunststoftechnologie en HLO'ers (Org. Prep. en Anal. Chem.) HTS'ers
en HLO'ers met talent voelen feilloos aan wat we bedoelen. Geef je
talent de ruimte. Bel nu DSM voor meer informatie 04490-66767
(tijdens kantooruren). .

DSM 1$
i

; DSM geeft talent de ruimte \ |
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WEUSTENRADE
Notaris J.E.M. van Putte te Landgraaf

1 op donderdag 17 mei as. om 15.00 uur n.m. in café 't
'ulke, Kerkplein 63 te Voerendaal, krachtens rechterlijk
vel teneinde uit onverdeeldheid te geraken, in het open-,
ar in één zitting bij opbod en afslag verkopen:

DE WONING MET GARAGE,
oergrond en tuin, staande en gelegen aan de Luiper-
ekstraat 14-14cte Weustenrade, gemeente Voerendaal,
d- bek. als gem. Klimmen, sectie A nr. 3036, groot 8.50

'" Indeling: beg. grond: voormalige winkelruimte, berging,
ivisiekelder, woonkamer, keuken, berging, hal, twee
's. kamers; etage: overloop, woonkamer, balkon, twee
tapkamers, keuken, badkamer. Gehele pand is voorzien
n gas-c.v.
toling koopprijs: uiterlijk 29 juni as. Gegadigden dienen
1 de veiling desgevraagd een verklaring van een bankrela-

te kunnen overleggen betreffende hun financiële ge-
ledheid.

* Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987
r de Koninkelijke Notariële Broederschap zijn van toe-
ging, met inachtneming van de in de akte van veiling
loeide afwijkingen.
'nvaarding: na betaling koopsom en kosten in eigen ge-
*, zonodig krachtens grosse der akte van veiling.
teichtiging: donderdag 10 mei en dinsdag 15 mei, tel-
'ns tussen 16.00 en 18.00 uur, uitsluitend op vertoon van

via de notaris.
'ichtingen: ten kantore van voornoemde notaris, Kerk-en 31-32, Landgraaf, tel. 045-318585.3 ' 75803

GELEEN
Notaris mr. Wim Nelissen te Sittard

'| °P woensdag 9 mei 1990 's middags om 3 uur in café Ter-
'nus, Rijksweg Zuid 82 te Geleen, op verzoek van zijn op-
Bchtgever in het openbaar bij opbod en afslag in één zitting
Ifkopen, overeenkomstig de Algemene Veiligvoorwaarden
boerend Goed 1987:

GELEEN
een ruime fabriekshal

.** ondergrond, fabrieksterrein, parkeerplaats en 2 op-
69loodsen, gelegen te Geleen, Industrieweg Ba, kad. gem.
B|een, sectie G nrs. 3022 en 3042, te zamen groot 27,52 are.
6 fabriekshal is voorzien van 2 roldeuren, centrale afvoer met
JkPut, lichtarmaturen, verwarming, 2 garageheaters, vlucht-een, pantserglas, krachtstroom, waterringleiding, toilet,
nsruimte met douches, keuken, een apart aanrechtblok, ke-
)hüis en vlonder; mogelijkheid tot vloerverwarming en tot uit-
deling van de hal.jjj terrein is voorzien van hekwerk, buitenverlichting en be-
fhermingswallen.

zijn geschikt voor opslag van gevaarlijke
'"jen en uitgerust met brandblusapparatuur, branddeuren,
«Plosieveilige aansluitingen, aparte opslagcompartimenten en
6n opslagtank (inhoud 3000 I).
ar|vaarding: in volle bezit en genot na betaling van de koop-
Rs en de kosten.

uiterlijk 20 juni 1990. Gegadigden dienen op de vei-
'9 een verklaring van hun bankrelatie te overleggen betreffen-
r hun financiële gegoedheid.

tuchtiging: in overleg met het notariskantoor."ere inlichtingen: notariskantoor Nelissen, Wilhelmina-
■^s3 te Sittard, tel. 04490-17373.

||M|| Provincie
Jïï Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
Mii3na-90 datzij voornemens zijn aan het gemeentebe-

stuurvan Geleen ondereen aantal voorschrif-
ten een vergunning ingevolge de Hinderwet
te verlenen voor het uitbreiden/wijzigenvan
de werkplaatsen en de magazijnen (w.o. een
chemisch afvaldepot) van de dienst Gemeen-
tewerken, gelegen Jubileumplein 11 te Ge-
leen. Het ontwerpvan deze beschikking, als-
mede de aanvraag en andere ter zake zijnde
stukken liggenter inzagevan 7 mei 1990tot22
mei 1990en wel: - in hetProvinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Geleen
tijdens de werkuren en bovendien 's woens-
dagsvan 17.00 uur tot 20.00 uur, alsmedetij-
dens dewerkuren na laatstgenoemde datum
op dezeplaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. De aan-
vrager, alsmede degenen, diebezwaren heb-
ben ingebracht naar aanleidingvan de aan-
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kun-
nen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen te-
gen het ontwerpvan debeschikking. Degene
die een bezwaarschrift indient,kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens nietbekend te ma-
ken. Een bezwaarschrift moet worden inge-
diendbij Gedeputeerde Staten, postbus 5700,
6202 MA Maastricht.Alleen degenen, die be-
zwaren hebbeningebracht opde wijze als bo-
venomschreven, zijn latertot het instellenvan
beroep gerechtigd.Tevens isop grondvan de
artikelen 8 en 25van deWet chemische afval-
stoffen bij deMinister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
aanvraag om vergunning in behandelingvan
hetCollege van Burgemeester en Wethou-
dersvan de gemeente Geleen voor het bewa-
ren van chemische afvalstoffen op het terrein
Jubileumplein 11 te Geleen. De Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer isvoornemens de gevraagde
vergunning te verlenen. Aan de vergunning
worden voorschriften en beperkingen ver-
bonden.
De ontwerpbeschikkingen de daarbij beho-
rende stukken liggen behalve op bovenge-
noemde plaats ter inzage in de bibliotheek
van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dok-
ter van der Stamstraat 2, (gebouw A, Kamer
008) te Leidschendam, op werkdagen van
9.00 uur-12.00 uur en van 14.00uur-17.00
uur. Desgewenstkan een mondelingetoelich-
ting op deze stukken worden verkregen bij de
directieAfvalstoffen van bovengenoemd Mi-
nisterie (tel. 070-209367,toestel 3226). Gemo-
tiveerde bezwaren tegen deze beschikking
kunnen tot 22 mei 1990 schriftelijk worden in-
gebrachtbij de Minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en dienente worden gezondenaan de Direc-
tie Afvalstoffen, Postbus 450, 2260 MB Leid-
schendam.

-

Gratis naarTropicanaH
Voor wie nu een Vaillantbadgeyser

of gasboiler laat installeren.
■ Comfortabel warm water. Kan * Om alvast te wennen aan het

dat? Ja, met een Vaillant * warm-watercortitort.
badgeyser of gasboiler. ifpp ffÊÈ- Meer weten? Haal bij ons de
Nu tijdelijk met een speciale \ " P actiefolder. Doe dat vandaag
actie: gratis met het hele gezin 2

-%s-^ nog' /^..m. -y*/t*,f'>
naar Tropicana te Rotterdam. /^^^^——--^ uü** **«- */***"

Deze aanbieding gelul lot 15 juli 1990.

" :-".>t_;fe- SUL

Jr m lira ''Vaillaiit verwarmings bedr. * onderhoud * cv. aansluitingen
' '* Koemei 84 Landgraaf . frAKINSTALUn*^^ Tel. 045-322972 \

Ht- „ - C.V. GAS/SERVICE
4fc öiifaillarap Brunssum Voerendaal aft
\ 'mmKINSTAILAÏpf Tel. 045-214991 Tel. 045-752451Jys———■■ . i

RJ JÈ LOODGIETERSBEDR. JO REIJNEN B.V.
«t Irenelaan 36 Geleen *fc\ I^VAKINSTALLAIEUB Tel. 04490-42763

ICr ~#| INSTALLATIEBEDRIJF HOUBEN
_m Akerstraat 53 Geleen
T -UW 3r Tel- 04490-43252 W~\ MPmihthi^- I Fax: 54004. ________\

~jß| LOODGIETER- EN INSTALLATIEWERKEN

* Ipkfoillaipt' Heerlen GEBR" GHIJSEN B.V. Kerkrade
\ l^^^KnucTiiiiT^^ Landelijk erkend r\F^J kantoor/werkpl. Locht 65/67 Tel. 045-416768 \

RL' Ê VLEK VERWARMING B.V.
fk t^Vaillaift Litscherveldweg 8 Heerlen «£T^KK.NSTALLAÏ|ir TeL 045-212057 *T

"~~ ;. w r
HJ:^ HUISHOUDCENTRALE VAN BENTUM

fk SPVaillani I Oude Kerkstraat 21 Heerlen mWtI Tel. 045-721473 *T

!BL_ *^| H. SCHRAA EN ZN.
kw#Vaillailt Jongmansweg 47 Heerlen ._£\ WÊ^mUTkllk!o Tel. 045-212203

I üf ~|lL ~ÏS ~

ESif jN a- ploem & ZN- B-v-
-—y fcSJ Vaïllarit Ï"B*B Centrale verwarming en sanitair
TUpLiTmiSF WmfM Grupellostraat 33 Kerkrade *mammm^mmmm^mmmJ Tel. 045-452841 \

RENTE SPAARHYPOTHEEK
va. 8,7%

\ JT HEERLEN-WELTEN
\k) ■ l s<^>,,-sf""""^ Vrijstaande en halfvrijstaan-gs*^*' , fWf^Êm^. "^ de woningen met garage.
&ZZ'\ \ tI. 'nc'' oa': woonkamer met

% 1^WJ sfeilFnKW- fraaie erker' keuken, drie
J^r-1 -~pL $£^Wm*T<^**': slaapkamers, badkamer,

'"..'" -—■— ~~ vaste trap naar zolder met
="'3* mogelijkheid voor vierde
slaapkamer. Koopprijzen vanaf ’ 194.150- vrij op naam.

HEERLEN-WELTEN

Riante semi-bungalows met een fraaie architectuur en
hoog afwerkingsniveau. Indeling o.a. begane grond: ruime
woonkamer met verscholen keuken, slaapkamer, badka-
mer, berging en carport. Eerste verdieping: twee slaapka-
mers, berging met mogelijkheid voor tweede badkamer.
Koopprijzen vanaf ’ 209.415- vrij op naam.

bH-H " KLIMMEN-RANSDAAL
fes.. Nog slechts één halfvrij-

' staand landhuis met garage.

’rF«£ SSEfflM^^t Deze woning, met een opval-
V/ E T lende architectuur, heeft o.a.

BINT fi fflMlïïiS'' een woonkamer, keuken, bij-
keuken, drie slaapkamers en--===^^--■^1^ --=""" badkamer. Koopprijs

—" ’ 189.500-vrij op naam.

HEERLEN Amsterdamstraat
Hoekwoning met tuin. Ind. 0.a.: geheel onderkelderd,
woonkamer, keuken, drie slaapkamers. De woning dient
gerenoveerd te worden. Koopprijs ’ 62.500- k.k.

HEERLEN

een hoog rendement realiseerbaar. Prijs n.o.t.k.

~-j me en prima afgewerkte bo-
yenwoning.
Vraagprijs ’ 249.000- k.k.

f KERKRADE
/ Semi-halfvrijstaand woon-

Éhuis
met achterbouw, achter-

mrn^k tuin, achteringang. Kelder:
I gas-c.v., woonkamer, keu-
<* ken, bijkeuken/berging, 6
i slaapkamers. Het geheel
I verkeert in een goede staatI van onderhoud. Nabij een-I trum gelegen. Vraagprijs

B&HMM Zeer ruim halfvrijstaand
■ woonhuis met magazijn-

WktfurfÊkm \\ /werkplaats. Ind. 0.a.: ruime
'JTpHSJ H woonkamer, keuken met

mm—V ■ complete aanbouwkeuken,
§£~ ]f kantoortje, 4 slaapkamers,

ruime badkamer. Het geheel
verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. Vraag-
prijs ’ 225.000- k.k.

£$£% ProvinnpWiflg ' 'WÏIIIWC Bureau Bibliotheek
I ïmknrn Postbuss7oo

ljgyj£| t-l-TIDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
m U4/18-90 tlat zij voornemens zijn aan het gemeentebe-

stuur van Beek onder een aantal voorschrif-
ten een vergunning ingevolge de Hinderwet
te verlenen voor hetoprichten van een be-
drijfsgebouw gemeentewerken gelegenDe
Haamen 3 te Beek. Het ontwerp van deze be-
schikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggen ter inzagevan 7
mei 1990tot 22 mei 1990en wel:- in hetPro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis
van Beek tijdens de werkuren en bovendien
's maandagsvan 17.00uur tot 20.00 uur, als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsentot het einde van de
termijnwaarbinnen beroep kan worden inga-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen,die bezwa-
ren hebben ingebrachtnaar aanleiding van
de aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengente-
gen hetontwerpvan de beschikking. Degene
die een bezwaarschrift indient,kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma-
ken. Een bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij GedeputeerdeStaten, postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Alleen degenen,die be-
zwaren hebben ingebracht op de wijze als bo-
venomschreven, zijn latertot het instellenvan
beroepgerechtigd.

fSy. Paul |S> SIMONS I
fi^^^T MAKELAARDIJ B.V.

ASSURANTIËNTAXATIES
HYPGTHEKENFINANCIËN, I

I EURQBVWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWGRMS
I Übach over Worms:I Voor tuinliefhebbers leuk halfvrijst. woonhuis met I
I gar., berging en diepe tuin (± 60 m). Ind.: entree,kei- II der, ruime woonk. met open haard, uitgeb. keuken, II badk. en 3 slaapk. Prijs: ’ 119.000,-.
I Übach over Worms:I In goede woonwijk en rust. gelegen halfvrijst. bunga- II low met garage en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk., keu- I
I ken, 3 slpks. en badkr. Vernieuwd zijn o.a. kozijnen I
I en c.v.-ketel. Vr.pr. ’ 170.000- k.k.■ Übach over Worms:

I mer.'Op verdiep.: ruime overloop c.g. hobbyruimte I
I en 2 gr. slaapk. Vr.pr.: ’ 279.000- k.k.

I Übach over Worms:I Rustig gel. geschakeld woonh. met gar., zolder en I
I kleine tuin. Ind. 0.a.: hal, Z-woonkamer, ged. open II keuken met luxe eiken install., grote slaapk., kl. I
I slaapk., luxe badk. Pand is recent op alle punten ver- I
I beterd en gemoderniseerd. Dit moet u van binnen II gezien hebben. Prijs ’ 155.000- k.k.
I Schaesberg
I Rustig gel. halfvrijst. woonh. met ruime gar., cv. en II tuin. Pand heeft o.a. leuke woonk., keuk., 4 slpks. en I
| badk. met ligb., 2e toil. en v.w. Goede staat van on- I
I derhoud. Vr.pr. ’ 142.000-k.k.

Op zaterdag zijn wij bereikbaar
van 10.00 tot 13.00 uur

\W 045-318182 P
LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

prijs ’ 162.000,- v.o.n. J I ;
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000,- belastingvrij)
Perceelsoppervlakten vanaf 190 m2tot 410 m 2
Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek 10 jaar rentevast
8,9% voor alle projecten.

Inlichtingen/verkoop:

van maandag t/m vrijdagb! Hm.^»^—^^ van 9-00-17.00 uur en
tv|V%, 3^l vo|9ens afspraak;
B "■■ 's zaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

f Winkelruimte
te huur in Vaals,

knk aan de Maastrichterlaan.

\J\N Maastrichterlaan 37a, Vaals
V. n 04454-1100 J

mr m Jf JM ~~~~~~^JI

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

iI 4fc '' 'Tm-:'.m\ «

I GROTE BUNGALOW + RESTAURANT
■ Op de grens van Valkenburg en Voerendaal fraai gele-
I gen object te koop. Bestaande uit grote bungalow metI panoramisch uitzicht en aangrenzende horeca-exploi-
I tatie met terras. Een unieke mogelijkheid om fraai wo-■ nen te combineren met werken. De koopprijs bedraagt■’ 275.000- k.k.

BH^TM I H. Hermanslaan 256
HïaLuJl I Goed geïsoleerd apparte-

ment (laagste woonlaag)

I Heirstraat ■
I Riant gelegen woonh. met Geleen-centrum
I garage, cv.-gas en mooie Pieterstraat 6
I tuin. Ind. o.a. kelder, Te huur moderne ver- 1
I woonk. (8.50x3.70) met koopruimte, groot ca. 70 ■II eiken parket en dubb. Be- m 2. Huurprijs ’ 790- per ■I glazing, gesloten keuken maand excl. BTW.
I met app., bijkeuken. 4 n«»t na» uuüuuup öuui»-B
I slpk., badk. met ligbad, straat, 2 slpks., badk. met ■ .
I kelder en zolder. Dit huis ligbad. Koopprijs ■I moet u van binnen zien! ’ 135.000,-.
■ Koopprijs ’152.500- H
II k,k Ifl'
I Nabij centrum, vrijst. ■■■■■■■■■■■■tißflI woonhuis met garage,I cv.-gas en tuin. Ind.: kei- lffifflf'ffilffJffl!fPPWI der, L-kamer met parket I4J4mmJmJLmL||U| H■ en open haard, flinke keu- J^K?I ken en serre. 1e verd.: 3 I BHI slpk., badk. met ligbad,
I aparte douche, toilet en 2 II v.w., bergzolder. Koop- I H^^^^l^^H I I■ prijs / 225.000- k.k. HklfettM^I Wilderbeek Valeriusstraat
■ Zeer royale 5-slaapka- Geh- verbouwd en gere-^l
I merwoning met berging noveerd halfvrijst. woonh. I■en tuin. Bouwjaar 1980. met garage, gas-c.v. en ■■ Ind. 0.a.: woonkamer tuin. Ind. 0.a.: woonk. met ■j»I (9.20x3.90), flinke keu- °Pen keuken 46 mJ met-B
I ken + bijkeuken. 1everd.: parket, eiken aanb.keu-1■ 3 royale slpks., badk. met ken, grote hobbykelder, tUft■ bad en 2e toilet. 2e verd.: slpks., zolder. Max. isola- ■■ 2 royale slpks., zolder. tic- Nieuwe kozijnen met■■ Vraagprijs ’155.000- dubb. beglazing. Dak- +■I k k spouwmuurisolatie. ■I Napoleonsbaan Noord ri's f 129.000.-1I Halfvrijst. hoekhuis metI gas-c.v., berging en gara-I ge. Ind. 0.a.: flinke kelder, ■TftWXrrTTTfTT'I-lI royale hal, woonk., geslo- il^M■ ten keuken, serre. .1e Gouv. Houbenlaan I■ verd.: 3 slpks., douche, Zeer fraai halfvrijst. ■3I 5eiri Z m„r _ Vraagprijs woonh met gas.c.v., ga. I■ ’ ïjb.ooo, k.k. rage en mooie tujn ind.lHr■ Jos Klijnenlaan 22 0.a.: 2 grote kelders.■II Centraal gelegen 2-slaap- woonk. met parket, inger. IkiI kamer appartement (3e keuken. 1e verd.: 3 slpks.,"^BX. H woonlaag) met cv.- en badk., vaste trap naar H^I berging, grote living, keu- hobbykamer en bergzol- HlI ken, douche, toilet en ber- der. Spouwmuurisol. en ■■ ging. Koopprijs ged. dubb. glas. Koopprijs I■ ’ 79.000-k.k. ’ 165.000-k.k. B^

It|
Jehuis in dekrant brengt mensen over devloer. |>

Ende makelaar weet vanwantenenkranten. ' m L2j

De bewoners van deze woningen krijgen een ~:j
'onderscheiding.

j&»*^ Hpprlpn Wpltpn

AT mW^^^__ammmmu^mmmmnmm m̂W frfik >^ Bl**^m.

IP^^lWDRipHpwflÉÉl ■i' tr jIpM SJHuiJ^Xbl WW

binnenstad is een begerenswaardige woon- Extra veel woonruimte,
plek. Er worden 10 stijlvolle herenhuizen te Er is een keuze uit verschillende typen,
koop aangeboden. De woningen zijn in aan- " Een L-vormige living van ca. 35 m 2en
bouw. een gesloten keuken (ca. 8 m 2). Garage

(ca. 17 m 2) is inpandig bereikbaar. Enkele
Onderscheidingen in vormgeving en hebben een extra bergzolder (ca. 30 m 2)
architectuur. met vaste trap.
Deze woningen zijn duidelijk anders dan de " Een L-vormige living van ca. 43 m 2
gebruikelijke woningtypen in deze prijs- inclusief open keuken. Bijkeuken. Garage,
klasse. Architectenburo Coppen B.V uit Alle woningen hebben 3 slaapkamers.
Roermond heeft binnen deze prijscategorie een badkamer met ligbad en 2e toilet,
woningen ontworpen die uit de gangbare zolderruimte,
woonvorm naar voren springen, met veel
aandacht voor het uiterlijk. De creatieve De prijzen variëren van ’ 225.900, -
vormgeving blijkt uit de gevarieerde gevel- v.o.n. tot’ 240.900,-v.o.n.
en dakpartijen, waardoor de woningen een Perceelsoppervlakten van 185 m 2tot 230 m 2.
exclusief karakter hebben gekregen. ib»»»"»^»^»"■■■
| 1 Gaarne vrijblijvend volledige

|laMii||«Bl|k M i ICI lIU informatie over de 10 herenhuizen

111 STIENSTRA '~ \
~^Zi I^3 I Naam A

== MAKELAARDIJ B.V | Adres *|
-^T- ■ | Postcode/Plaats ,J

I Telefoon:
In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I

Maandag t/m vrijdag geopend van MUU tot .I.UU uur Makelaard,, BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen IZaterdag van 9 00 tot 1 8 00 uur I I

Umburgs Dagblad



GEMEENTE JTm
KERKRADE

De dienst Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu (ROVOM) omvat
een vijftal sectoren, waaronder de sector Volkshuisvesting en
Woonruimtezaken, Deze sector omvat 2 afdelingen, waaronder de afdeling
Volkshuisvesting. Hier is vacant de funktie van

AFDELINGSHOOFD VOLKSHUISVESTING
Funktie-informatie:
De te benoemen medewerk(st)er ressorteert onder het sectorhoofd en zal
leidinggeven aan een drietal medewerkers en zal o.m. funktioneel belast
worden met:
- de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. diverse beschikkingen en

regelingen de volkshuisvesting betreffende;
- het zorgdragen voor financieel-administratieve aspecten inzake

nieuwbouw- en verbeteringsplannen;
- de planning van nieuwbouw- en verbeteringsplannen en de invulling vin

de contingenten nieuwbouw en verbeteringsplannen;- het voeren van overleg met diverse participanten voor wat betreft
nieuwbouw- en verbeteringsplannen;

- werkzaamheden met betrekking tot het monumentenbeleid.

Funktie-eisen:- H.8.0.-niveau, H.EAO. of vergelijkbaar, by voorkeur richting
financieel-adm.gebied;

- inzicht in voorlichtings- en inspraakprocessen;
- goede schriftelijke, mondelinge en contactuele vaardigheden;- potentiële leidinggevende capaciteiten.

Belangstellenden kunnen telefonisch nadere inlichtingen verkrijgen bij de
heer drs. H.H.J. Vijgen, hoofd van de sector Volkshuisvesting en
Woonruimtezaken (tel.: 045-46575).
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Een psychologisch en medisch onderzoek maken onderdeel uit van de
selectieprocedure.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan burgemeester en wethouders van
Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade, binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad.

Dienst Personeel en Organisatie
■

Rlvttte
Blythe Colours B.V.
Fregatweg 38
6222 NZ Maastricht, The Netherlands
teL (0)43-632444

- Precious metal preparations for the ceramic and glass industry.- Glaze stains, body stains and brick stains for the tile
sanitaryware and brick industry.

- Transparent, opaque and effect glazes and frits.
- Onglaze, inglaze and underglaze colours for the decoration of

earthenware, porcelain and China.
- Enamels for jewellery and badges.
- Glass enamels for container glass, automotive glass,

architectural and cooker glass, decorative glass and laboratory
glassware.

■B^BBBB_BBBB^^i_BBB

In verband met de voortdurende expansie van onze vestiging in
Maastricht, zoeken wij op zéér korte termijn, ter uitbreiding van de
technische staf, een

GLAS OF KERAMISCH INGENIEUR (M/V)
(dipl.-ing. of gelijkwaardige opleiding/ervaring)

Tot het takengebied behoren ontwikkeling en toepassingstechniek van
glasverven en organische media.

" Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: gevoel voor kwaliteit, creativiteit,
nieuwsgierigheid en fantasie.
Een goede kennis van meerdere talen (Engels, Duits, Frans) strekt tot
aanbeveling. Wij bieden de functionaris alle gelegenheid om zich
grondig in te werken.

75793

KGVT Nieuwstadt:
gezinsvervangend tehuis

voor geestelijk gehandicapte kinderen,
vraagt twee

ONBEVOEGDE
GROEPSLEIDERS m
één voor 36 u/w en één voor 32 u/w.

Indiensttreding per 1 juni 1990.
a) Eisen:
- minimaal 20 jaar, niet ouder dan 35 jaar;- affiniteit met en bij voorkeur ervaring in de zwakzinnigenzorg;-. in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;- werken met onregelmatige diensten;- in bezit van rijbewijs;- (nog) niet bezig met een opleiding tot bevoegd groepsleider.

b) Functie-inhoud:- begeleiden van bewoners;- verrichten van organisatorische werkzaamheden;- deelnemen aan interne besprekingen;- onderhouden van externe contacten;- verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;- overige werkzaamheden.

c) Arbeidsvoorwaarden zijn cfr. de CAO Dagverblijven en Tehuizen
voor gehandicapten. ■

Meer informatie is verkrijgbaar bij mevr. Mevissen (Hoofd KGVT),
tel. 04498-54066.
Sollicitatiebrieven binnen 10 dagen richten aan het bestuur van de
Stichting voor Kinderpensions, Postbus 2, 6118 ZG Nieuwstadt. 760?6

Psychiatrisch Centrum Welterhof is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis,
dat ten behoeve van de subregio Oostelijk Zuid-Limburg, alsmede de gemeenten
Vaals, Wittem en Gulpen, de basisfunkties op het gebied van de psychiatrische
hulpverlening verzorgt. Bovendien verricht Welterhof supra regionale funkties
ten behoeve van kinderen en jeugdigen met psychiatrische stoornissen en
patiënten met verslavingsziekten.
Welterhof beschikt daartoe over een polikliniek met ca. 13.000 verrichtingen
per jaar, 73 plaatsen voor deeltijdbehandeling en 349 klinische bedden. In
P.C. Welterhof zijn ruim 470 medewerkers werkzaam.
P.C. Welterhof ontwikkelt momenteel in samenwerking met de GGZ-partners
initiatieven ten einde het zorgaanbod aan deverzorgingsgebieden in kwalitatief
en kwantitatief opzicht te optimaliseren. Voorbeelden zijn de bouw van een
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, een verslavingskliniek en begeleide
woonvormen. Daarnaast is P.C. Welterhof betrokken bij de opzet van woon-
eenheden in het kader van een ontwikkelend RIBW en faciliteiten voor dag-
besteding.
In samenhang met deze beleidsvoornemens vergt de interne organisatie de
nodige aanpassingen. Een samenhangend beleid voor zowel de organisatie
als geheel, als voor de binnen de organisatie te onderscheiden onderdelen,
zal opnieuw vormgegeven dienen te worden.
In verband met de ontwikkeling en uitvoering van extern en intern beleid
zoeken wij ten behoeve van de direktie een

BELEIDSMEDEWERKER M/V (full time)
TAKENPAKKET:- ondersteunen van medewerkers bij het formuleren van beleid;- opstellen van beleidsnota's;- adviseren van de direktie;- uitwerken van beleidslijnen naar stappenplannen en tijdsschema's;- ondersteunen van medewerkers bij het effektueren van beleid;- uitvoering geven aan beleidsbeslissingen.

AANSTELLINGSEISEN:- academische opleiding, bij voorkeur in een bedrijfskundige richting;- ervaring in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de psychiatrie;- ervaring-in het begeleiden van veranderingsprocessen;- uitstekend analytisch vermogen;- vaardigheid in het oplossen van complexe problemen;- initiatief, volharding en zelfstandigheid;- redaktionele vaardigheden;- kommunikatieve eigenschappen.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Arbeidsvoorwaarden konform de CAO-Ziekenhuiswezen.
Salariëring afhankelijk van kennis en ervaring konform funktiegroep 60 of 65.

INLICHTINGEN:
Mocht u nader geïnformeerd willen worden omtrent deze funktie, dan kunt u
kontakt opnemen met de heer dr.ir. F.J.M. Dijkman, direkteur beheer, tel.:
045-736400 of met de heer D.P. Ravelli, psychiater, direkteur behandelzaken,
te1.:045-736401.

SOLLICITATIES:
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie, onder vermelding van vakaturenümmer 721,
richten aan de heer H. van Reen, hoofd stafafdeling personeelszaken van
P.C. Welterhof, J.F. Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen (tel.: 045-736436).

welterhof
I Psychiatrisch Centrum I
i

I KANTOORMEUBELEN j
EMLY Handelsonderneming
heeft In huar pakket van kantoormeubelen
atlen bekende merken van zeer hogekwaliteit

::v<_oaf._

Jan de Bouvrie
dlrekt!emeubelen, vergadertafel», lage kasten

en iset luxe systeemburo's

Voortman
stalen buro's, complete kantoormeubel»
alsmede stalen kasten, kluizen en »afe*.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro'a en stoelen

Van Blerk

Tevens leveren wij ook balie'», buro'» en kasten l|i|
op maatwerk. Dit alle» van zeer hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat348
SITTARDtel.: 04490-23738

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 basis van gazonmaaiers te kiezen,
technologische voorsprong Hoe klein of hoe groot uw
voor alle 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 ■m^m-^-mmT-m^m rmen vooral een perfekt maai- HONDA
resultaat zijn doorslagge- mmgiZSül^lZllSmmW

HMECHANISATIECENJRUMfrissen J
TEL. 04406-40253*

VALKENBURG A/D GEUL

JUtmuWLmm
illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllll!= GULPEN
—S 2 bouwterreinen, oppervlakte 540 m 2voor het bouwen van JSS een vrijstaande villa. Prijs op aanvraag.
SS | HULSBERG
Es ’ 167.500-k.k.

slaapkamers + badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. 1
SS 2e verd.: zolderruimte + berging. Aanvaarding medio 1990. ]— fllH',l .11——_ Jt&Bte VOERENDAAL
= iHJ jB^JU Hf ’ 132.500- k.k.

■ Tussenwoning met cv. j|BL_JS|B S 'SB—II BJ' en berging. Ind.: hal,;
THTTffdM I woonkamer + hal, open I■ keuken 7.62x5.15/3.00, j

I terras + tuin ± 18 m I■ diep. 1e verd.: 3 slaap- II I kamers + badkamer, 2e I
SI mmmm,'m^mlmmmwmlm^n^mM^m verr j. vaS(e trap naar |— zolder. Er is nog ± ’20.000,- subsidie. Aanvaarding in j
SZ overleg.

Alt.. 2 woonhuizen of winkel- j

KmJj ruimte; beg. gr.: woning j
n I: hal, woonkamer, keu- j

Eiken, berging en tuin. 1e j

ES l^^^^"*^*«*"l"""l■■"Il woonkamer + keuken.' i
2e verd.: 2 slaapkamers + zolder. Aanvaarding in overleg, i

HEERLEN
prijs op aanvraag.
Tegenover winkeleen- i

:| trum De Klomp. Winkel- \
::,_,. /kantoor woonhuis be- i

E staande uit: kelder ± 65 j
SS I m 2; beg. gr.: ±85 m 2mcl. j
SS I ! kitchenette; 1e verd.: ± i
SS I I 50 m 2; 2e verd.: ±50 m 2, i
SSZ 3e verd.: ± 50 m 2.Zeer {= geschikt als praktijkpand/luxe boetiek.

VOERENDAAL= ’ 130.000,-k.k.
Langs uitvalsweg Heer- |

SS B len-Valkenburg winkel i■ c.g. kantoorpand. Ind.: {
SS flfl ■ sout.: 30 m 2; beg. gr.: to- J
"— êJw I taal 62 m 2. Aanvaarding £■ vrijwel direct.

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

' " Woningen " Verzekeringen

| makelaardijP _ |
I'BOEE Mi Hoolstraat 42, Voerendaal
= NVM mm i i 111
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Stichting Kath. Middelbaar
Technisch Onderwijs
voor Maastricht en Omstreken

Het bestuur van bovengenoemde stichting roept >

sollicitanten op voor de vacature van

Administrateur m/v
aan haar Kath. Middelbare Technische School

Funktie-informatie:
De te benoemen functionaris m/v moet als eerste admini-
strateur in een volledige betrekking zorgdragen voor het ont-
wikkelen en het voeren van een efficiënt administratief en fi- -nancieel beheer en wordt belast met de uitvoering van alle op
school voorkomende administratieve werkzaamheden, het
voorbereiden van bestuursvergaderingen en het verzorgen
van de bestuurscorrespondentie.
Funktie-eisen:- een opleiding op HEAO-niveau en bij voorkeur met erva-

ring in soortgelijke funktie- organisatorische en leidinggevende capaciteiten- goede contactuele eigenschappen- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaar-
digheid

- minimum leeftijd 30 jaar
Honorering:
afhankelijk van opleiding en ervaring (volgens de daarvoor
geldende schalen).
Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige inlichtin-
gen, pasfoto en opgave van referenties, binnen 10 dagen te
richten aan het bestuur,
p/a postbus 4161, 6202 PB Maastricht.
Een psychologisch-onderzoek behoort tot de mogelijkheden.
Telefonische inlichtingen worden verstrekt door de direkteur
dhr, ing. W. Hendriks, tel. 043-622541. ?6W3

Kommercieel medewerker (m)
gevraagd voor de verkoop van
tuindecoratiematerialen,
bestratingsmaterialen, zand en grind.
Onze gedachten gaan uit naar:
- leeftijd 25 - 35 jaar
- opleidingsniveau havo
- goede kontaktuele a.

eigenschappen
- ervarfng met persoonlijke en

telefonische verkoop is een pré. »
Wij verzoeken gegadigden schriftelijk te 5^
solliciteren vóór 12 mei a.s. en hun ■■
sollicitatie te richten aan: At^L
direktie L'Ortye *^^VDe Koumen 72 |^^^
Postbus 94, 6430 AB Hoensbroek É
Telefoon 045-21.23.58 ■_■_

BELONING
Op 25 april 1990, 's-avonds heeft brand
gewoed in een fotostudio aan de
Parallelweg 56-58 te Geleen.

Degene die inlichtingen kan verstrekken,
welke leiden tot opheldering inzake deze
brand en haar oorzaak, wordt een beloning
in het vooruitzicht gesteld.

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Telefonische of schriftelijke reactie(s) richten aan:

C.0.8.8. b.v.
Postbus 30026
3001 DA Rotterdam
010-4585222, 06-52102124
(buiten kantooruren)
010-4052080 (binnen kantooruren)

76032

Handia Bouw
vraagt voor Duitsland

betontimmerlieden
en

tegelzetters
Hoog accoordloon.
Ervaring vereist.

Bel voor informatie

tel. 080-784188.
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[~~ EIGENDOMSBEWIJS 1 llfi |
STEENSTRAAT HHi^fi^^Sïï=n LEIDSCHESTRAAT

ARNHEM 1 ■ ■ I 1 AMSTERDAM 11

Hypotheekbedrag f120.000 Hf || Hypotheekbedrag f340.000
Looptijd 30 jaar | !Hy Ijf Looptijd 30 jaar

Brutoinkomen f40.000 f ¥po^eekbec!rag flBOOOO ff Brylo inkomen man fBO.OOO il
Alteenverdiener man | e 30jaar fff Bruto inkomen vrouw f70.000 ||
Leeftijd 25jaar ; bZl^""" '50.000 f Leeftijdman 40jaar 1: I 2 !mMW« *aooo I i-eeft-jdvrouw:.;.-. I I t-e."l<Jman I || M— ' ' f ’ i aaHti*. 35jaar I W ' — ' ""'— "■■ —-— l|i
De Spaa.aptimaalhypoth.ek .erge- | >?epd vrouw 1 Os :Sp. Br-o{rt>m*. *l[PO<h«ek vetge-
leken met onze Anmiïteftenhypotheek. | I ;--:-." . - " JUjaar I m leken m«t orae Artrtuitertenhypolhéek ||
Voordeliger vanat jaar4 | ' óë^só?****"^*^—-— I H v«WJ9erySte?i??l'f ||

totadnettovoor**. | I^^ totaal**» voordeel f
Spaar-Optimaalhypotheek | ~~~~~ —— "j § Spaar-Optimaalhypotheek

'M»M I «-SïBSSB. I ,77000
"~ ' |""""" ■■■■"" vil 1 f 3fi non 111 ■ ~"~' ~ L#

We hebben een hypotheek
diein ieders straatjepast. I

GebaseerdophetspelMonopoly.EenhandelsmerkvanParkefßrothers© 1985. __ . »/

De Spaar-Optimaalhypotheek bespaart u tien- \W//r~
duizenden g_.dens. De Rabobank beeft „or iedereen fSp^%~sS>°**"*»**®**
een passende hypotheek. Dat wist u al. Maar de Rabobank_ . „ ,'" Naam envoorletters: — .heeft ook de Spaar-Optimaalhypotheek. Geboortedatum:_— m/v

Een hypotheekvorm waarmee u tienduizenden Adres- - -guldens kunt besparen. Dat is afhankelijk van de hoogte j 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-— _-j
Ga direct naar de Rabobank. Of unu een huis in Bruto jaarinkomen:f Partnenf ,_ . |- Plaats: — Datum:

de Steenstraat op hetoog heeft, of een op de Oroote Markt, i . Minimalelooplijd i2mima«m^^moi!a,.
!_■" ~ , , T» K U 1 "

Aanhetelndetóndeloopnjdmagun,=louderzijndan7ojaa,.
met de Spaar-Optimaalhypotheek Van de RabObank Wint j Mgevm bijofopsturennaarde Rabobank, Antwoorinr. 42,5600 MA Eindhoven.

u altijd. Het voordeel is voor iedereen verschillend. I ïï^L^
Laat daarom nu bij de Rabobank üw voordeel berekenen. SBUflhillllS f5l
Ook als val een hypotheek heeft. En mocht u een hotel -. «- r ."UQt-»1 " ii
willen neerzetten... Ga verder met deRabobank! JVLCCI DdllKVOOFJC gCIQ
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