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Kabinet voor
reclame

op zondag
W^ HAAG- Hetkabinet wilra-
£en TV-reclame op zondag in-

f*fen als de STER-inkomsten■pieren. Dat voorstel van WVC-B^ster Hedy d'Ancona (PvdA)
■j^t onderdeel uit van de giste-

J* door het kabinet goedge-
Fjfde plannen voor een nieuwe■Pjiawet. Een ruime meerder-■pl in deTweedeKamer, aange-
■prd door PvdA en WD, steunt■! bewindsvrouwe. Het CDA
H^ut dat de 'principiële bezwa-W tegen zondagsreclame 'nietKjder meer kunnen worden af-■pocht op het moment dat Hil-Rj*um wat krap bij kas zit.H^R-directeur Smeekes wil alP*ns het WK-voetbal beginnen
B 6' zondagsreclame.

het weer

TINDER ONSTABIEL
j^daagkrijgen we nog enke-

*L>>üien, mogelijk met hagel
V°nweer. In de avond zijn er
Le<lere opklaringen. De mid-

wordt onge-
le graden. De minimum-
J'Peratuurvoor de komende
I*nt bedraagt circa 6 graden.

I.en krijgen we naast wol-
"JJVelden flinke zonnige pe-

u?es bij een temperatuur
ij}. 18 graden. Dit weekeinde
jjt
ae wind zwak tot matig uit

t inlopende richtingen,
kk*»' tijdens buien moet men
iri_ n»ng houden met hardej^dstoten.
! ___ actuele informatie be-t^ende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346

Cijfers
Het vertrouwen in de onderneming
daalde dramatisch na de bekendma-
king van de cijfers over het eerste
kwartaal, vorige week donderdag,
waarin de nettowinst uit gewonebe-
drijfsuitoefening slechts 6 miljoen
gulden bleek te zijn; dit, bij een om-
zet van bijna 13 miljard. Alleen door
de verkoop van een meerderheid in
de afdeling voor militaire electroni-
ca (o.m. Hollandse Signaal Appara-
ten) kwam de nettowinst toch nog
op een voor Philips 'redelijk' bedrag
van 336 miljoen gulden.

Uit de financiële wereld klonken de
afgelopen dagen al diverse stem-
men op die het hoofd van Van der
Klugt eisten. Een dergelijkeingreep
is in dewereldvan grote Nederland-
se ondernemingen echter zeer onge-
bruikelijk. Van der Klugt staat ook
zeker niet als slecht ondernemer be-
kend.

Aandeel
Het aandeel Philips werd gisteren
voor ongeveer ’31,50 verhandeld,
vele guldens minder dan vóór de
publikatievan de kwartaalcijfers en
nog maar de helft van de notering
van enkele jaren geleden.

Van derKlugt beloofde de aandeel-
houders in de jaarlijkse algemene
vergaderingvan een maand geleden
een handhaving van het winstni-
veau over 1989, toen ruim 1,3 mil-
jard gulden werd verdiend. Die
winst werdvorig jaarechter al in be-
langrijke mate bepaald door de ver-
koop van bedrijfsonderdelen en on-
roerend goed. In het eerste kwartaal
van 1990 kwam dewinst vrijwel vol-
ledig uit de verkoop van de afdeïing
grote huishuidelijke apparaten
(wasmachines, ijskasten etc.) aan
het Amerikaanse bedrijf Whirlpool.

Ter verbetering rendement waterkrachtcentrale

'Grindplassen als een
stuwmeer gebruiken'

MAASTRICHT - Rijkswaterstaat
denktdat hetrendement van de wa-terkrachtcentrale aan de Maas in
Linne een flink stuk kan worden
verbeterd door de Maasplassen als
stuwmeren te gebruiken.
Dit idee heeft ing E. Hegeman van
Rijkswaterstaat de Plem aan de
hand gedaan. Volgens hem is het
mogelijk het huidige stuwpeil van
Linne (20.80 meter plus N.A.P.) 's
nachts een centimeter per uur te la-
ten stijgen zodat 's morgens een
stuwpeil van 20.88 meter plusN.A.P- ontstaat.

"Als je die acht centimeter verschil
in waterpeil omslaat over de hon-
derden hectare grindplassen vóór
Linne, dan beschik je over een gi-
gantische watermassa die als het
ware in een spaarbekken is opgesla-
gen. Die extra hoeveelheid water
zou overdag, wanneer de meeste
stroom wordt afgenomen, bijzonder
interessant zijn", aldus Hegeman.
Totnutoe was het stuwpeil van 20.80
meter plus N.A.P. voor Rijkswater-
staat heilig. Daar kon niet aan ge-
tornd wordenin verband met de be-
langen van de scheepvaart.

Raad van Toezicht: Timmer in plaats van Van der Klugt

Bezem door Philips-top
Van onze correspondent

DEN HAAG-Binnen het Phi-
lips-concern wordt er van uit-
gegaan dat topman Cornelus
van der Klugt volgende week
zijn aftreden bekend zal ma-
ken. De Raad van Toezicht
(commissarissen) onder lei-
ding van Van derKlugts voor-
ganger, dr Wisse Dekker, zou
een dergelijke ingreep noodza-
kelijk vinden om het verlies
aan vertrouwen in de onderne-
ming bij de financiële wereld
te herstellen. Aangenomen
wordt dat de al eerder aange-
wezen opvolger van Van der
Klugt, Jan D. Timmer, eerder
als president van het concern
zal aantreden dan aanvanke-
lijk de bedoeling was. De pen-
sionering van Van. der Klugt
was voorzien op 1 juli 1991.

; De voltallige raad van bestuur van
de Philips Gloeilampenfabriek n.v.
keerde gisteren terug van een half-
jaarlijkse bijeenkomst met de bui-
tenlandse directies. Voorzitter Dek-
ker van de Raad van Toezicht was

-echter al eerder deze week uit het
buitenland teruggekeerd en heeft -naar verluidt - de wisseling aan de
top voorbereid om de ernstige ver-
trouwenscrisis het hoofd te bieden.,

'Proefdraaien' in Servaas

MAASTRICHT - Niets werd aan
het toeval overgelaten. Alles ge-
controleerd van wierooksvaten
tot kazuivels, van microfoon tot
koorboeken. Vanmorgen om
11.00 uur schrijdt immers een
eerbiedwaardig gezelschap van
negen bisschoppen, onder wie
een kardinaal en een apostolisch
pro-nuntius, de nognaar verfrui-
kende Sint Servaasbasiliek bin-
nen om deze met heilige hande-
lingen te wijden en te zalven zo-

dat het gebouw weer dienst kan
doen als parochiekerk.
Nadat na het bezoekvan de Paus
in 1985 de door hem tot basiliek
verheven St.Servaaskerk op slot
was gegaan voor de belangrijkste
restauratiefase, is het gebouw
omgetoverd in een lichtende
tempel.
Daarmee is de oudste kerk van
Nederland als nationaal monu-
ment, opnieuw een stukje eeu-
wigheid beschoren.

" Schoonmaaksters waren gisteren druk bezig in de Ser-
vaas om alles nog op tijd klaar te krijgen voor de plechtig-
heden van vandaag. Foto: WIDDERSHOVEN.
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Politie staat voor raadsel
Negen maanden

oude baby uit
auto geroofd

Van onze verslaggever

ROERMOND - De negen maanden
oude baby Dénise Grutter, uit het
Noordlimburgse Kessel, is in de
nacht van donderdag op vrijdag
spoorloos verdwenen. Het kind lag
te slapen op de achterbank van de
auto, die geparkeerd stond in de
Maria Gardestraat in Roermond.

De beide ouders waren donderdag
in Roermond op familiebezoek ge-
weest. Toen ze op weg naar huis nog
iets wilden eten, lieten zij Dénise
om 23.30 uur, die sliep, in de auto
achter.
Toen zij omstreeks middernacht te-
rugkwamen bleek een ruit van de
goudkleurige BMW te zijn ingesla-
gen. De op de achterbank achterge-
laten baby was met reiswieg en al
verdwenen. Bloedsporen zijn niet
aangetroffen.

'Over het motief tast cte politie nog
volledig in het duister. De beide
ouders waren volgens hoofdinspec-
teur Jan Kuypers volledig over-
stuur.
De politie heeft gisteren twintig
man ingezet voor een uitgebreid
buurtonderzoek, waarbij ook poli-
tiehonden werden ingeschakeld.
Alle heggen en struiken in de Roer-
mondse binnenstad werden onder-
zocht. Zonder resultaat.

0 Zie verder pagina 17

" Denise Grutter, die sinds
donderdagnacht spoorloos is
verdwenen.

Wendt gepakt
in Perpignan

AKEN - De Duitse misdadiger
Wolfgang Wendt (40), die spoorloos
was na de moord op een politie-
agent medio april in Aken, is giste-
ren gearresteerd bij zijnvriendin in
de Zuidfranse stad Perpignan. Naar
verwachting wordt Wendt volgende
week voorgeleid aan justitie in
Aken.

Wendt, die niet van verlof in de ge-
vangenis was terugggekeerd,
schoot op 11 april bij Aken een poli-
tieman dood diehem bij een contro-
le had herkend.
Vervolgens nam hij twee zwangere
vrouwen in gijzeling en vluchtte
met hen naar België. Daar liet hij de
vrouwen gaan.
In Luik nam hij een Belgische
vrouw en haar kind in gijzeling en
dwong haar hem naar Parijs te rij-
den. Sindsdien was men zijn spoor
bijster.

Tentoonstelling
van cactussen

(ADVERTENTIE)

KONTAKTLENZEN STUDIO
|-, /-7_^^ Promenade 27A

WW >■ _/V\ Heerlen
Wim I V____r Tel-045"742295
" .^d 1 Ziekenfondsleverancier
Aanpassing door Openingstijden:
gediplomeerde maandag gesloten; di.-vr. van 9.00-18.00 uur;
kontaktlensspecialist zaterdag van 9.00-16.00 uur; donderdagkoopavond;
J. Baumhoff en/of na telefonische afspraak

Zachte sportlenzen tot -4.0 Dpt 97.00
Zachte lens +/-5.0 vanaf 157.00
"IJLÖËÏSTOFFEN ECHT GOEDKOPER EXTRA AANBIEDING:

?35y
m.
6ptl 875 Ultrazyme Bausch&Lomb Oxydis 2

Oxysept2
10'able,,en oxyd*l 240mlSsV" 2 9.75 15.95 240 m. 7.95 7.95

Ook Wilhelminastraat 33, Bocholtz, tel. 045-444342
In onze studio's worden slechts kwaliteitskontaktlenzen van de bekendste merken, ,

zacht en hard, aangepast.
0.3. BAUSCH & LOMB/U.S.A - ALLERGAN/ENGELAND - MENICON/JAPAN -75534 MICROLENS/NEDERLAND - HECHT/DUITSLAND enz.
Service - aanmeten - controle ■ schoonmaken van harde en zachte kontaktienzen altijdgratis.
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Glas-in-lood
Sinds 1985 kan Rinus van Leunen
:.ich volledigopzijn creatieve bezig?
lieden concentreren, in hoofdzaak
als vrij kunstenaar, daarnaast als
docent op het Creatief Centrum te
Brunssum. Sinds die tijd ook heeft
hij zijn aandacht steeds meer op het
glas-in-lood-werk gericht, een disci-
pline waarvoor in Limburg jaren-
lang weinig belangstelling heeft be-
staan. Maar Rinus van Leunen heeft
ervaren en aangetoond, dat er in
onze provincie wel degelijk behoef-
te is aan het ambachtelijk werk van
de glazenier. Het aantal opdrachten
is in die vijf jaar steeds groter ge-
worden, mede ook omdat hij zelf
wat dat betreft zeer ondernemend is
en er nietvoor terugdeinst zijn dien-
sten aan potentiële klanten aan te
bieden.

Alle stadia van het creatief proces,
dat uiteindelijk resulteert in het
glas-in-lood-raam worden door Van
Leunen zelf ter hand genomen: het
ontwerpen op schaal, het overleg
met de opdrachtgever, het ontwer-
pen op ware grootte op papier, het
knippen van schabionen, het snij-
den van het glas, het met grisaille
overbrengen van de tekeningen op
het glas en I__ op 640 graden in-
branden in de oven. Het geeft hem
geen enkele voldoening ook maar
één schakel van dit uiterst arbeids-
intensieve proces uit te besteden.

Herkenbaar
De glas-in-lood-ontwerpen van Ri-
nus van Leunen zou men abstract-
realistisch kunnen noemen. Hij gaat
uit van abstracte vormen en pro-
beert daaraan herkenbare, realisti-
sche facetten toe te voegen. Copië-
ren van bestaande voorbeeldenver-
afschuwt hij, voor een Van Gogh re-
productie kunt u beslist niet bij hem
terecht. Zijn eigen stijl is hem heilig,
al houdt hij rekening met de her-

kenbaarheid voor het publiek.
In zijn ontwerpen maakt hij vrijwel
uitsluitend gebruik van vensterglas,
dat hij zelf helemaal inkleurt. Voor-
deel hiervan is dat hij veel vrijer is
in zijn vormgeving dan wanneer hrj
gekleurd glas zou gebruiken. Bo-
vendien kan hij op deze manier de
nuances van de zachte kleuren, die
hij het best bij zijn werk vindt pas-
sen, helemaal zelf bepalen.

Kolossaal
Volgende week vrijdag zal het
nieuwste werk van Rinus van Leu-
nen officieel worden gepresenteerd:
een grootraam van drie bij drie me-
ter, gemaaktvoor de halvan het ver-
pleegtehuis, waar hij veertien jaar
gewerkt heeft. De drie panelen van
een meter breed en drie meter hoog
zhn tussen thermopaneglas beves-
tigd, waardoor het complete werk-
stuk liefst 1200kilo zwaar is gewor-
den. Het hele proces van ontwerpen
tot plaatsen van dit kolossale raam
is op film vastgelegd. Vijf keer per
week was een cameraploeg in het
atelier van Van Leunen present om
alle handelingen, waarvan sommige
tien keer moesten worden herhaald,
vast te leggen. Ook deze film zal vol-
gende week vrijdag samen met het
glas-in-lood-raam officieel worden
gepresenteerd.

Naast deze grote projecten is Rinus
van Leunen de laatste jarenook be-
zig met vrij werk in glas, glazen ob-
jecten die hij zelf blaast oflijmt. Met
ditvrije werk treedt de Brunssumse

glazenier steeds meer naar buiten.
Op exposities inLimburg, maar ook
in Groningen, Den Bosch of in de
Oekraïene. En niet te vergeten in
Polen, waar hij sinds 1982 jaarlijks
exposeert sinds er een internationa-
le culturele uitwisseling tussen

Limburg en Polen tot stand is ge-
bracht.
Bovendien krijgt Van Leunen in
toenemende mate opdrachten van
particulieren, die hem vragen een
glas-in-lood-werkje voor in een
raam ofdeur te ontwerpen en te ma-

ken. Gezien het aantrekkelijk prijs-
kaartje dat er aan dezekunst voor in
de huiskamer hangt - 25 gulden per
vierkante decimeter- een attractie-
ve manier, om je huis op een origi-
nele en artistieke manier te versie-
ren.

"Rinus van
Leunen toont
in zijn atelier
zijn 'nieuwste
'vrije' werk.

Foto:
MARCEL

VAN HOORN

Vier kunstenaressen
in galerie

De Sauveur
exposities

ULESTRATEN - Vanmiddag
om 16.00 uur vindt in galerie 'De
Sauveur', Dorpstraat 19-21 de
opening plaats van een expositie
met werk van Tietsia Eggen, He-
lene Briels, Mieke Pontier en
Thea Houben.

In de serie werken van Tietsia
Eggen, die 'tekens vanuit een
stilte' heet, speelt transparantie
een grote rol. De open 'teken'-
vormen liggen half over andere
vormen heen om de samenhang
duidelijk te maken. Helene
Briels laat wand, zeefdrukken
die zij vervolgens of met gekleur-
de draad of met door zandstralen
bewerkt glas combineert. Mieke
Pontier toont keramiek en glas,
vaak met elementaire vormen,
strak en afgewogen. Thea Hou-
ben tenslotte toont bronzen beel-
den die zowel binnen als buiten
bekeken kunnen worden.

De tentoonstelling is te bezichti-
gen tot en met 18 juni en is ge-
opend donderdag tot en met zon-
dag 14.00 tot 17.00 uur.

Werk op papier
van Wim Mestriner

BERG EN TERBLYT - Vanaf
woensdag 16 mei tot en met 22
juni vindt in het Gezondheids
Centrum van Berg en Terblyt
een expositie plaats van de in
Banholt wonende kunstenaar
Wim Mestriner. De expositie
kreeg als titel; 'Wachtenkan leuk
zijn', er worden werken op pa-
pier getoond. Mestriner maakt
werk waarvan kleur en vorm een
belangrijk onderdeel is, waarna
men kan kijken en ieder voor
zich een eigen beeldwereld kan
ontdekken. De tentoonstelling is
op werkdagen van 8.00 tot 18.00
uur te bezichtigen.

Drie kunstenaars
in Hof van Oensel

SCHIMMERT - De op Curacaogeboren kunstenaar Sam Para-
birsingh, Han van Soest van der
Veldenen Arme Martens expose-
ren vanaf vandaag tot en met 18
junihun werk in Galerie Hofvan
Oensel, Haagstraat 5.

Parabirsingh toont kleuretsen
gemaakt volgens een geheel
eigen en zeer bewerkelijke tech-
niek. Zij doen denken aan steen-
reliëfs of oude rotstekeningen.
Han van Soest van der Velden
laat keramiek en bronzen zien.
Geboeid door denatuur en geob-
sedeerd door plastische materia-
len en technieken schept Van
Soest vanuit het thema 'vrucht-
baarheid' haar eigen wereld van
vruchten, bloemen en vrouwelij-
ke vormen in geglazuurde steen-goedklei en in brons. De kerami-
sche figuren van Arme Martens
zijn uit zwarte klei, ingewassen
met vage kleuroxydes gemaakt.

Hun kwetsbaarheid wordt door
debroosheid van de scherf bena-
drukt.

De galerie is geopend van don-
derdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.

" Gemengde techniek op papier van Tietsia Eggen.

Mullenders en
Van Prooijen

in Signe
HEERLEN - In Galerie Signe,
Akerstraat 82 a is vanaf morgen
werk te zien van Arjen van
Prooijen en Berdt Mullenders.
Van Prooijen laat in Signe por-
tretten zien van fictieve, geëmo-
tioneerde personen. De portret-
ten werden gecombineerd met
vormen en voorwerpen die asso-
ciaties oproepen met tijd en
ruimte. De Heerlense kunstenaar
Berdt Mullenders maakt gebruik
van de vormentaal die hij bij
oude culturen ontmoette op zijn
reizen door Afrika, Midden- en
Zuid-Amerika. Alledaagse vor-

men en dingen krijgen in zijn
werk een symbolische betekenis.
Daarnaast zit zijn voorliefdevoor
astronomie in ieder schilderij
diep ingeworteld.

De expositie loopt tot en met 10
juni,- de galerie is geopend van
woensdag tot en zondag 14.00 tot
17.00 uur.

recept
Aardbeienmet

kiwi en yoghurt
Benodigdheden voor 4 personen: 2
kiwi's, 200 g aardbeien, 4 el zure
room, 4 el magere yoghurt en twee
zakjes vanillesuiker.

De nieuwe folder van de Stichting
Propaganda Groente en Fruit geeft
tal van ideeën hoe we 'andere' maal-

tijden kunnen aanvullen met een sa-
lade ofhoe een snelleen toch gezon-
de maaltijd bereid kan worden.
Een voorbeeld daarvan is dit super
de luxe ontbijt.
Schil de kiwi's met een dunschiller
en snijd ze daarna in de lengte in
plakjes en halveer ze. Was de aard-
beien grondig en verwijder de
kroontjes. Halveer ook deze vruch-
ten of snijd ze in plakken. Meng in
een kom de zure room, de yoghurt
en de vanillesuiker. Roer dit tot een

sausje. Verdeel de plakjes aard-
beien en kiwi over vier schaaltjes en
schenk er de saus over.
TIP: Lijners zijn vaak nieuwsgierig
naar het aantal calorieën/Joules van
produkten. Vraag eens de Voe-
dingsmiddelen-tabel aan bij het
Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding, postbus 85700,2508 CX in Den
Haag. Deze tabel vermeldt ook de
hoeveelheden vitaminen, minera-
len, vetten, eiwitten en koolhydra-
ten.

hub meijer

kunst

Rinus van Leunen, een
ondernemend glazenier

door jos frusch
BRUNSSUM - 'Monumentaal
ontwerper' staat er op de gevel
van zijn woonhuis, annex ate-
lier aan de Prins Hendriklaan
in Brunssum, het voormalig
Limagas-kantoor, waar hij
over enkele jaren ook een gale-
rie hoopt te beginnen. Toch
heeft Rinus van Leunen, Hel-
mondenaar van geboorte maar
sinds 1971 in de Afcent-stad
actief, zich de laatste jaren ge-
specialiseerd in glas-en-lood.
Hoewel hij qua stijl niet direkt
in de voetsporen van Joep Ni-
colas wenst te treden, zet hij in
Brunssum toch een traditie
voort, die deze Roermondse
glazenier, die bekendheid
heeft gekregen tot ver buiten
onze provinciegrenzen, decen-
nia geleden heeft ingezet.

Rinus van Leunen koos voor de
lichting 'Monumentale vormge-
ving' aan de Academie van Den
3osch, omdat hij dan het best groot
en ruimtelijk bezig kon zijn. Het
aankleden van gebouwen was zijn
grote liefdeen dat op allerlei manie-
ren en met gebruikmaking van di-
verse technieken: etsen, mozaïeken,
keramiek, wandschilderingen en
wandkleden. Toch zou het na zijn
vestiging in Brunssum nog veertien
jaar duren, voordat hij de definitie-
ve stap naar een bestaan als zelf-
standigkunstenaar durfde te zetten.
Tot die tijd was hij wel met kunst
bezig, maar slechts na zijn drukke
werkzaamheden als creatief thera-
peut in verpleegtehuis Schutters-
hof.

Duo-expositie
bij Simera

MAASTRICHT - In Galerie Si-
mera worden tot en met 16 juni
schilderijen getoond van Peter
van den Hurk en CorKnops. Van
denHurk laatrecente figuratieve
olieverfschilderijen zien, die on-
der meer over tegenstellingen
gaan tussen zwart en wit, staan
en zweven, gevangenschap en
vrijheid. De kunstenaar werd
daarbij geïnspireerd door de
Griekse mythologie. In zijn schil-
derijen probeert Cor Knops aan-
schouwelijkte maken, dat kijken
naar kunst een erotische lading
kan hebben. Kijken naar kunst
en voyeurisme zonder dat more-
le vooroordelen daar vat op heb-
ben, is de opvatting van de kun-
stenaar.

De openingstijden zijn dinsdag
tot en met zaterdag van 13.30 tot
18.00 uur.

Mathilde Pil in
Kasteel Limbricht

SITTARD - In Galerie Voor-
burght -Kasteel Limbricht toont
Mathilde Pil werk met een heel
eigen penceelstreek. Fris werk,
kleurig en volop in beweging,
neigend naar het abstracte maar
als figuratief niet onherkenbaar.Vol emoties en overtuiging. De
galerie is geopend tot en met 31
mei, dinsdag tot en met zaterdag
10.00 tot 23.00 uur en zondag
12.00 tot 23.00 uur. «

verder

... loopt tot en met 3 juni in Galt
Anny van denBesselaar, Tafelstrf
6a Maastricht een tentoonstellj
van de Duitse kunstenaar HeW
Ziegner. Open do t/m zo van'
17.30 uur.... worden in Galerie Fah, Brussel
straat 80 Maastricht tot 17 juniset
derijen getoond van Felix Wij
Openingstijden do 16-20 uur, vrl
zo 13-17 uur.... wordt morgen een expositie!
houden van het kunstenaarscolj
tief Art for Art in de Hanenlj
Groenstraat 44 Geleen. Open \11-17 uur.... kan men in het atelier vankunj
naar Ben Bonke, HuntsstraatJÜbachsberg op zondag 13 en zj
dag 20 mei een tentoonstelling!
zichtigen met werk van Thijs H)
kens. Open van 14-18 uur.... is vanaf maandag 14 mei t/m 91
in de Kamer van Koophandel, I
Bat 2 in Maastricht een expositie)
houden van Fia Pinkers. Open!
dens kantooruren.... vindt er in Galerie MiehelKn<j
Steenweg 44 Sittard vanaf mor!
t/m 11 juni een expositie plaats j
Marli Hommel. Zij toont schilde
en. De galerie is geopend wo t/tf!
van 14-17 uur.

Schilderijen
en objecten
in Perroen

MAASTRICHT - Vanaf
vandaag 16.00 uur tot en
met 9 juni is er bij kunste-
naarsinitiatief Perroen Ak-
tuele Kunst aan het Vrijthof
29 een tentoonstelling inge-
richt van Theo Wittering en
Rob van de Werdt.

Wittering is wat je zou kunnen
noemen een figuratief schilder.
Hij richt zich op een traditioneel
gegeven: het stilleven. Hij sluit
aan bij verschillende 'Oud Hol-
landsche' meesters. Van de
Werdt toont een aantal objecten
waarvan het moeilijk is te achter-
halen waar de nadruk op is ge-
legd. Zijn werken zijn intiem, af-
gebakend en harmonieus.
De expositie is te bezichtigen,
woensdag tot en met vrijdag van
13.00 tot 18.00 uur en zaterdag
13.00 tot 17.00 uur.

Oplossing van gisteren

DRUM-ELFT
W-KASSA-B
EN-POP--BA
RAM-L-KEA
GRAFOLOOG

RE- O M
E N G E L S M A j
REE-V-AR 't
NT-ENG-Kö
S-TEXAS-B
TEER-TIEÜ

cryptogram

Horizontaal:
1. Kledingstuk van een heilige? (4);
4. Docent op niveau (10); 7. Wakkert het
enthousiasme voor de strijd op (8);9. Heeft de brievenbesteller er voor mij
ook één bij zich? (6); 11. Van plaats te ver-
anderen brancard? (10); 12. Verblijf vaneen vogel die er nooit uitvliegt (4);
13. Waarom schop je het leertje weg? (6);
14. Hij verricht visuele wonderen! (8);
16. Muziekgezelschap dat 's avonds niet
optreedt? (8); 20. Hij rijdt terug even hard!
(6); 22. Daarvoor zorgt moeder reeds! (4);
23. Smeekte de leraar om een functie in
het zwembad? (10); 25. Vaartuig dat het
goed schoon maakt? (6); 26. Hairsprayvoor onervaren personen? (8); 27. Buiten-
sporige drukte waarin men beter niet kan

zitten! (10); 28. Staat pal in de brandW
(4).

Verticaal:
2. Showmaster die zonder publiek n
treedt? (7); 3. Afgesproken: je krijgt er i
elke vinger één! (5); 4. Mestvork die no 1
wordt teruggegeven? (9); 5. Raadsheer
voet (5); 6. Mag arme Rika 'r niet h*
met vakantie? (7); 8. Salaris van een d<
poot-dat erg aantrekkelijk is? (5); 10. M'
leidend licht? (5); 15. Zonder enthousi*
me? (9); 17. Eerste deeltje? (7); 18. t
van kranten? (5); 19. Gelid waarin ni
zit? (5); 21. 't Is sierlijk gelaten! C
23. Dier met verward brein? (5); 24. 't
er ons om te doen een Spaanse heer te v*
den! (5).
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Peking ontkent overlijden van Oeng Xiaoping
1 Van onze correspondente.

f^GAPORE - De Chinese rege-
lf heeft gisterochtend berichten
'*Kend dat de 85-jarige sterke man
P§ Xiaoping is overleden. Een

"wdvoerder van het Chinese mi-serie van buitenlandsezaken ver-
Trc*e dat de 'geruchten zijn ver-
*^d door mensen met duistere
'oelingen'. De beurs in Taipei"Wan) duikelde met 500 punten; Sevolg van de geruchten.z

F 1 Japanse krant meldde dat def 'eukemie lijdende Chen Yun, na
PS de meest invloedrijke man in
I"1 . op sterven ligt. De 84-jarige
Tn Yun is de belangrijkste expo-!P Van de conservatieve stroming
fe partijleiding.

jRa liet donderdag overigens 211
f^sen vrijgelaten, inclusief pro-
retite dissidenten, die vorig jaar
T*n gearresteerd wegens hun
"wame aan de democratisch ge-l^e betogingen op het Tianan-
fnPlein in Peking.

L 'nassale demonstratie op het
«ftvan de Hemelse Vrede werd in
lacht van 3 op 4 juni bloedig.r het leger neergeslagen.

! Jftaatregel wordt gezien als on-
P*eel van de pogingen van de
plese leiders om het imago van
Wa in het buitenland te verbete-

Extra subsidie ninderheden in leerlingwezen
pN HAAG - Met ingang van

W cursusjaar 1990-91 wordt|jor elke schoolverlater uit

■^ minderheidsgroep die eenleiding krijgt in het kaderw het leerlingwezen (betaald
fFken en leren) een eenmali-
I aanvullende subsidie van
116 mille verstrekt.

Taster De Vries van socialezaken
i kerkgelegenheid schrijft dat in
J! brief aan de fondsen die (be-
ij/jtstakgewijs) in het leerlingwe-
f 1Werkzaam zijn..| Vries wil dat de fondsen een
jrr'Üks aan te passen meerjaren-
iC. opstellen om systematisch op-
r^lgsplaatsen te vullen met men-
r uit minderheidsgroepen. Het
_r' daarbij om drie groepen: vrou-
f ll in traditionele mannenberoe-
IJJ' etnische minderheden en ge-

T* te voorkomen dat een werkloze
fjgere de beroepsopleiding in hetFüngwezen voortijdig staakt,
|ï§t de werkgever een deel van de
jr^idie pas als de leerling aan hetll^en heeft deelgenomen.

J*ls al eerder aangekondigd kun-
P met ingang van het komende
v?Usjaar ook jongeren ouder dan
JJaar een opleiding in het kaderF1het leerlingwezenkrijgen.
i
I regeling gaat voortaan Bijdrage-
f«eling vakopleiding leerlingwe-
P heten (BVL).

Europa kiest
Gorbatsjov

als president

LONDEN - Als er nu verkiezin-
gen gehouden zouden worden
voor een Europese president,
zou Sovjet-leider Gorbatsjov met
de eer gaan strijken. Dat blijkt
uit een opiniepeiling in zeven
Europese landen, waaronder de
Sovjetunie. De uitslag van de
peiling werd gistermorgen gepu-
bliceerd door The European, het
op de Europese markt gerichte
weekblad dat in Londen wordt
geredigeerd.

Gorbatsjov kreeg 16 procent van
de stemmen, tweemaal zoveel als
zijn Franse, ambtgenoot Mitter-
rand. Op de derde en vierde

plaats eindigden premier That-
cher van Engeland en bondskan-
selierKohl van West-Duitsland.
Blijkens de opiniepeiling is een
meerderheid der Europeanen
voorts voor een Europese munt.
In Italië bleek 84 procent van de
ondervraagden voorstander van
een volledige monetaire unie, in

Frankrijk en de Sovjetunie 82
procent.
De opiniepeilingwerd gehouden
in Groot-Brittannië, Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland, Dene-
marken, Italië en de Sovjetunie.
Nederland behoorde niet tot de
landenwaar de burgers naar hun
mening werden gevraagd.

The European werd gistermor-
gen met veel champagne gelan-
ceerd door eigenaar-hoofdredac-
teur Robert Maxwell, de Britse
krantenmagnaat. Maxwell ver-
wacht dat 300.000 Europeanen
zijn(Engelstalige) krant elke vrij-
dag zullen kopen.

Afspraken
Van de premier hoeft in een nieuw
centraal akkoord niet de vorig jaar
afgesproken 'beheerste' loonkos-
tenstijging cijfermatig te worden
vastgelegd, maar hij wil wel nieuwe,
meer concrete afspraken over het
terugdringen van het aantal werklo-
zen en arbeidsongeschikten. VNO
en NCW voelen 'niets voor het mid-
del van de quotering om deze pro-
blemen te lijf te gaan.
De werkgeversorganisatie KNOV
heeft over het in dienst nemen van
minderheden een 'convenant' afge-
sloten met de organisaties van min-
derheden. Van Lede, scheidend
voorzitter van de VNO, stelt in een
vraaggesprek met SER-Bulletin dat
zijn organisatie niettemin tegen het
vastleggen van getallen is: „Wij wil-len de richting van het beleid aange-
ven, maar wy geloven niet in getal-
len". Voor bedrijven is het volgens
hem onmogelijk harde toezeggin-
gen te doen over werkgelegenheid.
Wel kunnen werkgevers een „in-
spanningsverplichting" op zich ne-
men.

Waldheim biedt
excuses aan

JERUZALEM - De Oostenrijkse
president Kurt Waldheim heeft gis-
teren tegen de Israëlische krant
'Haaretz' toegegeven dat hij een
fout heeft gemaakt toen hij probeer-
de te verbergen dat hij in de Tweede
Wereldoorlog voor de nazi's werkte.
Hij bleef er echter bij dat hij geen jo-
den heeft mishandeld.

Veel joden waren woedend toen
Waldheim in 1986 president werd
van Oostenrijk. Zij beschuldigden
hem ervan dat hij zijn nazi-verleden
verheelde doordat hij in zijn auto-

biografie met geenwoord repte over
zijn diensttijd bij de Wehrmacht envervolgens ontkende dat hij daar
gediend had. Later gaf hij toe dat
dat hij voor de Wehrmacht gewerkt
had, maar toen hij beriep hij zich
erop dat hij dat niet vrijwillig had
gedaan.
„Het was verkeerd dat ik niet vanaf
het begin de hele waarheidvertelde,
maar ik was zo geschokt dat ik alle
beschuldigingen ontkende, waar-
door ik mijzelf in een defensieve po-
sitie plaatste". Volgens het Joods
Wereldcongres is Waldheim er ge-
tuige van geweest dat Griekse joden
naar concentratiekampen werden
gestuurd en was hij op de hoogte
van de deportatie van Italiaanse sol-
daten naarDuitse werkkampen.

Uit angst voor straling na ramp Tsjernobyl

Vrouw leeft jaren
onder lagen plastic

, Van onze correspondent
- Uit angst voor, straling na het ongeval

sj * de kernreactor in het Russische
|J ernobyl heeft een 24-jarige
Lj^w in het Oostbrabantse Lan-
L^ooom zich vier jaar lang in haar
L^rlijke woning onder meters
nstic verscholen gehouden. Ze
P" Zichzelf ook in dikke lagen plas-
l Sewikkeld. Al die jaren leefde zej*? ingeblikt voedsel. Omdat ze
j,wel niet van haar plaats is ge-
_6st> zÜn naar gewrichten ernstigrBroeid.

gaande op 'dorpsroddel' ontdekterÜkspolitie van Mill, waartoe het
l^duizend zielen tellende kerk-J^B Langenboom behoort, de als
Ckluizenaar levendevrouw. Ze is
6ct daarop opgenomen op de

psychiatrische afdeling van het
Sint-Radboudziekenhuis in Nijme-
gen. De vrouw leefde als enig kind
bij haar ouders in het ver van de
openbare weg afgelegen huis.
De leefsituatie in de woning was
volgens postcommandant A. van
Turnhout van de rijkspolitie 'com-
pleet onvoorstelbaar. Het huis was

zwaar vervuild en personeel van de
ambulancedienst trof de ernstig on-
dervoede en aan vitaminetekort lij-
dende^ vrouw aan, verstopt onder
massa's opgetast plastic. Al die ja-
ren had ze op een salontafel gezeten
en ze droeg nog steeds dezelfde
maar inmiddels half vergane kle-
dingvan vier jaarterug.

Volgens de politie werd ze steeds
verzorgd doorhaar ouders en was ze
alleen van de tafel gekomen om het
toilet te bezoeken. Als dagelijks
voedsel had ze slechts groente tot
zich genomen, die voor 'Tsjernobyl'
was ingeblikt.
Het gezin staat in Langenboom be-
kend als een zonderling en afgezon-
derd levende familie. Niemand in
het kerkdorp had de jonge vrouw
eigenlijk gemist. Algemeen werd
aangenomen dat zij destijds de
ouderlijke woning had verlaten.
Haar ouders hebben inmiddels te-
genover de politie verklaard, dat
hun dophter als gevolg van de ge-
beurtenissen in Tsjernobyl lijdende
was aan een fobie. Uit ingewonnen
adviezen hadden zij begrepen, dat
dit psychiatrisch ziektebeeld van-
zelf wel weer over zou gaan.

Werkgevers wijzen suggestie Lubbers af
NCW/VNO: geen
centraal akkoord
DEN HAAG - De organisaties
van de grote werkgevers, NCW
en VNO, hebben gezamenlijk
stelling genomen tegen de
suggestie van premier Lub-
bers om in het voorjaarsover-
leg opnieuw te komen tot een
centraal akkoord tussen over-
heid, vakbonden en werkge-
vers. VNO en NCW stellen in
een verklaring dat het open-
breken van het zogeheten ge-
meenschappelijk beleidska-
der, dat in december vorig jaar
werd ondertekend, 'niet op-
portuun' is.

Dat beleidskader- een akkoord tus-
sen werkgeversorganisaties, vak-
bonden en overheid- omvat globale
richtingegevende uitspraken. Pre-
mier Lubbers zei in een interview
met het blad De Werkgever van de
NCW tevoelenvoor een centraal ak-
koord, vergelijkbaar met het ak-
koord dat in 1982 wefd afgesloten.
Daarin stonden veel hardere afspra-
ken. De overheid zou afzien voor
een looningreep in ruil voor afspra-
ken tussen de sociale partners over
winstherstel en een beheerste loon-
ontwikkeling.

Jn het interview zeiLubbers dat het
huidige kabinet bereid is om af te
zien van eventuele wettelijke maat-
regelen om bedrijven te dwingen
vaste percentages werklozen en ge-
deeltelijk arbeidsongeschikten in
dienst te nemen, als er een centraal
akkoord komt.

KNMG zegt haar medewerking toe

Onderzoek inzake
euthanasie gestart

DEN HAAG - De onderzoekscom-
missie die de euthanasiepraktijken
in ons land in kaart moet brengen,
kan beginnen met haar werk. De be-langrijkste vertegenwoordiger van
de artsen, de Maatschappij voor de
Geneeskunde KNMG, heeft haar
medewerking toegezegd. De
KNMG zal haar leden adviseren
mee te Werken aan het onderzoek,
dat inzicht moet geven in het optre-
den yan artsen en verpleegkundi-
gen bij verzoeken om euthanasie.
In besloten overleg tussen vertegen-

woordigers van KNMG, minister
Hirsch-Ballin (Justitie) en staatsse-
cretaris Simons (Volksgezondheid)
is donderdagavond de knoop door-
gehakt. De KNMG had twee eisen
gesteld, die gisteren in 'constructief
overleg' zijn gehonoreerd.
DeKNMG stoordezich aan de grote
verschillen in opsporingsbeleid per
regio. „In sommige plaatsen reed de
politie met veel lawaai, de zwaai-
lichten aan, naar de arts, die een ge-
val van euthanasie had gemeld. Als-
of er een misdrijf was begaan", al-
dus woordvoerder Mulder van de
KNMG. Alle korpsen in ons land
worden nu geïnstrueerd een mel-
ding van euthanasie door een arts
op 'discrete wijze' af te handelen.
Al eerder waren afspraken gemaakt
over de privacy van de ondervraag-
deartsen en patiënten. Die zijn don-
derdag definitiefvastgelegd. De in-
terviews zullen op volstrekt anonie-
me basis plaatsvinden, waarmee
wordt voorkomen dat informatie la-
ter tegen iemand wordt gebruikt.

De opdracht is gegeven aan het In-
stituut Maatschappelijke Gezond-
heidszorgvan de Erasmus Universi-
teit en wordt gecoördineerd door
prof. dr P.J. van der Maas. De com-
missie kan in junibeginnen, omdat
nog overleg plaatsvindt over de
technische opzet. De rapportage zal
een van de pilaren vormen voor een
herziening van de euthanasie-wet.

binnen/buitenland

Omroepbijdrage zal
niet verder stijgen

Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - In de nieuwe media-
wet wordt commerciële kabel-TV
en -radio onder voorwaarden moge-
lijk gemaakt en worden uitgebreide
beschermingsmaatregelen geno-
men voor de huidige Hilversumse
omroepen. Dagbladondernemingen
kunnen een financieel belang ne-
men in een commerciële zender. De
commerciële zenders moeten op
hun beurt weer bijdragen aan het
Bedrijfsfonds voor de Pers, waaruit
noodlijdende kranten worden ge-
subsidieerd. Het wetsontwerp ver-
ruimt verder de mogelijkheden
voor middag-TV en een flexibeler
STER. De omroepbijdrage zal de
komende jaren niet verder stijgen.

Het gisteren door het kabinet opge-
stelde voorstel voor een nieuwe me-
diawet komt in hoofdlijnen overeen
met de al in december ontvouwde
plannen van minister d'Ancona.

De minister had zich toen al verze-
kerd van steun van de regeringspar-
tijen. In die plannen was nog geen
sprake van ether-reclame op zon-
dag, maar werd uitgegaan van een

verhoging van het kijkgeld als de
omroepen in financiële nood zou-
den komen.

In het nieuwste-wetsontwerp wordt
zondagsreclame mogelijk als de
STER-inkomsten dat 'noodzakelijk'
maken en wordt de stijging van de
omroepbijdrage gebonden aan het
algemene prijspeil.

Nadelen
Premier Lubbers (CDA) erkende
dat er aan zondagsreclame 'nadelen
zitten, gezien het karakter van de
dag. „Maar er zit enige spanning in
die redenering als we tegelijk op
zondag allemaal voetbalwedstrij-
den zien vol met shirt-reclame".
Lubbers en d'Ancona benadrukten
dat de huidige financiële toestand
van de STER en de Hilversumse
omroepen geen aanleiding is om de
zondagsreclame snel in te voeren:
„Ik heb niet de indruk dat het water
tot de lippen staat", aldus d'Ancona.
Invoering van de zondagsreclame
op radio en TV levert ongeveer 35
miljoen gulden op; circa 5 procent
van de huidige reclame-opbreng-
sten.

Brief rechters
naar collega's
in Zuid-Afrika

AMSTERDAM - Ruim 200 Neder-
landserechters hebben dit weekein-
de een brief gestuurd naar hun
Zuidafrikaanse collega's. In de brief
snijden de rechters onder meer het
onderwerp aan met betrekking tot
de handhaving van apartheidswet-
ten in Zuid-Afrika.

De preciese inhoud van de brief zal
pas maandagochtend worden be-
kendgemaakt in Amsterdam. Dit
heeft gisteren mr W. van Maanen,
advocaat te Amsterdam die lid is
van een werkgroep die de actie
coördineert, meegedeeld.

In Zuid-Afrika wordt al een aantal
jaren discussie gevoerd over de po-
sitie van rechters en de invloed die
hun beslissingen hebben op het in-
standhouden en ondersteunen van
de apartheid.

puntuit
Mongolië

De Grote Hural (parlement) 'in
Mongolië heeft een aangepaste
grondwet en een verkiezings-
wet aanvaard waardoor een
meerpartijenstelsel van kracht
is geworden. De eerste vrije
verkiezingen kunnen daardoor
volgens plan eind juli worden
gehouden.

Brandstichter
De gemeentepolitie van Sneek
heeft een 19-jarige inwoner van
die stad aangehouden die be-
kend heeft 24 branden in zijn
woonplaats te hebben gesticht.
De man, een dienstplichtig mi-
litair, is gisterenvoorgeleid aan
de officier van justitie. Wat het
motief is voor zijn daden is nog
niet bekend.

Smartegeld
De Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij PanAm is met de
slachtoffers van de ramp in het
Schotse Lockerbie, waar in de-
cember 1988 een vliegtuig neer-
stortte, tot een akkoord over
een smartegeldregeling geko-
men. Het gaat om schadeclaims
van 250 Schotse gezinnen, die
familieleden hebben verloren
of gewond zrjn geraakt. Welk
bedrag er zal worden uitge-
keerd is niet meegedeeld.

Bus in ravijn
Zeker 34 mensen zijn in Guate-
mala omgekomen toen de bus
waarin ze zaten 200 meter diep
een ravijn in dook. De acht
overlevenden zijn allen zwaar
gewond. De oorzaak'is vermoe-
delijk een mechanische sto-
ring, aldus de poütie.

Wapens
Oostenrijkse bedrijven mogen
van hun regering geen wapens
en munitie meer leveren aan
Turkije vanwege de slechte si-
tuatie van de mensenrechten
daar. Een woordvoerder van
het Turkse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, die dit beves-
tigde, sprak zijn veroordeling
uit over de maatregel, die naar
zijn zeggen 'voorbij gaat aan de
realiteit.

Nepal
Koning Birendra van Nepal
heeft gisteren de vorming van
een commissie aangekondigd
die over drie maanden een ont-
werp voor een nieuwe grond-
wet moet presenteren. Daarin
moeten de constitutionele mo-
narchie en de meerpartijende-
mocratie zijn verankerd, aldus-
de staatsradio. De vorst geeft
daarmee gevolg aan zijn verkla-
ringvan 8 april, toenhij na twee
maanden van bloedige onlus-
ten de terugkeer naar een de-
mocratisch stelsel afkondigde.

Bibliotheken
De Nederlandse bibliotheken
hebben ontstemd gereageerd
op het plan van minister d'An-
cona van WVC om met ingang
van 1 januari 1992 de subsidië-
ring van het leengeld te staken.
d'Ancona wil de vijf miljoen
gulden gebruiken voor een
nieuw letterenbeleid, waarbij
meerrekening wordt gehouden
met literaire auteurs. De biblio-
theken zeggen het gat niet zo-
maar te kunnen opvullen.

Vergiftiging
In vier mijnen van het
Oekraïense Donetsk-kolenbek-
ken hebben 10.000 arbeiders
het werk neergelegd uit protest
tegen de vergiftiging van 50 van
hun kameraden. Zij zijn ziek
geworden door gassen die vrn\kwamen uit een afvalhoop van"
een nabijgelegen chemische fa-
briek, zo meldde de Pravda gis-
teren. Het mijngebiedwas afge-
lopen december al getroffen
door een vergiftigingsramp,
toen 40 ton chloorbenzol uit
een chemische fabriek in de
grond terecht kwam. Daardoor
zijn toen drie kompels gestor-
ven en honderden anderen ern-
stig ziek geworden.

Polen
Polen maakt geen aanspraken
meer op de oostelijke gebieden
die het na de Tweede Wereld-
oorlog aan de Sovjetunie ver-
loor. Dit heeft de Poolse minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Krzysztof Skubiszewski giste-
ren in Londen gezegd. „Zelfs
een kleine grensherziening is
niet aan de orde," aldus de mi-
nister.

Oud papier
Minister Alders (Milieuhygië-
ne) vindt dat gemeenten moe-
ten doorgaan met het stimule-
ren van het inzamelen van oud
papier door aan de inzamelaars
een bodemprijs te garanderen.
Alders zal bij de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
aandringen op intrekking van
een advies aan de gemeenten
om met de susidiëringvan oud-
papier-inzameling te stoppen.
Dat heeftAlders geantwoord in
antwoord op schriftelijke vra-
gen van het Kamerlid Willems
van Groen Links.

Duits legervliegtuig neergestort

(ADVERTENTIE)

Recente wetenschappelijke
ontdekkingen

Te koop:
Eeuwige jeugd

NEW YORK - 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 dëfee 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 York 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.

56167
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"In de slecht toegankelijke bossen bij het Beierse Lohr in de
Bondsrepubliek is gistermorgen een transportvliegtuig van het
Westduitse leger neergestort. Bij het ongeluk zijn alle tien inzitten-
denom het leven gekomen.Bij een botsing tussen twee Nederland-
se F-16-straaljagers bij NAVO-oefeningen boven het Canadese La-
brador is een van beide piloten omgekomen. Op het vliegveld van
deFilippijnse hoofdstad Manila verongelukte gisteren eenBoeing
737. Door een ontploffing aan boord van het toestel brak brand
uit, waardoorminstens zeven van de 119 inzittendenomkwamen.
Van de 27 gewonden zijn er twee ernstig aan toe.

(ADVERTENTIE)
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" NEPAL TAPIJTEN
In pasteltinten met effen
middenvlak en eenvoudige
randmotieven.

" INDIA TAPIJTEN
Fijngeknoopt in exclusieve
dessins in zachte kleuren.
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~j LimburgsDagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 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 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave " in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

—___________—... ....
Vermist/Gevonden

VERLOREN, gouden arm- Een PICCOLO in het Lim-
band, Centr.-Heerlen op 1 burgs Dagblad helpt u op
mei jl. Teg. bel. ter. bez. Tel. weg naar snel succes. Bel:
045-4125557. 045-719966.

Mededelingen

Brand Bier
Zaterdag 12 mei wordt van 15.00-17.00 uur het interieur

van de Steh-bier Halle
feestelijk in gebruik genomen.

Wij feliciteren Lenie en Sjaak met deze verfraaiing
Brand Bier

Met wie kan ik elke morgen Van maandag t/m vrijdag,
ca. 7.50 uur MEERIJDEN van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
v.a Brs. naar M'tricht? T.v. uw PICCOLO telefonisch
045-252068 (na 18.00 uur) opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
' ' ' ■ ■:■■■ ■ ■■ : ■ " : - ï

Ervaren boekhouder
gespee. in M & K bedrijf kan uw boekhouding,

uw lonen en al uw fiskale aangelegenheden verzorgen.
Eventueel ook bij u thuis. Tel. 045-311329.

DAKDEKKER kan nog werk Ervaren PRIVÈCHAUF-
aannemen Tel. 045-229242 FEUR biedt zich aan voor
tussen 18.30 en 20.00 uur, zakenmensen. 04490-
TYPISTE vraagt thuiswerk 48236-
(event. typewerk of adm. Wat VERKOPEN? Adver-

" werk). Tel. 045-323960. teer via: 045-719966.
Personeel gevraagd
i

Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goedewerksfeer CAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.

Tel. 04493-4788.

Schoolverlaters opgelet!
In de slagerij in de Edah in Geleen vragen wij een

Slagerijmedewerk(st)er
voor 24-40 uur per week.

Leeftijd 17-21 jaar. Heb je interesse, kom dan even langs
of bel 04490-49393 en vraag naar dhr. Wevers.

Edah-slagerij, Rijksweg Zuid 87, Geleen.
Las- en montagebedrijf Van Daal-Dieteren BV vraagt
C.-Bankwerkers/Pijpmonteurs en

CV-monteurs
met ervaring. Bellen tijdens kantooruren 04499-3182.

SPEELCLUB MAASBRACHT IfIJF-
Speelclub Maasbracht vraagt

Croupiers die reeds enige ervaring hebben
en leerlingcroupiers

Onze eisen voor leerlingcroupier zijn:Jonge enthousiaste mensen van rond de 20 jaardie mini-maal een MAVO-diploma bezitten en er niets op tegen
hebben om in de weekends en op feestdagen te werken.De opleiding wordt binnen onze Speelclub gedaan en zal

ongeveer 3 weken duren.
Wij bieden:

* een leuke werksfeer
* een leuke toekomst
* een eerlijk salaris.Uw sollicitatie, recente pasfoto en curriculum vitae kunt U

sturen naar: Vereniging Speelclub Maasbracht,
t.a.v. Personeelszaken, Mw. A.M.J. Verheesen,

Rijksweg 3, 6051 KN, Maasbracht.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Afwashulp m/v
bij een hotel in Slenaken. Werktijden: 9.30-14.00 uur of
18.00-23.00 uur. Deze baan is voor enkele maanden.
Eigen vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid. Er-
varing is niet vereist. Hebt u interesse in beze baan?
Neem dan contact met ons op of kom langs.

Huishoudelijke hulp m/v
bij een hotel in Slenaken. De werkzaamheden bestaan uit
het schoonmaken van hotelkamers. Werktijden 8.00-14.00
uur. Deze baan is voor enkele maanden. Eigen vervoer is
noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid. Ervaring met soort-
gelijk werk strekt tot aanbeveling. Hebt u interesse? Neem
dan contact op of kom langs.

Voor informatie:
045 - 71 83 66, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 /AKERSTRAAT
Gevraagd voor jaarbetrekking in Zuid-Limburg

Zelfstandig werkende kok m/v
met een kreatieve keukengeest

Br.o.nr. B-4573, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

_*.{\ techno-time bv

Heeft direct werk voor
Electromonteurs

Onderhoudsmonteurs
Tekenaars alle vakgebieden

Produktiepersoneel
MTS Procestechniek

Vakantiewerkers
Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,

Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland.

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

gevraagd per 1 augustus voor moderne praktijk in Aken,
(500 mtr. over de grens in Vaals). Nadere informatie en

sollicitaties aan: Dr. Benders, Schurzelterstr. 571,
D-5100 Aachen. Tel. 09-49-24186286.

Las- en contructiebedr. Zwikstra
vraagt voor direkt

Pijpfitters na ISO E en Argonlassers met ervaring monteurs
voor montagewerkzaamheden. Tel. aanmelden van 9.00
tot 17.00 uur tel. 01880-333746 na 17.00 uur 04492-4575.

Met spoed vragen wij een ervaren
medewerker M/V

voor onze bloemenzaak in Geleen. Br.o.nr. B-4541 aan
Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Handia Bouw vraagt voor Duitsland
betontimmerlieden

metselaars
Hoog accoordloon. Bel voor informatie 080-784188.

Albert Heijn Sittard
zoekt energieke, klantvriendelijke

medewerkers (m/v)
geboden wordt een full-time werkweek.

Hierbij denken wij aan iemand die bereid is met veel inzet
en enthousiasme zijn werk te verrichten. Na interne

opleiding en gebleken geschiktheid is doorstroming tot
kaderlid mogelijk.

Indien u interesse heeft verzoeken wij u zo spoedig
mogelijk schriftelijk te reageren.

Albert Heijn Sittard, Walstraat 71, 6163 CV Sittard.
t.a.v. Mevr. G. Bronekers.

Beveiligingsbeambte ?
Binnenkort starten wij in uw omgeving met de

Mondelinge
opleiding tot

Beveilingingsbeambte
(basis- en vakdiploma). Bel of schrijf voor informatie naar

0.P.8.
Postbus 609, 6130 AP Sittard, tel. 04490-80578.
Vlees- en vleeswarenbedrijf te Kerkrade vraagt:

enkele studenten
voor verpakkingswerkzaamheden, tevens studenten
gevraagd voor reinigingswerkzaamheden van auto's.

Tel, inlichtingen 045-453005.
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Met spoed gevraagd
verhuizer-chauffeur

Schoenmakers Verhuizingen, Ridderweg 47, Heerlen.
Tel. 045-411281.

Operaties
Chemotherapie, bestraling en medicijnen zijn belangrijke
instrumenten bij de behandeling van levensbedreigende

ziekten. Ze vergen het uiterste van uw lichamelijke conditie
en juist gebruik aan conditie kan soms het wachten op
een medische doorbraak of adequate therapie moelijk

maken, ln het buitenland zijn inmiddels natuurlijke
voedingssuplementen in produktie gekomen, die de

conditie en weerstand van patiënten soms verrassend
positief kunnen beïnvloeden. Indien u serieus geïnteres-

seerd bent in het hervinden of verbeteren van uw
weerstandmechanisme of conditie en u, met goedvinden

van uw huisarts, eventueel bij een verder onderzoek
hieromtrent behulpzaam wilt zijn, stuur dan een briefkaart

met uw naam en adres naar:
Postbus 87014, 1080 JA AMSTERDAM.

U ontvangt dan GRATIS meer uitgebreide informatie.

P. Bergstein Handelmij. BV
Poststraat 19 - Postbus 27, 6460 AA Kerkrade.

zoekt:
Servicemonteur / Monteur

Leeftijd: 25 - 30 jaar.
Opleiding: minimaal MTS W, eventueel E.
Goed algemeen machinetechnisch inzicht.

Zelfstandig kunnen werken.
Liefst ervaring als servicemonteur/monteur.
Kennis van elektrotechniek - pneumatiek.

Kennis van de Duitse en Engelse taal is gewenst.
In bezit zijn van rijbewijs B.

Schriftelijke sollicitaties richten aan bovenstaand adres.

Gevraag Servicemedewerker,
voor 40 uur per week. Leeftijd plusm. 19 jaar.

Avia Service^tationDrievogelstraat 78, Kerkrade- Tel. 045-424496.

ECM J_éerlen BV
is werkzaam op^hét 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.

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.

DESIGN PROMOTION
Keramisch atelier te Oirsbeek vraagt per direct een

energieke inpakster (circa 18 jr.).
Moet vlot en zorgvuldig kunnen werken.

Tevens bereidheid andere voorkomende werkzaamheden
te verrichten.

Een afwisselende baan met goede verdiensten.
DESIGN PROMOTION

Inl. maandag 14/5 tussen 9.00 en 10.00 uur: 04492-5422.
Gevraagd

Elektro-monteur
Mond. soll. Wiersma & Zn., Willemstr. 117, Heerlen.

045-725933.

Tempo-Team Uitzendzendbureau
heeft direct werk voor:

produktie-medewerkers m/v
bij een kantfabriek in Kerkrade. Wij zoeken gemotiveerde
kandidaten die bereid zijn om in 2- of 3-ploegendienst te
werken en kunnen omgaan met machines. Een LTS-oplei-
ding strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Het
betreft een full-time baan met goede verdiensten en toe-
komstmogelijkheden. Hebt u interesse? Neem dan kontakt

op of kom langs.
Voor informatie

045 - 71 83 66, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Voor 'n deskundig advies
en snelle levering uit voorraad...

TOTZIENS
inonze vernieuwdeshowroom1.

industriëlegassen machines
iasbenodigdheden veiligheJdsartikelen

gereedschappen . werkkleding
Nual 25 jaar eenbegrip JjÊk voor kwaliteit en service!

Groepsvervoer-
Chauffeurs M/V
gevraagd, klein en groot rij-

bewijs, part-time. Pers.
aanmelden Akerstraat

Noord 132, Hoensbroek.
Wij zoeken een

Kapper/kapster
Ben je creatief, modern, is je
vak ook je hobby? Bel dan:
Hairstudio All-in

Tel. 04498-52040.
Direct aan de slag?

Dat kan bijs
Specialiteiten

slagerij
Scheeren.

Te Weiten-Heerlen
Als verkoopster

voor 4 dagen p.w.
Ben je een vlot en vriendelijk

type tussen 17 en 21 jr.
Bel dan 045-717483

(voor 18.00 uur)
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. af spr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
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.
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker.
Tel. afspraak v.a. maandag
09-49-2431.6345.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
SERVEERSTERS en koks
gevraagd. Hotel Restaurant
Crasborn, Hoogstr. 6, Thorn
04756-1281
Gevr. 2 part-time VER-
KOOPSTERS voor ca. 20-
-25 uur, voor fotolaborato-
rium in Sittard. Tel. 04490-
--27524.
STRATENMAKER en op-
perlieden gevr. Erk. straten-
makersbedrijf P. Zweiphen-
ning, Orrsbeek. Tel. 04492-
-5316 of 04493-1038.
Gevr. VAKANTIEWER-
KERS voor div. werkzaam-
heden. Erk. stratenmakers-
bedr. P. Zweiphennig, Oirs-
beek. Tel. 04492-5316 of
04493-1038.

___^

Niet-rokende KINDER-
OPPAS in bezit v. auto, voor
onregelm. tijden, min. Ift. 25'
jr., omg. Heerlen. Br.o.nr. B-
-4513, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. met spoed VAKAN-
TIEHULP voor souvenirs-
winkel, tel. 04406-12001.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
A.u.b. geen Salonmuzikan-
teh. Straatsymfonie-orkest
RICCIOTTI zkt. voor tour-
nee (4-26 aug.) NL-GB: fl.,
cl., fg., berc, vla., vc.
Opgeven voor aud. tel.
020-220183
Gevr. KEUKENHULP v.a.
16 jr., cafetaria "De Post",
tel. 045-464526.
PERSOON gez. i.b.v. auto
die slechtlopend persoon
ger. kan vervoeren. Br.o.nr.
B-4523, L.D., POstbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. huishoudelijke HULP
voor 1 ochtend per week.
Tel. 045-410844.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Dames, leuk bezig zijn en
bijverdienen met COSMETI-
CA, div. mogelijkheden. Nu
met startpremie. Bel vrijblij-
vend voor inlichtingen 045-
-228035.
CONSTRUCTIESTRALERS
en Schilders gevraagd.
04490-69457 of 04498-
-56786.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Gevr. ervaren MACHINIST
voor mobiele kraan en
chauffeur voor vrachtauto
met kraan, W.Brouns,
04490-78200.
Gevr. POMPBEDIENDE
voor 2 zondagen p.mnd. en
event. 1 dag p.wk. (bv. stu-
dent). Tel. 045-455381 na
19 u. Vereist: goed rekenen!
Meisje of jonge man voor
onze BLOEMKWEKERIJ,
met tuinbouwopleiding en/of
ervaring. Tuinbouw Stokker-
mans, Esschenweg 70,
Heerlen.
BUFFETHULP en part-time
chauffeur gezocht. Tel. 045-
-463616.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor wee-
kenddienst. 045-460014.
Herenkapsalon vraagt part-
time KAPPER/STER en een
heren kapper/ster die een 3-
jarige MDGO-opl. gedaan
heeft. Br.o.nr. B-4535, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nette CHAUFFEURS gevr.
enige kennis omg. Heerlen.
Tev. centralist m/v gevr.
Zonder erv. onn. te soll.
Pers. aanm. Kroontax, Anje-
lierstr. 123A, Heerlen.
FRITUREHULP gevr. voor 3
avonden p.w. 't Smulhoes.
Tel. 045-313440 of 310239.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Gevraagd een zelfstandig"
meewerkend VOORMAN en
part-time reinigingskrachten
voor een nieuw objekt in de
voedingsmiddelenindustrie
in Heerlen. Linders Schoon-
maakbedrijven. 045-421208
Hotel de L'Empereur, res-
taurantLa Mangerie vr. zelf-
st. werkend a-la carte KOK.
Heb je interesse, bel ons
dan. Tel. 04406-13439.
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
HULP in de huish. gevr. voor
6-10 uur per maand. Tel.
045-253260, na 19.00 uur.
BABY-OPPAS gevr. Ift. 50-
-60 jaar, voor kind van 5 jaar,
vanaf aug. gedurende 2
jaar. Tel. 045-325862.
JONGEMAN , gevr. voor
Hoensbroek voor het bezor-
gen v.d. Volkskrant. Tel.
045-222144.
Gevraagd voor gezin in Nuth
HULP in de huish. voor 2 a 3
middagen p/wk. Br.o.nr. B-
-4338 L-D, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
GEVRAAGD: een gepen-
sioneerd echtpaar om de
wintermaanden op een
camping te passen, gelegen
in de Belg. Ardennen. Geen
verdiensten, maar gratis
wonen mcl. verwarming en
tel. Br.o.nr. B-4546, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Blues Rock Band zoekt drin-
gend ZANGER. Tel. 043-
-472655, Jos.
AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 04499-4479 of
045-310348.
PORTIER gevr. aanmld.
tussen 19 en 20.00 uur op
zat. en zond. Dancing Las
Vegas, Sunpln. 2, Landgraaf
AARDBEIENPLUKKERS
gevr. boven 16 jr. Selfkant
Hawert, Hauptstrasse 38.
09-49.24561292 of 3672.
Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een ERVAREN
full-time verkoopster; 1 er-
varen part-time verkoopster.
Prettige werksfeer in zeer
modern bedrijf. Traiteur sla-
gerij Jos Aben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813. .
Gevr. WINKELMEISJE plus
parttime voor slagerij, met
ervaring. Br.o.nr. B-4555,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.
Roek-pop band Stake Out
vraagt gemotiveerde BAS-
SIST, install. en oefenr.
aanw. Reactie 045-324186.
CALCULATOR voor straal-
en schilderwerk gevraagd.
04490-69457 of 04498-
-56786.

HULP in de huish. gevr. Lfst.
jonger dan 20 jr. Tel. 045-
-427639. ■
Fa. MBS ROADSTAR
vraagt verw.monteurs, pijp-
fitters, electromonteurs,
bankwerkers, metselaars en
betontimmerlieden. Tel.
045-226346/722149.
Gevraagd UITVOERDER
met aannemersdiploma evt.
als compagnon. Br.o.nr. B-
-4572, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Part-time VERKOOPSTER
gevr. Slagerij A. Janssen-
Eggen, Maastrichterln. 15,
Landgraaf. 045-312813.
Gevraagd HUISHOUDELIJ-
KE hulp 1 ocht. p/wk., omg.
Hoensbroek. 045-221467.
Medewerker gevraagd voor
schoonmaak en BEWA-
KING op Foreldorado Gul-
pen, woning aanwezig. Soll.
schriftelijk of telef., Euverum
1-5, 6271 PJ Gulpen, tel.
04450-3215.
Wie wil mijn tuin onderhou-
den? Br.o.nr. B-4574. L.D.,
pb. 3100, 6401 DP Heerlen.

Met spoed gevraagd HULP
in de huishouding voor 1 he-
le- of 2 halve dagen. Bij
voorkeur woonachtig in de
gemeente Schinnen. Voor
meer info. bel 04493-3416.
Gevr. vlijtige eerlijke HULP
in de huish. die goed strijkt.
3-4 ochtenden p.week voor
enkele uren, en handige
klusjesman vóór tuin en huis
te Aken-Richterich-Lau-
rensberg. Zat. v.a. 13.00 uur
09-49-241171822.
Lasbedrijf LAWERKON
vraagt jongemannen (liefst
leerling pijpfitters), die oplei-
ding willen volgen tot PE-
lasser. Tevens vragen wij
met spoed pijpmonteurs en
constr.-bankwerkers. Tel
045-753737.
DRESSUUR-RUITER (m/v)
gevr. Inl. 04498-52248.
Gevr. HULP in dierenspe-
ciaalzaak, v. enkele dagen
p. wk., teg. kleine verg.
Geen WAO'er, wel vitale ge-
pensioneerden, Br.o.nr.
B-4565, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
HEERLEN-Centr. kamer in
studentenhuis. Tel. 045-
-455755 of 045-710029.
Nette studente zoekt kamer
met eigen kookgel. in
MAASTRICHT per 1-8 of
eerder. Tel. 03455-76551.
STUDENTENKAMER te h.
bij centr. Heerlen, 1.6.'90 vrij
Inl. 045-413074/417373.
2 Studenten zoeken woon-
ruimte in centrum van Heer-
len. Info. te verkr. bij Yvette
Kinwei, 04950-35384.
Te h. studentenkamer cen-
trum HEERLEN, tel. 045-
-221955.
ZOLDER te huur bij familie.
Tel. 045-319778.
Grote sudentenkamer te h.
in HEERLEN-C. tel. 045-
-711386.

2 Nette studenten van de
RHOTV zoeken een kamer
in Maastricht. 043-430584.
Te h. gemeub. kamer met
keuk. en bad te BOCHOLTZ
Tel. 045-441119
Te huur aangeb. zit-slaap-
kamer in centr. TREEBEEK,
liefst werkend persoon. Tel.
045-212663.

STUDENTENKAMER te
huur Centrum-Heerlen. Inl.
.045-711617.
Per 1/6 kamers te huur in
een net STUDENTENHUIS,
voorkeur 1e jr. Horeca-
school of T.H.W., tel.
045-216734
Kamer te huur te VALKEN-
BURG, liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Bouwen/Verbouwen
Te k VELDBRANDSTENEN Een PICCOLO in het Lim-

’ 0,75 p/st. Henri Dunantstr. burgs Dagblad helpt u op
105, Brunssum 045-272184 weg naar snel succes. Bel:
v. 7.00- 15.00uur. 045-719966.

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

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.
DINBALK lengte 4.10 m. x
20 cm. x 20 cm. Tel. 045-
-324280. _
BETONPANNEN, nieuw,

’ 0,90 per stuk; ruime hoe-
veelheid ' metselstenen,
veldbrand en landhuisstijl.
Tel. 04405-3038.
Te koop een partij MUL-
DERPANNEN. Tel. 045-
-252049.

Reparaties
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

Hobby/Doe het zelf
COMPRESSOR 220 volt, 2
cil. aanzuig.vol. 400 Itr.,
tankinh. 60 Itr. ’ 1.850,-.
Tel. 045-454658.
Te k. HOUTDRAAIBANK
’250,-. Tel. 045-415446.

Te k. gecomb. DRAAI-
FREESBANK 13" kop, nw.
pr. ’ 1.900,-, voor ’ 1.200,-.
Tel. 045-457633.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.. ■ ■ ■ ■

Winkel & Kantoor
■ — — ;

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; _ jaargarantie vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Telefooncentrales
v.a. ’ 1.499,-

Semafoon.
v.a. ’ 289,-

Autronic-tls 04492-3888.
HUUR NU TELEFAX

vanaf ’ 39,- per maand
Tel. 04490-56068 / 08851-16550.

HUUR KOPIEERMACHINE
vanaf ’ 59,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851 -16550.
Te koop uit faillissement

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

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

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

Nieuw meubilair
Houten directie bureaus ’ 1-395,-; buro's Rockmart 2000:

met 2 ladenblokken 160x80 ’ 795,-; Hoekcombinatie
R2OOO ’ 995,-; Tekeningladenkasten A 1en A0vanaf

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

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

’ 595,-; pallet hefwagens 2000 kg ’ 825,-.
Verder nog 1001 artikelen.

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.30 tot 18.30 uur.
's zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.

te koop moderne winkelinventaris
53 m. zelfstaande 5 planken schappen, iedere hoogte ver-
stelbaar, Im. en 1.20 m. breed, diverse gondels hoog en

laag, toonbanken.
CHERMIN SWALMEN tel. 04740-1624/3318.

Auto-telefoon
wegens terugname Lease-

mij, div. modellen,,
pr. v.a. ’ 2.979,-.. Tel.: 04492-3888.

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

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, .e.a.b., 045-216130.

30 jaar getrouwd I

Hartelijk Gefeliciteerd! I
Wensen jullie je kinderen en kleinkinderen B

proficiat Anneke Proficiat I

~. ZT Dit had dir neet ve _HMia, pas 50 "; .

Tot vanavond. ."**"■. ■
Je zusjes Van der Molen. Met veel tegenzin gaa'B

_. _■ ■ . vandaag de 50 in! v_mrrOTlCiat Carlos, André en PjM

I . ' '-$'*W" #SV ■ ..'T' j^|

Jan Geurts ziet Abraham I
Rosie, Paul en Anita. I

A . , wensen je: Je oudsWADraham Anouk en RonaWjH

Tot vanavond _# I
Els, Margot, Wilma, Math, ____ÉÊ_ WWmRemco, Rob en Evelien KL mÊ

Pmfiniat wordt 58 jaar. ilrronciai Proficlat van 'Tjel m
kinderen en kleinkind?»

Kfe[^.. :"%$^ WmÉWi I

De "schuinse" achterburen »fe I
(O)ma 80 jaar m^m A

Proficiat gestopt met rokefl

IMfffiniTT
Klaas, Ruud en ROI

Proficiat Mam Jl
■ jHË I

/_____!-*_____ I

Jo, Marieta, Ricky, Monique,
Roy, Guido, Gerda, Ton, f >_»"#'

Dave, Ronald, Giel, Paula fi_ __»__
en Judith. _^gfaJPrw> _BPJ

Communie: " " "' - " " ...... .
Wilt u het communicantje

feliciteren?
Dat kan!

Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie: f

045-719966 J
Kim Proficiat Ke^~ffljgs&Ê_____________\\\ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g^£

I

■___> H^^__BI

Hartelijk gefeliciteerd met je
eerste H. Communie mf

van Omamaatje, Omi, Opi metie H- Communi*
en Marco. Opa en Oma J

Bedrijven/Transacties 'Beleggers/medefinanciers gevff
1. voor bouw motels en restaurants. Grond, vergun1*aanwezig.

2. gevr. medevennoten voor opzetten bank. BankgeP*
en vergunning aanwezig.

3. Deelname in Oilcompany. t
4. Opzetten of verbetering bedrijven voor export'!

Brieven naar Postbus 605, 6130 AP Sittard. i
Te koop Faema HORECA-
KOFFIE-AUTOMAAT 3
groeps, nog in bedrijf te
zien, pr. ’2.700,-. Te bevr.
04406-13102.

'COSMETICA partij te M
ook zonnebrillen, O 4"'

12875. Jl
Voor Piccolo's

zie verder pagina .|
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gelukken
W <*e jaren vijftig door de Brit-
e^gering gerealiseerde opwer-
ss'abriek voor het produceren

Ij atoombommen, Sellafield,
P 1het laatste decennium aan-
phd negatief in het nieuws.

Fs 1977 werden er 124 grote en
lp ongelukken gemeld. In
Ij. moest bijvoorbeeld de fa-
r °ntruimd worden: het venti-

blies radio-actievepn jjg fabriek in. In datzelfde
I *ces een onderzoek van een
■^busmaatschappij uit dat in
pßiillende bussen de stoelen,
L,°P Sellafield-werknemersven gezeten, radio-actief be-
dfWaren.

de grootste bedreiging voor
m natuur vormt' de constan-. alingsdosis in de (woon)om-

jnS- Veel en veel te hoog con-
internationale organi-

-3 maar de regering Thatcher
' ontkennen. Totdat in februa-
ri dit jaar het rapport van de
jonden ingestelde commis-

(ft_? rcmer verscheen. Daarin
l deregering toe dat er een re-bestaat tussen het hoge kan-"Jfer en aantal leukemie-ge-
Jï onder baby's en de straling

pi van de nucleairefabrie-
c
|L*°U een kleine doorbraak ge-
ijjd kunnen worden. Maar de

consequentie die je
Verheid aan een dergelijkeer-, 'JJg moet verbinden, het om-

' brengen van de stralings-
'n met zeker de factor 20, dat
6
Urt dan weer niet. Voldoende

3 dus om weer een nieuwe
Pagne, de negende inmiddels,, Sellafield te starten", aldus*s Gmyt.

etten
Lm echter nog meer redenen
L de internationale milieu-or-
L om in het geweer te ko-
S ■ Zoals debetrokkenheid van
f meer Nederland en de
| Pese Gemeenschap. „De
kl .ls uit de Britse nucleaire in-gl*:. Sellafield is volledig af-
n e _k geworden van het bui-
ig ?d. De Nederlandse kerneen-
LrJodewaardvoert al jaren, dat
o^end en door Den Haag be-
u|d, radio-actief afval af naar, *leid. Tevens werd enkele
&t . geleden bevestigd dat het
ï_.le"°nderzoek Centrum Ne-
T^d(ECN) in Petten splijtstof-

-3n Dounreay betrekt en na
.. weer terugstuurt", zegt
uy Dounreay, gebouwd voor
J/f militaire doeleinden, dreig-
-5 het stopzetten van het mili-

Programma failliet te gaan.

besloot de directie op
L'yerciële basis de bedrijfsvoe-

!javoort te zetten. Behalve Ne-
jj werden Japan en Duits-
i_><__us belangrijke klanten bin-Ijfnaald. „Dat betekent dus
ttis

e Sequentie van de nucleaire
itPorten via de zeer drukkeL °ntes - zoals de Noordzee, de
ha cc, maar ook het Panama-
fejw - is toegenomen. Een1 gevaarlijke ontwikkeling."

j^erkelijk is dat al die landen

E t verleden tijdens conferen-
meer tijdens de Noord-

-4 red.) steeds felle
k * 'afvuurden' in de richting
llat Amper enkele ja-l ater houden ze zelfdenucleai-

re fabrieken draaiende. Als er ooit
één goeie reden bestond om de
contracten tussen Dodewaard en
Petten enerzijds envSellafield en
Dounreay anderzijds op te zeggen,
dan was dat het verschijnen van
het Gardner-rapport", valt Bas
Bruine, die de komende twee
maanden de Greenpeace-actie
vanaf de wal zal begeleiden, bij.

Het is echter niet alleen Neder-
land, dat verantwoordelijk gesteld
kan worden voor de contracten
met de Britse atoomgiganten. Het
ECN in Petten is eigendomvan de
Europese Commisie. West-Duits-
land, Nederland en de EG finan-
cieren gezamelijk het onderzoek
in deze reactor, dat weer plaats-
vindt onder toezicht van het Ge-
meenschappelijk Centrum voor
Onderzoek van de EG. Daarbij
komt nog eens dat er wordt ge-
werkt met hoog-verrijkt uranium
uit Amerika, dat het land na ge-
bruik niet meer terug wil vanwege
deveel te hoge straling. „Ondanks
de internationale belangen, blijft
Nederland verantwoordelijk. De
reactor staat op Nederlands
grondgebied, de transporten gaan
voor een deel over ons land en de
regering in Den Haag is verant-
woordelijk voor de vergunningen.
Het is moreel absoluut onverant-
woord wat er gebeurd", blijftHans
Gruyt van mening.

Bas Bruine: „Onlangs verbood de
Tweede Kamer het verschepen
van het radio-actief materiaal in
Nederlandsehavens. Het gevolg is
dat het nu per trein naar Duinker-
ken gaat, danper boot naar Dover
en dan weer per trein door heel
Engeland naar Sellafield. Nota
bene, dwars door Londen. Zeg
nou zelf..."

Ierland
De rol van lerland in dit interna-
tionale vraagstuk staat eveneens
ter discussie. Als 'overburen' heb-
ben de leren vaak geprotesteerd
in Londen tegen de bedreiging
van de volksgezondheid. Het le-
verde veel stampij op. Toen ler-
land onlangs voor een halfjaar het
voorzitterschap van de EG toebe-
deeld kreeg, liet Dublin weten
vooral de vinger op de zere 'mi-
lieuplekken', zoals Sellafield en
de lerse Zee, te gaan leggen. Er
zou een 'groene periode' in het
Europese beleid intreden. „Maar
vanaf het moment dat de leren de
voorzittershamer in handen kre-
gen,verstomden de protesten. On-
begrijpelijk. Het is voor Dublin
toch de gelegenheid bij uitstek om
het milieu in de eigen regio te ver-
beteren", reageert Gruyt.

De acties zullen de komende twee
maanden geconcentreerd worden
op de transporten. „We gaan niet
van die opzienbarende stunts uit-
halen, want schepen met een der-

gelijke gevaarlijke lading kunnen
we nu eenmaal niet in de proble-
men brengen. De inzet vormt het
vestigen van de aandacht op de
transporten, dat het eindelijk tot
de landen in de Noordzee-regio
doordringt wat er zich in hun na-
bijheid afspeelt. Daartoe zullen
we ook in havens en in sommige
landen campagne voeren." Begin
volgende week hoopt de 'Green-
peace' aan te komen in de lerse
Zee.

Veel indruk op de Britten hebben
de aangekondigde, en ook eerde-
re, acties niet gemaakt. Nog maar
enkele dagen geleden verklaarde
Dounreay-directeur Owen Pugh:
„Ik hoop dat mijn bedrijf op korte
termijn contracten kan tekenen
voor het opwerken van brandstof-
staven afkomstig van onderzoeks-
reactoren in andere landen."

math wijnands

Troef
Tegelijk met Noordrijn-Westfalen
gaat de deelstaat Nedersaksen
naar de stembus. Voor de derde
maal in successie probeert daar de
sociaal-democraat Gerhard
Schröder minister-president
Ernst Albrecht (CDU) beentje te
lichten. In het parlement van Ne-
dersaksen bezet de regerende coa-
litie van CDU en FDP met 78 ze-
tels slechts één zetel meer dan de
oppositie yan SPD en Groenen.
Albrecht is in zijn campagne met
een verrassende troef voor de dag
gekomen: de voorzitster van de

Bondsdag, Rita Süssmuth. Haar
populariteit moet er mede toe bij-
dragen dat de CDU het zware
tweegevecht met de SPD succes-
vol beëindigt. Süssmuth is be-
schikbaar als minister in de rege-
ring van Albrecht en zal - voorop-
gesteld dat de christen-democra-
ten morgen de winst binnenhalen-Albrecht tijdens dekomende re-
geerperiode als minister-presi-
dent aflossen.
Terug naar Noordrijn-Westfalen.
Norbert Blüm voert als argument
voor zijn optimistische verwach-
tingen aan dat de CDU opnieuw
ontwaakt is. Hij zegt moed te put-
ten 'uit de betrokkenheid aan de
basis. Blüm: „de CDU is soepeler
geworden, straalt weer zelfver-
trouwen uit." Het optimisme van
de christen-democraten wordt
aanvullend gevoed door de goede
verkiezingsresultaten van de
Oostduitse zusterpartij, maar niet
onderschreven door de uitkom-
sten van de opiniepeilingen.Daar-

uit blijkt dat de SPD haar leiden-
de positie bestendigt.
Alle partijen die in het strijdperk
treden, hebben t- naar mocht wor-
den verwacht - actuele regionale
kwesties tot inzet van de verkie-
zingsstrijd gemaakt: onderwijs,
socialepolitiek, verkeer en milieu.
De grote partijen beschuldigen el-
kaar ervan op tal van punten in ge-
breke te blijven en houdende kie-
zersschare voor zelf het betere re-
cept in petto te hebben.

" CDU-lijsttrekker Norbert Blüm: „Ook aan Rijn en Roer is het gedaan met het socialisme

binnen/buitenland

euwe acties tegen 's werelds grootste en smerigste kerncentrales

Nederland belangrijke
'klant' van Sellafield

i
■STERDAM - De werknemers van de Britse kern-
"trale Sellafield is geadviseerd beter geen kinderen
m te verwekken, omdat de kans erg groot is dat hun
f°melingen de afschuwelijke ziekte leukemie krij-
§■ En bij omwonenden van de Schotse nucleaire op-
jkingsfabriek Dounreay wordt steeds vaker kanker

f^stateerd. Het zijn de meest recente uit de lange
*s alarmerende berichten van de afgelopen jaren
r 's werelds grootste en smerigste kerncentrales' aan
krse Zee, die ook wel de 'radio-actieve vuilnisbelt'
|°emd wordt. De internationale milieuorganisatie
lenpeace is gisteren gestart met een nieuwe campag-
|egen deze grove schending van de milieu-wetten ten
trdwesten van Groot-Brittannië. Maar vooral ook te-
f de transporten van radio-actief materiaal door de
|je Zee en de Noordzee vanuit alle delen van de we-
J-Het is de Nederlandse afdeling van Greenpeace die
t^tie komt, temeer omdat Nederland het grootste
JReelvan de transporten voor zijn rekening neemt en
j de centrales in Dodewaard en Petten de Britse
jjpttfabrieken 'draaiende' houdt.

Jjmotste, smerigste en meest■'T _ke nucleaire installatie, die
'Y^s ter wereld zijn gelijke
■,'.20 omschrijft Greenpeace-
f'eider Hans Gruijt Sellafield.
K op datmoment met de overi-
jl bemanningsleden Dezig het
f°cnip met de gelijkluidende
ffl[ 'Greenpeace' in de haven
lp sterdam in gereedheid teTsen voor de twee maanden
Ptrip. Gistermiddag om 17vertrok de boot.

" De nieuwste actie van Greenpeace zal voornamelijk bestaan uit het bemoeilijken van de nu-
cleaire transporten via drukke vaarroutes als de Noordzee en de lerse Zee. Enkele jaren geleden
kwamen de actievoerders hiertegen al in het geweer.

SPD regeert vrijwel zeker door in Noordrijn-Westfalen

CDU vestigt hoop ook
op Kohl/DDR-effect

Van onze redactie buitenland
DÜSSELDORF/AKEN - „Als ik
niet rotsvast aan een overwin-
ning van de CDU zou geloven,
had ik de race al lang opgege-
ven." Politieke vechtjas Nórbert
Blüm, nu driejaarvoorzitter van
de christen-democratische par-
tij in West-Duitslands dichtstbe-
volkte, deelstaat Noordrijn-
Westfa'len (NRW), vestigt de in-
druk dat hij meent wat hij zegt.
Maar dat doet ook de zittende
minister-president, Johannes
Rau, wiens sociaal-democrati-
sche SPD sinds 1966 over
Noordrijn-Westfalen regeert,
vanaf 1980 zelfs 'solistisch.
Bij de verkiezingen van vijfjaar
geleden boekte de SPD onder
aanvoering van Rau haar groot-
ste triomf tot nu toe. Zij behaal-
de52,1 procentvan de stemmen.
Sociaal-democratische partij-
strategen geloven dat de SPD
bij de deelstaatverkiezingenvan
morgen haar resultaat van 1985
zal kunnen evenaren. Maar Rau
zelf heeft tijdens zijn campagne
gewaarschuwd voor al te hoog
gespannen verwachtingen.

Over zeven maanden - in decem-
ber -kiest deBondsrepubliek een
nieuw parlement. Die verkiezin-
gen zullen ongetwijfeld in het te-
ken staan van de naderende Duit-
se hereniging. Mocht Rau morgen
duidelijk minder stemmen krij-
gen dan in 1985, dan betekent dit
een opsteker voor kanselier Kohl
en een tegenvaller voor zijn so-
ciaal-democratische rivaal OskarLafontaine.

Hereniging
Natuurlijk is in de campagnes ook
de kwestie van de Duitse hereni-
ging niet buiten beschouwing ge-
bleven.Aan CDU-zijde hoopt men
dat het Kohl/DDR-effect de partij
electorale pluspunten zal opleve-
ren. De voortvarende manier
waarop het duo Kohl/Genscher
naar die hereniging toewerkt,
prikkelt de SPD zeer, te meer daar
zij haast geen invloed op de ont-
wikkelingen kan uitoefenen en zo
gezegd gedoemd is de hele scala
van spectaculaire gebeurtenissen
vanaf de zijlijn gade te slaan.
Willy Brandt, een van de grond-
leggers van de Ostpolitik, heeft er
in elk gevalmoeite mee. Dat bleek
tijdens een meeting in Aken. „Nie-
mand kan mij m'n blijdschap over
de Duitse hereniging afnemen,"
aldus Brandt, „maar nu de hereni-
gingstrein voortdendert, moeten
we er voor waken dat niemand on-
der de wielen terechtkomt." Wat
Brandt in het proces van de ver-
smelting van de twee Duitslanden
helemaal niet bevalt, is dat „ze in
Bonn doen alsof het hun particu-
liere aangelegenheid is." En dat
kan het volgens hem niet zijn. „De
eenwording is een kwestie die ons
allen aangaat," benadrukt hij, al-
len,-over alle grenzen heen."
Uit opinie-onderzoek is gebleken
dat de aanhangers van bondskan-
selier Kohl de CDU als landelijke
partij die in Bonn de dienst uit-
maakt, heel wat hoger aanslaan
dan zij dat op het regionale (deel-
staat-Mak doen. Aangezien bo-
vendien zon tien procent van de
13 miljoen kiesgerechtigden in
Noordrijn-Westfalen evenveel

sympathie heeft voor Rau als voor
Kohl, heeft de SPD geprobeerd
door middel van Rau-vriendelijke
spots en affiches een groot deel
van die 'zwevende' kiezers naar
zich toe te trekken.
CDU en SPD hebben in de aan-
loop op morgen angstvallig ver-
meden de verkiezingen als graad-
meter voor de nationale politieke
verhoudingen te presenteren. De
christen-democraten zouden er
mogelijk van kunnen profiteren,
als bondskanselierKohl zich wat
vaker in de provincie liet zien,
maar daar staat tegenover dat de
regeringsleider niet de schuld wil
krijgen van een eventuele neder-
laag. Aan sociaaldemocratische
zijde wil men bij voorbaat voorko-
men in het kielzog van de landelij-
ke SPD te geraken, nu de partij
van Hans-Jochen Vogel een wat
matte indruk lijkt te maken.

Bondsraad
De nationale uitstraling van de
deelstaatverkiezingen is nochtans
evident. Duidelijker nog: het gaat
morgen in Noordrijn-Westfalen
(en in Nedersaksen) ook om de
macht in Bonn. Als de SPD in
NRW weer wint en de CDU in Ne-
dersaksen wordt verslagen, verlie-
zen de christen-democraten hun
nipte meerderheid in de Bonds-
raad (vergelijkbaar met de Neder-
landse Eerste Kamer). Voor kan-
selier Kohl kan het regeren in
Bonn dan moeilijk worden.
Afgewacht moet worden of de
aanslag op het levenvan de lande-
lijke lijsttrekker van de SPD, Os-
kar Lafontaine, electorale gevol-
gen heeft. Dat een aantal kiezers
uit een gevoel van medelijden de
prominente SPD'er zijn stem zal
geven, is geenszins uitgesloten.
Terwijl voor de SPD in Noordrijn-
Westfalen eigenlijk alleen van be-
lang is hoe groot de verwachte
verkiezingsoverwinning zal zijn -
de 52,1 procent van vijfjaar gele-
den betekende een winst van 3,7
procent in vergelijking met 1980 -
voorspellen de opiniebureaus
voor de CDU niet zo veel goeds.
Maar al die prognoses lijken het
reeds gememoreerde zelfvertrou-

wen van de christen-democraten
niet aan te tasten. Zij hopen vurig
op een wisseling van de wacht in
hun voordeel. Bijna een kwart
eeuw in de oppositiebanken vindt
men zat. Met verwijzing naar de si-
tuatie in Oost-Europa wil Blüm
doen geloven dat ook het 'socialis-
me aan Rijn en Roer aan zijn eind
is gekomen.

De grotevraag echter is of hetkie-
zerspotentieel van de CDU wel
toereikend gemotiveerd is om een
doorbraak te bewerkstelligen.
Blijkt morgen dat dit niet het ge-
val is geweest, danzal de lijsttrek-
ker welhaast zeker de Zwarte Piet
toegespeeld krijgen.
Het weekblad Der Spiegel typeert
de situatie rond Blüm als volgt:
„Hij mag danwel bekend staan als
een soort wereldkampioen in
moppen tappen, op de grote mas-
sa komt hij geenszins denderend
over. Blüm getroost zich welis-
waar een hoop moeite, maar na
drie jaar ploeteren in Noordrijn-
Westfalen is zijn populariteits-
waarde nauwelijks hoger dan die
van zijn zwakke voorganger."
Die voorganger heette Bernhard
Worms. Met hem ging de CDU
medio 1985 in het gevecht met de
SPD van Rau jammerlijk ten on-
der. De christen-democraten tui-
melden toen van 43,2 procent te-
rug naar 36,5, een verlies van 6,7
procent. Voor Worms was deze af-
gang aanleiding direct zijn biezen
te pakken.

Meerderheid
Bondsraad
in geding

In de Westduitse deelstaten
Noordrijn-Westfalen (NRW)
en Nedersaksen gaan mor-
gen in totaal 18^9 miljoen
mensen naar de stembus. In
NRW verdedigt de zittende
premier Johannes Rau zijn
absolute meerderheid tegen
de CDU van Nobert Blüm;
in Nedersaksen tracht dere-
gerende coalitie van CDU
en FDP onder aanvoering
Van premier Ernst Albrecht
aan het bewind te blijven.
Niet alleen het bestuur over
beide deelstatenstaat op het
spel; de uitkomst van de
verkiezingen is mede bepa-
lend voor de stemverhou-
ding in de Bondsraad, de
Westduitse Eerste Kamer.
Verliest de CDU morgen in
beide deelstaten, dan is het
ook met de christendemo-
cratische meerderheid in de
Bondsraad gedaan.
Voor bondskanselier Hel-;
mvtKohl en zijn SPD-rivaal
bij de Bondsdagverkiezin-
gen in het najaar, Oskar La^
fontaine, vormen de deel-
staatverkiezingen van mor.v
gen een eerste graadmeter
voor hun populariteit.

Liberalen
Bii de FDP van NRW wordt ver-
schillend gedacht over de vraag
met wie de liberalen straks moe-
ten samengaan, vooropgesteld dat
deVrije Democraten minstens vijf
procent van de stemmen behalen.
Met de liberale minister van bui-
tenlandse zaken, Genscher, als ac-
tieve machinist in de herenigings-
trein ziet het daar overigens wel
naar uit. In 1985 finishte de FDP
op 6 procent. Fractieleider Achim
Rode is voorstander van samen-
werking met de CDU. Daarente-
gen heeft zich rond partijvoorzit-
ter Möllemann een groep verza-
meld, die een voorkeur heeft voor
een verbond met de SPD.
Na drie vergeefse pogingen om
over de kiesdrempel te geraken, is
het andermaal nietzekerdat de in-
tern sterk verdeelde Groenen erin
slagen in het parlement te komen.
Bij voorbaatkansloos zijn de ultra
rechtse 'Republikaner'.

frits schils

(ADVERTENTIE)

4 weken Indonesië va. ’ 3695,-
-(incl. Bangkok en Singapore)

Voorlichtingsavond op 15 mei in Motel Heerlen, Terworm 10. Aanv. 20.00 u. Toegang
en koffie gratis. Info: 03404-51100 / 50100. Reisver./Touringclub Indonesia.
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Transacties, Bar/COFFEESHOP in

" Adam (Jordaan) weg. sterf-
geval ter overn. aangeb. Pr.■ ’16.500,- mcl. compl. luxe
invent. extr. ijsm., citr.pers,
plaf.ventilatoren, stereo-
inst., t.v. enz. Plus aanw.
drankvoor. t.w.v. ’ 3.000,-.
Horeca pap. vereist. Br.o.nr.
B-4554 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
i . _

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. 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- Gebr. TRACTOREN: David
Brown Case 885; Goldoni
3050 4 WD; IHC 423, IHC
955 m. geluidsarme cab.;
John Deere 1630, 1640
SG2, 2020; MF 285; Renault
R 56; Ursus C 362; Ursus
60-35; Zetor 4511, 6911.
Nieuwe tractoren voor super
lage prijzen: Deutz DX 6.05
4 WD, DX 4.50 4 WD, DX
4.31 4 WD, Zetor 5211,
6211 en 7211. Collé Sittard.
Tel. 04490-19980.
Piccolo's in het Limburgs. Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

KOOPJE!! Luxe winkelin-
ventaris voor modezaak oa.
8 mtr. koperen rekken enz.
Alles compleet. Tel. 04406-
-16019.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag ai in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN, bruin en zwart. Zil-
straat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te k. 6 jr. HAFLINGER mer-
rie HFK 2876 en haar op 8
mei 1990 geboren super
hengstveulen. Beiden witte
staart en manen en mooie
voskleur. Moeder van de
merrie is de bekende Natio-
naal kampioen Truida HFK
2452. Tel. 045-444294 tele-
fonisch geen prijsopgave.
Te k. plusm. 3 Ha. gras om
in te kuilen of te rooien
(zware snede) 045-721976.
KOEIEN te k. 04498-53163
b.g.g. 52063.
Te k. partij consumptie- en
VOEDERAARDAPPELEN,
tel. 04405-1303
KOELINSTALLATIE, com-
pleet voor koelcel. Tel.
04492-2601
1 Vicon STROOIER en 1
schotelstrooier te k. Tel.
04498-52248.
HOOI te koop. Raar 8,
Meerssen.
Te k. gevr. akker- of WEI-
DEGROND. Tel. 045-
-254740.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens

"regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.

_^_______________________________________

Auto's

Alfa
ALFA 33 1.3, bwj. '89,
16.000 km, pr. ’17.500,-
-incl. BTW. Tel. 043-471673.
Te k. ALFA Coupé 1.5 in
uitst.st., APK 5-'9l, van 2e
eig. ’1.150,-. Tel. 045-
-726028, na 19.00 uur.

Te k. ALFA Sud 1.3 SC, '82,
zeer mooi, vr.pr. ’3.100,-.
Kleingraverstr. 27, Kerkrade
Tel. 045-420622.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Audi
Audi 100cc benzine, juni '88
met extra's. Tel. info
04490-54055 of 's avonds
04498-54488.
Audi Coupé GTSE aut. bwj.
'84, 55.000 km, ’ 18.500,-.
Tel. 045-454658.
AUDI 100 CC, bwj. '84, 136
PK, schuifkanteldak, radio,
alarm, pr. ’ 11.900,-, 04750
-24296.
AUDI 100, 1980, APK t/m
april '91, pr. ’600,-. 045-
-740041 b.g.g. 751632
AUDI 200 5E turbo '82, au-
tomaat, alle extra'ss, APK 4-
91, ’5.750,-. 045-319328.
Te k. Le.a.b. AUDI 80 diesel,
bwj. aug. '81, km.st. 150.000
Tel. 045-318970.
Te k. AUDI 100 nw. type,
bwj. '83, in nw.st., Broekstr.
62, Schinveld.
Te k. AUDI 100 L 5E inj.,
bwj. '79, APK dcc. '90,
groenmetal. trekh. Pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-719609.
AUDI 80, diesel 8-'B7, blauw
schade, 79.000 km.

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387

AUDI: Audi V-8, autom., alle
optie3, 3-'B9; Audi 100 au-
tom. 9-88; Audi 100 cc, 2-
88; Audi 100 Turbo diesel,
8-'B7; 3 x Audi 100 cc '87;
Audi 100 Avant CS Quattro'
5-'B7; Audi 100 CD autom
11-'B6; Audi 100 cc diesel
3-'B6; Audi 100cc diesel 2-
85; 2 x Audi 100 diesel '85;
Audi 100 Avant diesel 5-'B5;
2 x Audi 100 (LPG) '84; Audi
80 1.9E, 11-'B6; Audi 80
1.9E8-'B7; Audi 80 diesel 2-
88; Audi 80 diesel 5-'B9;
Audi 90 2.3 E, 2-88; Audi
Quattro 200 Pk 1-88; Audi
Quattro 200 Pk 5-'B6; Audi
coupe (nieuwste model) 2.3
E, 4-'B9. Autobedr. v.d Ak-
ker B.V. Specialist in Audi
en VW, Broekweg 213,
Veldhoven (bij Eindhoven)
040-541488 (ook zondag
13.00-17.00 u.).
AUDI 100 diesel met nw.
motor en koppel. '83; Fiat
Uno 75 SX 1,5 IE '88; Ford
Fiësta 1300 S '80; Daihatsu
Van Charade Diesel '85; Al-
fa Sud 1300 S '79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80, Lada
2105,81. Kissel 42, Heerlen

Austin
Te k. Austin METRO, grijs
kent. bwj. '86, APK 3-'9l, vr.pr. ’4.500,-. Tel. 045-
-411503Tuinstr. 10 Kerkrade

Te koop MINI Special 1100,
nw. accu en banden, APK
mrt. '91. Tel. 045-212819.

BMW
BMW

316, alpine-wit, 1-'B7;
316, antraemet., 1-'B7; 316,

grijsmet., 4-'B7;
318i, blauwmet., 5-'B7;
520i, grijsmet., 1-'B7;

520i, antraemet., 2-88;
525i, zwartmet., 3-88;

730.A groenmet., 4-'B7;
735iA, zwartmet., 4-'B9.

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade, tel. 045-452121.
Te k. weg. verh. buitenl.
BMW 316, 4-drs., 5-versn.,
bwj.'B4, 100.000 km., donk.
blauw, i.z.g.st., ’14.500,-.
Tel. 0949-2407-59252
Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APKIO-'9O, of te ruil te-
gen motor. Tel. 045-415528
Tek. v. Iste eig. BMW 318 I
nw. mod. '84, metall. sporty.
enz. O.h.boekjes aanw. Al-
les aantoonb. en alle keur.
toeg. ’12.900,-, 04490-
-14427.
BMW 320-6, '79, vr.pr.

’ 2.500,- event. mr. auto op
LPG mog. 045-258535.
BMW 316, bwj. '77, APK
maart '91, pr. ’ 1.500,-. Tel.
04454-2084.
BMW 316iK6, bwj. 6-'BB,
zwartmetall. etc. SPECIALE
prijs. Tel. 04499-2329.
Te koop BMW 316 bwj. '78,
lichte lakschade, techn.
goed, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
10956 Sittard.
BMW 323ibwj. '80, kl. an-
tracietmetallic, zeer mooie
auto, ’ 7.600,-. 045-322773
316180 na 17.30 uur.
Te koop BMW 318ibwj. '81.
Kleikoeleweg 12, Landgraaf.
Te k. BMW 316, bwj. '84,
nw.mod., verl., sp.vlgn., uit-
geb. enz., ’14.750,-. Tel.
045-413779 na 12.00uur.
Te koop BMW 318 I, bwj. '87
met extra's. Evt. mr. mog.
04490-13976.

Te koop BMW 320ibwj. eind
'83, i.z.g.st. Met o.a. boord-
comp. en 5-bak, ’ 13.500,-.
04498-56221.
Zeldz. mooie BMW 316, bwj.
nov.'B4, 1e eig., veel ace,
51.000 km., vr.pr. ’ 15.000,-
Gladiolenstr. 80, Kerkrade,
045-415379.
BMW 315 1.8, bwj. '82, LPG
i.z.g.st., ’ 3.750,-. Tel. 043-
-432388.
BMW 316, 4-drs., blauw,
schade, 4-'B7, 56.000 km,

’ 14.500,-. Tel. 04906-1387
Te k. BMW 323i, bwj. '80, i.
prachtige st. kl. grys, sport-
vlgn. schuifkanteldak, vr.pr.

’ 4.750,-. 045-463936.
BMW 318 zwart, bwj. '79,
APK 3-'9l. Tel. 045-211621
BMW 520 i. autom. nw. mod.
'83, APK 10-'9O, LPG, veel
extra's, ’ 6.450,-. 04490-
-29662.
Tek. BMW 315, bwj. '81, kl.
zwart, i.g. st., weinig gelo-
pen. Tel. 043-257249.
Te k. BMW 318, bwj. '79„
moet iets aan gebeuren met
APK, vr.pr. ’1.000,-. Burg.

'Janssenstr. 1, Swalmen.
Te k. BMW 518iop gas, bwj.
'85, als nw., veel extra's, mr.
kleinere auto mog. Tel.
04490-51467.

Chevrolet
Te k. Chevrolet CORVETTE
targa top, bwj.'74 en '76. Tel
04498-53006 of 04490-
-10706.
Te koop CHEVROLET Mon-
za Taun Coupé, bwj. ',78,
APK 25-4-'9l, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-210461.

Daihatsu
DAIHATSU Charade Diesel
TS, 6-'B4, 1e eig., i.z.g.st.,
vr.pr. ’4.950,-. 045-322619
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966

Citroen
Te k. Lelijk EENDJE, 2CV6,
bwj.'B4, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-752165.
Te k. CITROEN 2 CV 6 1982
i.pr.st. ’2.500,-. Tel. 045-
-717923.
Tek. CITROEN BK 16TRS
bwj. '84, LPG, i.g.st., vr.pr.;’8.750,-. 04490-56316. j
Te koop CITROEN LNA,■bwj. '80, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-214169.

"CITROEN BK 14E, mei '87,
53.000 km, d.grijsmet.

’ 13.500,-. 045-425882.
Te koop weg. omst.heden
zeer mooie CITROEN BK
1.9 Diesel, APK '91, bwj.
'84, vr.pr. ’6.750,-. Tel.
045-272006.
Te k. CITROEN Visa, bwj.
nov. '83, kl. rood, ’ 4.250,-.
Te1.045-444510.
Citroen Visa 11E, 1986,
wijnrood, 65.000 km.

’ 7.950,-, Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.

Te koop CITROEN BK 14
RE, 4-'B7, 67.000 km, i.z.g.
st., ’12.000,-. Tel. 04405-
-1722.
T.k. CITROEN BK 14 RE,
grijsmet., radio-cass.,
schade-vrij en geen roest.
1e lak, bwj.'B3, APK tot 12-
-'9O, vr.pr. ’5.750,-. Inr.
mog. Tel. 04490-79854.
Te k. in pr.st. CITROEN BK,
bwj. 4-'B6. Tel. 045-425402.,

Citroen BK TRI met schuifd.
'87; Citroen BK 1.9 GT '85.
Autobedr. KOMPIER, Aker-
str. 150, Heerlen. 045-
-717755.
CITROEN BK 14, wit, zon-
nedak, 6-'B5, 81.000 km,

’ 8.500,-. Tel. 04906-1387.
CITROEN BK 19 TR, diesel,
blauwmet., 10-'B7, 68.000
km, ’ 14.750,-. Tel. 04906-
-1387.
CITROEN CX diesel Limou-
sine, metall., 1983, 115.000
km, ’2.750,-. Tel. 04906-
-1387.

Ferrari

Ferrarl 328 GTS
Participatie lease-contract van 328 GTS aangeboden.

Uiterst voordelige condities.
Strenge sellectie.

Recht van weigering voorbehouden.
Geen telefonische info.

Voor afspraak: tel. 04750-31456/11733.

Fiat

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade.

Tel. 045-413916aaaa
Extra aanbieding

Showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda
Fiat Uno
Fiat Tipo

Fiat Croma
tot ’ 5.000,- korting. 5 Mei geopend.

________________ _____________ mWL___w~ mMmWLm_ WWW
MmW Wmmmmf mMmWmmmW-' ' __ëW_t __\W

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. ■

Koop nu uw Fiat Uno en betaal
pas over 12 maanden.

Fiat Uno 45 1985 rood
Fiat Uno 45 1986 wit
Fiat Uno 45Fire 1986 beige
Fiat Uno 45Fire 1987 zwart
Fiat Uno 45 Carrara 1987 wit
FiatUno4s 1987 rood.FiatUno4s 1987 wit
FiatUno6o 1988 blauw.Fiat Uno45 Champ 1988 blauwmet.

Fiat Sitty Car,
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard. Tel. 04490-1754,.

Fiat FIORINO diesel bwj. '84

’ 3.500,-. Tel. 045-454658.
Te koop RITMO Diesel bwj.
6-'B4, met trekh., APK 11-
-'9O. 045-322865.
Tek. FIATXI.9, bwj. '81, kl.
rood, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
04499-3325
Te koop Fiat REGATA 85 S,
bwj. '84, i.z.g.st. Tel. 045-
-315142, alleen zaterdags.
Te koop FIAT Ritmo Abarth
105TC, bwj.de. '85, APK tot
dcc. '90, i.z.g.st., met LPG,
vr.pr. ’ 7.900,-. Tel. 04490-
-16621.
Te koop Fiat PANDA 34
rood, bwj. 11-'B4, in nw.st.
Tel. 04490-47737.
CABRIOLET Fiat 124 Spi-
der Am. uitv. 2000imet ka-
talys. bwj. '81, zwart met
beige kap, gerev. motor, vr.
pr. ’ 17.500,-. Weegbree 22
U.o.W. Tel. 045-322586.

Fiat PANDA 45, bwj. '81,
APK 4-'9l, nwe. accu, uit-
laat, 97.000 km, ’1.750,-.
Fruitwei 6, Schimmert.
Fiat RITMO 60 L bijna '87,
30.000 km, 1e lak, 3-drs.,
’6.500,-. Tel. 045-310262.
Te koop PANDA '82,
’2.200,-. Tel. 04490-13137
Te k. Fiat RITMO bwj. '81.
Tel. 04459-431.
Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
'86, vr.pr. ’6.850,-. Tel.
045-222415.
Fiat PANDA 1000 CL, '88,
17.000 km., zwartmet., vr.pr.
’11.500,-. 045-241043.
Te k. FIAT X 1.9, 2-zitter,
cabrio, bwj. jan. '80, groen-
met., 62.000 km., zeer mooi.
04490-36511. __■
Te k. FIAT 127, bwj. '80,
APK, vr.pr. 1.250,-. Tel.
045-210855.

Ford
Te k. Escort RS TURBO, 6-
'BB, 18.000 km., in nw.st.,
nw.pr. ’ 48.000,- nu

’ 32.000,-. Tel. 045-444584
Te k. Ford TAUNUS Bravo,
bwj.'Bo, nw.mod. opknapper
trekh., nw. uitl., pr. ’675,-.
J.Petersstr. 2, Roosteren.
Te k. Ford SIERRA Laser
1.6 aug. 1987, LPG-inst.,
trekhaak en ace Vr.pr.

’ 15.750,-, te1.04490-29315
Bijz. mooie CAPRI II 1.6 XL

’ 2.000,-, Steenweg 59, Sit-
tard of 045-227950na 13 u.
Te k. Ford Sierra STATION-
CAR 1.6 L, kl.wit, juni'Bs,
LPG, stereo, trekh., 1e eig.,
schadevrij, verk. splinternw.,
’10.750,-, 04455-2588.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'83, vr.pr. ’6.250,-. Ams-
tenraderweg 104, Hoens-
broek (bii friture)

Te koop Ford TRANSIT, '79,
t.e.a.b. Tel. 045-711090.
Te koop Ford ESCORT 1.6
veel extra ace, bwj. '84, pr.

’ 8.250,-. Tel. 045-230049.
ESCORT 1300, 5-drs., t'Bl,
zeer mooi, vr.pr. ’3.950,-.
Kasteellaan 57, Heerlen

Te k. FORD Escort 1.3 Van,
nieuwste model, bwj. 10-'B6
schadevrij, als nieuw. Tel.
043-213059.
Te k. Ford ESCORT 1300
CL, donker rood, 62.000 km,
okt. '86, zeer mooi met ga-
rantie. Tel. 04742-3511.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
Ghia, bwj. '78, APK mei '91,

’ 1.000,-. Tel. 045-250370.
Te koop Ford SIERRA 1600
EML, bwj. nov.'B6, 3-drs.,
mod. XR4, APK, tel. 04490-
-46159. Verl.-set, sportv.

Te k. Ford ESCORT 1100 L,
'79, APK april '91, vr.pr.
’975,-. Tel. 045-451750.
Te koop Ford ORION, bwj.
'84. Te bevr. 04456-588, na
15.00 uur.
Te koop FIËSTA, '85 1.1 L,
53.000 km, APK4-'9l, i.z.g.
st., ’9.500,-. 04752-1048,
na 18.00 uur.
Ford ESCORT 1.6 CL
autom., in st.v.nw., bwj. mei
'86, km.st. 37.000, 5-drs.,
schuifd., schadevrij, uiterste
pr. ’ 16.500,-. 045-224822
Zeer mooie Ford ESCORT
XR3i, cabriolet, bwj.'B4, veel
ace, vr.pr. ’22.500,-. Gla-
diolenstr. 80, Kerkrade. Tel.
045-415379.
Te k. ESCORT XR3i cabrio-
let, bwj. '84, 61.000 km. veel
ass. als 2e auto gebr. vr.pr.
’24.000,-. 045-442144 b.
g.g. 425347.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., Schievelbergstr.
4, Brunssum (Schuttersveld)
ESCORT 13 L type '81, kl.
bl., i.z.g.st., vr.pr. ’ 3.700,-.
Heigank 118 B, Landgraaf.
Ford TAUNUS 2.0 L 6 cyl.,
bwj. '78, APK 2-'9l, 100%,

’ 1.250,-. 045-314373.
TAUNUS station 2.0, 4 cyl.,
m. of z. LPG, bwj. '81, APK
5-'9l, garantie, ’2.750,-.
Van Autobedrijf 04404-1317

Te k. Ford TRANSIT, bestel
met ramen, techn. 100% in
orde, alleen wat spuitwerk,
pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-211034 (na 16 u. vrijd. en
zaterd.). Tev. 2 achterban-
ken v. Ford Transit, z.g.a.n.
ESCORT type 13 L 5-drs.
'83, zeldz. mooi. kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Ford SIERRA 1.6 L 3-drs.
bwj. 5-'B5, 1e eig., 1e lak,
schadevrij, kl. blauw, auto is
in st. v. nieuw, ’8.950,-.
Pas gekeurd, 043-254462.
Te k. Ford FIËSTA 1100 S,
wit, rev.mot., hw. uitl., APK
tot 5-'9l, open dak,
’4.750,-. Tiliastraat 1, Stem
Ford SIERRA 2.0 Ghia, '84,
schuifd. en trekh., beigeme-
tal., zeer mooi, ’ 13.500,-.
Tel. 04406-40992.
Ford FIËSTA 1,1 L, bwj. '77,
APK 2-'9l, ’900,-. Tel.
04499-2845.
Ford CAPRI S autom.'B2, 1
jr., APK, div. ace, zeer mooimr. mog. ’7.950,-. Tel.
04490-25802.
Ford FIËSTA 1300 S, bwj.
'78, APK apr. '91, ’ 1.250,-.
Tel. 045-720951.
Te k. Ford GRANADA 2.0
combi, t. '80, auto i.z.g.st.,
APK 5-'9l, auto werkelijk
perf. in orde. vr.pr. ’ 1.750,-
Tel. 045-226582.

Mercedes

Mercedes 190 E
blauw, div. opties, bwj. '84.
Tel. 045-444841.
MB 190 D, rookzilver met.,
bwj.'ll-'BB, 17.000 km.,
veel ace, vr.pr. 32.500,-DM,. te1.09-49-241-13842.
Te k. MERCEDES 230E,
type 124E, bwj. 1986, kl.
antraciet, autom. ABS, vele
extra's km.st. 42.000. Tel.. 04743-1294.
MB 220, LPG, model 115,
'73, in goede conditie, pr.

’ 3.000,-. 045-740041. b.g.g. 751632
MERCEDES 190 D wit, bwj.
'85, van particulier, schade-
vrij, div. extra's, 155.000 km,
vr.pr. ’24.000,-. Tel.
04490-20388.
MERCEDES 200 D, '80,
stuurbekr., schuifdak, mooi
en goed, ’7.250,-. Tel.
045-255784.
Te k. MERCEDES 240D
aut., bwj. '77, kl. wit, i.g.st.
Tel. 04454-3189.
MERCEDES 190 D, bwj.
'87, 124.000 km, voorzien
van extra's, evt. mr. bespr.
baar. Tel. 045-720654.
Te koop MERCEDES 190
D, bwj. '84. Tel. 04490-
-56339.

Te koop MERCEDES 1.90 D
'85, vele extra's, perfect st.
Evt. mr. mog. 04490-16263.
MERCEDES 190 D, nw.
model, wit, 10-'B5, mr. mog.
Tel. 045-441316.
Te k. MERCEDES 240 TD
stationcar, w.w. glas, slot.
vergr., sportvelg. weg. omst.
hed. De Koumen 54,
Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 280 F,
bwj.'Bo, nw.mod., elektr.
ramen, schuifd., zeldz. mooi
met.groen, vaste pr.

’ 14.000,-. 045-716769
Te k. zeer mooie MERCE-
DES 300 diesel, bwj.'B2,
m. alle extra's, 04493-4283.
Te k. v. part. MERCEDES
300 D, bwj. '80, APK tot 3-
91, zeer mooi, techn. 100%,
vr.pr. ’ 7.500,-. 045-352543
Te k. uniek mooie MERCE-.
DES 280 S aut. bwj. '81, div.
ace, APK tot 1-5-'9l, vr.pr.

’ 16.000,-. 04750-26478.
MERCEDES 190 E, bwj. '84
bbs-velg, 5-gang, stuurb.,
boekjes, z. mooi, ’ 27.750,-.
Tel. 04490-26047.
MERCEDES 380 SE, aut.,
bwj. '82, alle opties. Tel.
04490-28336.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Opel Corsa 2-, 3- en 5-drs.
'85 t/m '89; Opel Kadett 3-,
4- en 5-drs. '85 t/m '89; Opel
Kadett Club 3-, 4- en 5-drs.
'87 en '88; Opel Kadett GT
'85 en '88; Opel Ascona 4-
en 5-drs. '85 en '88; Opel
Ascona 5-drs. 2.0 I GT '88;
Opel Veetra 1.6 I '89; Opel
Rekord Traveller '86; Opel
Omega 2.4 I '89; Opel Se-
nator aut. '83 en '88.
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Te k. Opel MANTA bwj. '77
19S, alle opties, i.z.g.st. Tel.
045-251821.
SENATOR 25 E, 5-bak,
LPG '83 ’10.750,-, mr.
mog. 04490-22132.
KADETT 12 LS hatchback
nw. m. '86, ’ 10.250,-. Alle
keur, toegest. 04490-80867.
Te koop Opel KADETT 1300
S '75, APK 4-'9l, in prima
St. ’ 1.000,-. 045-727735.
Te k. Opel ASCONA, 4-drs.
APK, bwj. '78, vr.pr. ’950,-.
045-420586.

Te k. Opel Kadet
TIONCAR 1.3 LS,f
10-'B7, 5-drs., 46.tf
LPG, trekh., 1e eig
devrij, verk.i.absolute

’ 13.900,-. 045-427»
Te k. Opel KADET
'78, APK 6-'9l,
’1.100,-. K. Doormil
Landgraaf
ïë k. Opel REKOR;
'83, pr.n.o.t.k. Bavtf
Nuth. Tel. 045-24336
Te k. Opel MANTA'
bwj. '79, motor en 'm
’2.000,-. Tel. 045-3
Vrieheidepark 60, Hjj
Opel KADETT 13 Sf
kl. wit, APK 2-'_
f 3.750,-. 04490-501
T.k. Opel ASCONAbwj.'76, APK gek. totfPutstr. 13, Oirsbeek} 1
Opel KADETT 13 IV
'85, 4-drs., ,1c eigf
zeer mooi. Kissel 4s.len- i
Opel MANTA GTE 2J]
'83, zeer mooi; Opeli
13 S bwj.'B3. Kist
Heerlen. f
Te k. Opel KADE^hatchb. APK '91. »
’5.750,-. Inr. Kadejt
car mog. Tel. 045-32;;
Opel REKORD 2.0 N.
APK 22-09-'9O, met
vr.pr. ’ 1.1.50,-. 045-U

®' [~~~ ~~ IDe nieuwe klasse voor de nieuwe ekenaar
STER GARAIXT

Opel Omega 2.3 DIS '87 ’ 47.000,- ’24.500,- Mercedes Benz 300 E '88 ’115.000,- ’ 69.500.]— Opel Senator 2.5 L aut. '86 ’60.000,- ’26.500,- Mercedes Benz 190 0 '86 ’64.000,- ’35.000,'
i — 1 Opel Kadett 1.6 D '88 ’ 35.000,- ’21.500,- Mercedes Benz 300 SE '86 ’130.000,- ’52.750,'

GEMEEN I Toyota Corolla 1.616 V '88 ’ 34.000,- ’23.500,'.
Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr.
Mercedes Benz 190D '86 ’ 63.000,- ’35.000,- tornar. ■ ? * J
Mercedes Benz 190D '87 ’ 65.000,- ’43.500,- HEERLEN [ ' _~___> ~-~._*_*.-_. 1Mercedes Benz 190D '87 ’ 63.000,- ’44.000,- | MAASTRICHT J
Uhü SF S TS"- JiS: "■* TW* ** Nieu">»- Onapr. Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr.

!_£___ SIUUS5IUUS {SS _X' Meroedesßenz 1900 '87 ’64.000, ’37.750, Mercedesßenz 200 '88 ’77.000, ’48.500,B___ MD i f om. Hum. VWPassat CT 'M / s*-"»- ’35.500, Mercedesßenz 190E aut. '86 ’77.000, ’36.500,-,
M__ds__ 200 0 '87 f72 MO- f42 HM Rekonl al '* f 35-wa<- /"-750-" Mercedesßenz 190E '87 ’ 73.500, ’45.000,:SS 300 D '86 f MOM *» Sn" Volvo 360 GL '83 ’ 33.000, ’ 8.900, Mercedesßenz 250 D '87 ’ 87.000, ’ 50.500, <'0510m.." MDEL '87 ’ SUIOO.- fvSt Mercedesßenz 300DTur_88 ’120.000, ’82.750, Mercedesßenz 300 0 '86 ’96.000, ’49.500,-.

J^ H| AH HHHMJ| De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in: 7292!
MÊÊEÊ I M~»"-^P GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 ,m ■ligBi Bi m HEER^N/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55i - tel 045-224800f VRAAG naAr onzeIJIBI ■! ■ MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN

Ford ESCORT, m. '78, auto-
maat, i.z.g.st., APK 8-'9O,

’ 1.000,-. Tel. 045-427289.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'80, kl. rood, APK maart '90,
pr.n.o.t.k. Te bez. na 17.00uur Oude Molsbergerweg 1,
Simpelveld. 045-442892.
Te k. Ford Fiësta 1100, geel
i.abs.nw.st. zien is kopen!
vr.pr. ’1.250,-. Groningen-
str. 1, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'82, plusm. 80.000 km, sun-
roof, trekh., alarm, zeer
mooi, ’ 6.900,-. Delftstr. 6,
Heerlen. Tel. 045-725636.
Ford Sierra 1.6 CL, nw. mo-
del, bwj.lo-'BB, kl.wit 48.000
km., centr.verg., schadevrij,
1e eig., verk. bijz.mooi,

’ 17.750,-, 045-427827.
Ford Sierra 1.6 Laser '86.
Autobedr. KOMPIER, Aker-
str. 150, Heerlen. Tel. 045-
-717755.
Te k. Ford TAUNUS 2.3
Ghia. Klingbemden 59,
Brunssum.
Ford ESCORT rood, 3-'B3,
59.000 km, ’5.950,-. Tel.
04906-1387.

■»__p__m^^

Ford ESCORT Bravo Diesel
100% 5-speed APK bwj. 28-
-10-'B5 ’8.750,- 045-
-729019.
Te koop Ford TAUNUS 17M
bwj. '71, APK 5-'9l, met res.
onderdelen. 045-217330.
Ford SIERRA 2.3 GL diesel,
5-drs., wit, 8-'B6, 80.000 km

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Tek. Ford ESCORD 1.3 GL,
bwj. '79,1eeig.; Opel Kadett
C, bwj. '79. 04459-2238.
Ford ESCORT 1300L Bravo
bwj. '82, 4-drs., pr. ’ 5.750,-
Tel. 04490-23318.
Ford FIËSTA C, bwj. '86,
div. extra's, pr. ’8.900,-.
Tel. 04490-23830.
Te k. Ford CAPRI 2 16S, f.z.
g.st. APKS-'9l, bwj. '78, vr.
pr. ’ 1.200,-. 04754-86345.
Te k. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dee'B4, ’9.750,-. Al-
taarstr. 2, Schinnen.
04493-2211.
Tek. Ford ESCORT 1600 D,
bwj. '85. Div. extra's inruil
mogel. 04498-53498.

Honda
Te k. van part., in nw.st. CI-
VIC 1.6 GL, 16-klepper, 4-
drs., bwj. 10-10-'BB, 28.000
km, grijsmet., vr.pr.

’ 22.500,-. Tel. 045-462096
Honda Civic AUTOMATIC
'84, roodmet., 43.000 km, i.
nw.st., Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Honda CIVIC 1200 autom.
bwj. '78, APK juni '91, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 04490-51136
Te koop Honda CIVIC, 1e
eig., ’ 1.900,-, i.z.g.st. Mijn-
bouwstraat 26, Hoensbroek.
Honda ACCORD bwj.'7B,
rood, APK 1-2-'9l, trekh.,
goede auto, ’1.000,-. Tel.
045-225386.

Honda ACCORD ,1980,
APK '91, ’950,-. 045-
-412570.
Te k. mooie en zuinige Hon-
da CIVIC, APK, bwj. '80, nw.
model,- pr. ’ 1.850,-. 045-
-420586.
Te k. Honda CIVIC, bwj.'79,
vr.pr. ’1.250,-. Burg. Slan-
genstr. 54, Hoensbroek
Honda CIVIC 1.6 I 16 V, kl.
rood, bwj. '88, nw.st., inruil
mogelijk, ’23.500,-. Neer-
braak 4, schaesberg, tel.
045-326851.
Tek. Honda CIVIC 1.3, bwj.'
'83, ’5.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Mazda

Weg. auto v.d. zaak te k.
MAZDA 626 GLX 2.0 12V,
HB, 32.000 km, extra's, I ni.
velgen, trekh., alarm, kl.
warmgrijs. Tel. 045-413255.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'80, i.z.g.st., APK. Tel. 045-
-215094. ■
MAZDA 323, bwj.'Bo, APK,
v.pr. ’1.550,-. Zandkuilen-
str. 11, Hoensbroek
Te koop MAZDA 626, bwj.
'81, i.z.g.st. Tel. 04490-
-11543. '_
MAZDA 626 Stationcar 2.0
GLX, wit, bwj. '88, stuurbekr.
get. gl., electr. ramen, pr.n.
o.t.k. Inr. mog. 045-414659.
Tek. MAZDA 626 GLS 2 Itr.,
Hatchback, aut., blauwmet.,
5-'B7, met stuurbekr., trekh.,
pr. ’21.050,-. 045-451039.
Te k. MAZDA 626, 2.0, au-
tomaat, '83, hatchback, alle
extra's, electr. schuifd. etc.'

’ 7.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK t/m mrt '91, pr.
n.o.t.k. 045-462346.

Lada
Te k. LADA 2105, bwj. '81,
APK 10-'9O, trekh. goede
bnd. 100% , vr.pr. ’ 1.450,-.
04490-40699.
Te k. LADA type 2105, 1300
GL, '86, 35.000 km, trekh.,
1e eigen. Inr. mog. na 17.00
uur, tel. 04498-54664.
Te k. LADA stationcar, bwj.
2-11-'B4, APK tot '91. Tel.
045-224548.

Te k. MAZDA 323 1300, 4-
drs., ong. 15.000 km., 6-'B9,
sportieve uitvoering. Z.g.a.n.
04490-4057.
Te koop MAZDA 626 Coupé
'79, ’1.050,-. Tel. 045-
-724260.
MAZDA 1.3, 1984, LPG,
zeer goed, pr. ’ 7.500,-.
045-740041 b.g.g. 751632

Hyundai
Te k. Hyundai PONY 1200
GL, 5-drs., rood, bwj. 5-'B3,
vr.pr. ’3.300,-. 045-729121

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.
Lancia Thema IE 4-drs. '87;
Lancia Thema IE 4-drs. '86;
Lancia Prisma Turbo Diesel
'86; Lancia Prisma 1.6 IE
'87; Lancia Prisma Symbol
'88; Lancia VlO Fire '87. Au-
tobedr. KOMPIER, Akerstr.
150, Heerlen. 045-717755.

Land rover
Te koop LANDROVER type
88/pick-up, bwj. '74, i.z.g.st.
grijs kent., vr.pr. ’4.000,-.
043-625734 na 17.00 uur.

Morris
Te koop MINI 1300 bwj. '79,
zwart, met schuifd. en brede
banden, vr.pr. ’1.700,-.
Tel. 045-253153.

Te k. MERCEDES 190 die-
sel, bwj. '84, ’ 22.500,-. Tel.
045-458126

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi SAPPORO
GSR 2.0, kl. wit, bwj. '82,
APK '91, pr. ’6.500,-. Tel.
■045-258628.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600, bwj. 9-79, APK
10-'9O ’1250,-,
045-459305/452336.
Mitsubishi LANCER 1400
GL '82, LPG, ’3.950,-.
Altaarstr. 2 Schinnen,
04493-2211.
Te koop Mitsubishi GALANT
2000 GLS, bwj. '81, zeer
mooi, nw. model, aut., APK
mrt. '91, kl. wit, pr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-750119.
Te koop Mitsubishi COLT
1300 GL, bwj. nov. '80, div.
extra's. Tel. 045-220030,
b.g.g. 045-216669.
Te koop Mitsubishi COLT
GL, 1983, zeer mooi,
’4.950,-. Kissel 46, Heer-
len, 045-723142.
Mitsubishi GALANT 1800
GLX Turbo Diesel, roodmet.
nw. model '85, APK 6-'9l,
vr.pr. ’ 7.750,-. 045-319328
MITSUBISHI Galant 1.6 EL,
apr. '86, 38.000 km. Bijz.
mooie auto, uitst. st. v. on-
derh. Nwe. banden en nwe.
uitl. Tel. 04490-34411.
Te koop Mitsubishi COLT 12
GL 5-drs. APK 5-'9l, i.z.g.
st. ’2.650,-. 045-316940.

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

sport. MITSUBISHI Colt GT
'81, APK 5-'9l, zwart,
’2.350,-. 045-322619.
Mitsubishi LANCER 1400
GL, bwj. '80, m. LPG, kl.
rood, APK, mooi interieur,
goed onderh., vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-722408.
Mitsubishi LANCER, m. '81,
1200 mot., i.z.g.st., APK 11-
-'9O, evt. met LPG, vr.pr.

’ 2.200,-. 045-427289.
T.k. Mitsubishi LANCER
2000 Turbo, 170 pk, kl.
zwart, i.z.g.st. Pr. ’5.750,-.
Evt. mr. mog. 045-726008.
Mitsubishi GALANT 1.6, op
LPG, bwj. bijna '87, echt
splinternieuw, ’ 9.350,-.
Tel. 04406-13137.
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’10.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. MITSUBISHI Celeste
2.0 GT, bwj. '80, lm. velgen,
APK april '91, t.e.a.b. Tel.
04493-1995.
Mitsubishi Colt 1.5 GLX, nov
1987, 1e eig. 59.000 km. div
access, showroömnieuw.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade,
Strijthagenweg 123. 045-
-458000.
Mitsubishi SPACEWAGON
1800 GLX, 7-pers. bwj. '84,
’14.250,-. 04490-10999.

Nissan/Datsun
Te k. Datsun CHERRY 13
GL coupé, zeer mooi, bwj.
'83, vr.pr. ’4.950,-. Tel.
045-228361
Te k. Datsun LAUREL 2.4
'83 wit, vele ace Tel. 04458-
-2166, na 18.00 uur.
Te koop Datsun SUNNY
140Y bwj. '80, i.z.g.st., APK
'91, koopje! 04459-2269.
Te k. Datsun CHERRY sta-
tione '80 ’ 1.350,- Schaes-
bergerweg 160, Heerlen._
Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Altaar-
str.2,Schinnen. 04493-221j_
Te k. Datsun CHERRY GL
1200 in pr. st., bwj. '79, vr.pr.
’950,-. 045-242176.
NISSAN Bleubird 2.0, 4-drs,
bwj. '86, 1e eig. ’10.500,-.
Tel. 045-444868.

Te k. Datsun LAUREL 260C
aut.'77, liefh. auto, tel.
04458-2166, na 18.00 uur.
Te koop Datsun CHERRY
bwj. '80, APK, zeer mooi, vr.
pr. ’1.450,-. Tel. 045-
-214202, Eikstr. 49, Heerlen.
Te k. Nissan CHERRY 1300
DX bwj.'B4, APK 3-'9l,
’4.500,-. 045-451333.
NISSAN King Cab diesel,
11-'B6, grijsmet., 70.000 km

’ 16.950,-. Tel. 04906-1387
Nissan Cherry 1.3 DX 5-drs.
'84. Autobedr. KOMPIER,
Akerstr. 150, Heerlen. 045-
-717755.
Te k. DATSUN 1808, coupé
type '80, APK tot '91, kl. bl.
metal., ’1.125,-. Wilhelmi-
nastr. 56, Nieuwenhagen.
Wat VERKOPEN? Adver-teer via: 045-719966.

Oldtimers
CITROEN TA., bwj. 1951,
zwart, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-215425.
Te k. OPKNAPPER Ford
Taunus 12M coupé, bwj.
1967 met compl. kent. en div
onderd. Tel. 045-728386 na
13.00 u.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop Opel RECORD C
1700 bwj. '68, i.g.st., APK I-
'9l, met onderd., vr.pr.
’2.600,-. Emmastr. 81,
Hoensbroek.
VOLVO katterug, bwj. '61,
kl: d.grijs, i.g.st. Tel. 045-
-720654.
Te k. Opel GT, bwj. '70,
geheel gerest., in pr. st., tax.
rapp. aanw. vr.pr. ’ 17.000,-
Tel. 045-427402.

Opel

Te k. Opel MANTA B, t.'Bl,
2.0 S, sportwielen, i.z.g.st.,

’ 3.250,-. Tel. 045-752259.
Opel REKORD 2.0 LS, nw.
mod. bwj. '84, ’6.750,-.
04490-10999.
Te k. Opel CARAVAN Sta-
tioncar 1.2, 1981. Goed on-
derh. 5-drs, Parmentierstr. 3
Heerlen na 18.00 uur.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '79, APK gek. tot 31.1.
'91, vr.pr. ’ 1.500,-na 12.00
uur 045-319721.

Te k. Opel SENATOR 2.5 E,
bwj. '82, autom., LPG, airco
en veel extra's, i.z.g.st., vr.
pr. ’6.950,-, mr. mog. ook
motor. 045-717081.
Te k. wegens ziekte Opel
REKORD 1.9, bwj. '77, trekh
brede banden, APK, vr.pr.
’1.150,-. 045-726332 na
16.00 uur.
Te koop weg. omst.heden
Opel KADETT GSI, wit, div. 'extra's, km.st. 51.000, bwj. ■'86, pr. ’ 18.750,-. Plataan-
plein 6, Heerlen-Passart.

Te k. Opel CORSA 1,2 S,
bwj. juni '83, km.st. 45.000,
vr.pr. ’ 7.500,-. 045-729206
OPEL Ascona 1.6 LS, 4-drs.
zwart, '87, aparte auto, pr.

’ 13.250,-, 3 mnd. garantie,
mr. en financ. mog. Tel.
045-255784.
CORSA Hatchback sportv.,
5-bak, '85, zeldz. mooi, 1e
lak, ’7.750,-. 045-231678.
Te koop Opel KADETT Club
1300 bwj. '87,kz.g.a.n., vr.
pr. ’ 16.250,-. 045-416752.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'78, APK 4-'9l. Tel. 04451-
-2375. _
Opel REKORD 23D bestel,
bwj. '80, APK 4-'9l, i.z.g.st.
’2.500,-. Tel. 045-259391.
KADETT 12 N 5-drs. bwj.
'81, bl., pr.n.o.t.k. 045-
-424835.
Te k. Opel KADETT E 1.6
diesel, autom., bwj. 12-'B5,
APK 04-'9l, ’12.000,-. Tel.
04454-5774
OPEL kadett diesel, station-
wagen, grijskent., 6. '87,
70.000 km., ’9.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
Opel KADETT 13 S GL Se-
dan, i.z.g.st. bwj. '86, 54.000
km. pr.n.o.t.k. 04454-2604.
Mooie vakantie-auto, 1978,
Opel KADETT, ’ 1.500,-.
Tel. 045-443287.
Te k. Opel MANTA A, 1972,

’ 1.200,-. Tel. 045-325671.
Te koop Opel KADETT D
bwj. '81, pr.n.o.t.k. Tel.
04458-1771.

,r________n___» JI
Te k. Opel KADETT V,
bwj. '88, 4-drs. P. SdVa
str. 930, Heerlen. jn
Opel KADETT D mè
bwj. '81, in nw.st. Teïe
424793. 1
Opel ASCONA 160öb
'85, op LPG, 4-drs., ’velbergstr. 4, BrufL
(Schuttersveld). F
Opel ASCONA 19N bij
APK 5-'9l, /1.500,-C
314373. jj
ASCONA 18 E cabr4
drs. kl. grijs, div. 4j
Irmscher uitgev., roöfe
inter., ATS-velgen, v
km, evt. Pioneer <£,
bwj. dcc. '86. Collurm.,
85, Heerlen. Na 17üjjT
Te koop Opel KAÏt
Hatchback 12 N gro%
bwj. 9-'9O, in nw.stb
doornstraat 21, Gelefjir;
Te k. Opel ASCONA Ifi
1978, APK gek. 4-'9l.|ü

’ 750,-. Anjelierstr.
Heerlen, 045-231354-.
Te k. Opel ComrrfBERLINA 2.5 S aut. '8i
band., trekh. APK ]f
’3.100,-. Tel. 045-2lff
Te k. OpeI.KADETTC
bwj. '86 z.g.a.n., vaijl
Tulpstr. 57 Vaesradejfr
Te k. Opel ASCONA 1
bwj. '79, APK 12-'9o,'
’1.200,-. Teutelebr«
107, Kerkrade-ChevreJ
Te k. Opel REKOpC
41.000 km, vr.pr.’ 20
Tel. 04490-76168.

Peugeot
Te koop PEUGEOT 205 XE,
wit, 8-'B6, 18.000 km, (2e
auto), i.z.g.st., ’12.500,-.
Tel. 04405-1722.
Te k. PEUGEOT 305 diesel
'81, 150.000 km, ’2.150,-.
Tel. 045-325364.

Te k. PEUGEOT 309, 5-drs,
31.000 km, bwj. '86,

’ 11.500,-. Tel. 045-222451
Te k. PEUGEOT 604 SL
automaat, bwj. 1980, APK
6-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
04490-15464 b.g.g.
045-241435.

PEUGEOT 205 GRD, '85,
APK 5-'9l, zilvermet. Tel.
04454-2435.
PEUGEOT 305 Break '87,
als nw., 60.000 km, kl. gris
fumee metall. Pr.n.o.t.k. Tel.
043-615988.
Te k. PEUGEOT 515 GRD,
diesel, bwj. 1983, Apolloln.
43, Nieuwenhagen.
Peugeot 205 GR 1.4 '87.
Autobedr. KOMPIER, Aker-
str. 150, Heerlen. Tel. 045-
-717755.

PEUGEOT 305 GL Station-
wagen, gr. kent., 6-'B7,
75.000 km, ’11.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 104 SR, eind
'80, extra's, zuinig, pr.n.o.
t.k., tel. 045-711263
Tek. PEUGEOT 205 GTI, 1.
9-130 PK, sept. '87, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-441561.

Rover
ROVER 2600, bwj. '79, APK
5-'9l, LPG en trekhaak, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-251827.
ROVER 3.5 Saloon V8bwj.
'69, i.z.g.st., APK-gekeurd,
kl. grijs. Tel. 045-214612.
Te k. Rover STERLING,

" bwj. 3-'BB, 50.000 km., cli-
ma, stereo, pr. ’40.000,-.
04454-5560.

PEUGEOT 505 GL 1
'86, LPG," schuifd., $
km, ’ 10.950,-04906^
PEUGEOT 205 GR, <*8-'B4, wit, 5-drs, 90.00
’9.450,-. 04906-1387;

Porsche
Te k. PORSCHE 911 «
met Carrera 31 i, me'^access.,i.nw.st. 045-32;

Saab
Te koop SAAB 900-i Sf3 deurs, zwart, 1987, ■]
km., perfect onderlid
Tel. 045-425.425 J
Te k. SAAB 99 GL,
met APK, ’ 1.350,-. Ül
giastr. 23, H?;
045-723947 J
Saab 900 C 5-drs. '88;;
900 4-drs. '87; Saab W
drs. '87; Saab 90 2-ó_
Saab 900 4-drs, Turbc
Saab 900 Turbo 3-dr,
Saab 900 GLS 4-dr*
Saab 900 EMS 3-dr .
Saab 900 Turbo 3-drs.!
V '86; Saab 99 2-drs
Saab 99 GLE 5-drs
Saab 900 GLS '82. \bedr. KOMPIER, AKj
150, Heerlen. 045-717]:
SAAB 900 GLS, Sed»
'86, LPG, 5-bak, 10|
km, ’13.950,-. 04906J,'

Subaru i
SUBARU Mini-Jumbo 1
mei '89, 7000 km. Vas"
’10.000,-, Genkstr. 15>
leen, tel. 04490-53204^
SUBARU Mini bus, hm
geel kent. 1985, ’4.»
Kissel 46, Heerlen, i
723142. J
Subaru mini JUMBO Jj
bwj. nov. '85, APK H
Magdalenastr. 14, He*
na 17..00 u.

_Voor Piccolo's J
zie verder paginajt

Zaterdag 12 mei 1990 " 6Limburgs Dagblad



Fraude
flant zoveel garantie zit er niet op
J 6?* valse aangifte. Wie nü fraudeert,
.Fygt pas over eenjaar, of later, con-
Jli le- Tegen dietijd zal de belasting-
jï'enst de reorganisatieproblemen
jTel hebben overwonnen en inge-
leid Zijn op het Oort-stelsel. Daar
£ 2elfs Booij van overtuigd,
f°°r de sjoemelaars zit het geluk
tfj'et in het heden, maar in het verle-en. Ofwel: bij degenenvan wie hun
ffruirne tijd geleden gedane aangif-
T Wans aan de beurt is. Zij profite-
\:n van een haperend controlesys-
iv eem. Althans, het is de praktijker-
f a _ng van de belastingconsulenten
{_.. e onderzoeken minder inten-

' 'et verlopen.

Cijferen
fr°°_: „Op de maandelijkse bijeen-
losten van onze studieclubs heb-
Peri we regelmatig vastgesteld dat
I e minder vaak controleurs over de

vloer krijgen." Terwijl Van Amels-
voort toch met cijfers kwam om zijn
gelijk te bewijzen. Booij: „Tegen-
over het 'er is niks aan de hand',
stellen wij: er is wèl wat aan de
hand". Aan de borreltafel zou Booij,
zegt hij, het anders formuleren. Dan
zou hij - 'eh... grapje'- zeggen: „Cij-
fers liegen niet, maar leugenaars
kunnen wel cijferen."

Ook de Nederlandse Orde van Be-
lastingadviseurs (NOB) spreekt de
autoriteiten van het ministerie van
Financiën tegen. Voorzitter mr. L.
Wolfsbergen: „Er wordt meer admi-
nistratief afgedaan. Conform de
aangifte. Zonder echte controle." Inde taal van de belastingdienst heet
dat 'afstempelen. „En," zegt Booij,
„dat kost de fiscus veel geld. Abso-
luut. In elke aangifte zitten posten
die worden opgevoerd in het sche-
mergebied van de wet en over de
mogelijkheden van die marges ga je
in discussie met de Inspectie. Die
strijd voert de belastingdienst thans
onvoldoende aan door problemen
in de werksfeer. Er worden miljoe-
nen mee verspeeld.

De problemen in de werksfeer ont-
stonden uit de hoofdoorzaken 'reor-
ganisatie' en 'Oort'. Bij de herstruc-
turering die vorig jaarwerd ingezet,
draait het om de hoofdpunten auto-
matisering, meer aandacht voor de
belastingplichtige (in de doelstel-
ling: 'klantvriendelijker optreden'),
samenvoeging van afdelingen tot
teams en als gevolg daarvan her-
schikking van posities, inkrimping
van het personeelsbestand met 5000
plaatsen in de jaren tot '95. Nage-
noeg tegelijk begon de omschake-
ling naar de belastingregels van de
commissie Oort.

Kuren
„En zo eenvoudig zijn die niet,"
vindt Booij. „Het zogenaamde ver-
eenvoudigingssysteem vertoont
merkwaardige kuren en is nu al toe
aan opname in een herstellings-
'Oort'. Als ik de hele problematiek
van dit moment overzie, zeg ik: lo-
gisch dat de belastingdienst slecht
functioneert. Enne... hoe gek het
misschien ook klinkt: in onze bran-
che zijn we daar niet blij mee. Ik zit

heus niet te springen om controles,
maar het is fout dat ze minder Wor-
den uitgevoerd. Het tast de preven-
tie aan en dat werkt fraude-euforie
in de hand. Met als gevolg dat cliën-
ten inkomsten tegenover ons kun-
nen gaan verzwijgen en ons in de
adviessfeer niet meer nodig hebben,
omdat ze zelf spectaculair succes
boeken met een illegaliteitwaarmee
wij ons krachtens onze beroepsre-
gels niet inlaten."
Waar de autoriteiten ontkennen dat
er vertragingen in de afwikkelingen
bestaan, signaleren de belasting-
consulenten wel degelijk grote pro-
blemen op dit terrein. „Ook al zon
hinder," zegt Booij, „want wij moe-
ten al die oorzaken en gevolgen naar
de cliënt toe verklaren. De mensen
worden steeds ongeduldiger. Bij
ons groeien de klachten. De belas-
tingdienst, is stil gevallen." 'Wat de
top ontkent.

Booij: „Kom nou. We hebben een
hoop tegenbewijzen. Persoonlijk
beschik ik ook nog over informatie
van inspecteurs waardoor ik het ze-
ker weet. Wanneer jeeen groot aan-

tal jaren meeloopt, en wat grijze ha-
ren krijgt zoals ik, dan wil zon man
na het zaken doen wel eens aan-
schuiven en zn hart luchten. Ik stel
vast: het is er flink mis."
Vanuit zijn praktijkervaring: „We
krijgen de verwerkingen veel later
binnen danvroeger. Als jebelt, zijn
de mensen die je moet hebben niet
aanwezig, of zoek, of net overge-
plaatst. En dossiers krijg je al even
moeilijk te pakken. Die liggen door
verhuizingen en herindelingen bij
voortduring in dozen en kasten
waar ze moeilijk bij kunnen. 'Het zit
nog ergens ingepakt', roepen ze
dan. Hebben ze uitgepakt dan moet
je niet raar opkijken als je te horen
krijgt 'Het is er niet meer."
Bij de Nederlandse Orde van Belas-
tingadviseurs sluit voorzitter Wolfs-
bergen aan met: „De herstructure-
ring gaat duidelijk ten koste van de
produktiviteit. Zo ver ik het kan be-
kijken, door een achterstand in de
automatisering. In elk geval ver-
loopt de afdoening langzamer."

Examenperiode voor lbo, mavo, havo en vwo begint maandag

Scholieren wachten
slapeloze nachten

Van onze onderwijsredactie
&EN HAAG - Slapeloze
jachten, maag- en darm-
krampen, bibberende vin-
gers en zweethanden: de
eindexamens voor de scho-en voor voortgezet onder-
wijs staan weer voor dedeur. Maandag is het zover.Zon 4000 scholen voor la-
Ser beroepsonderwijs,
J^avo, havo en vwo staan inhet teken van het eindexa-men waaraan in totaal zon

jongeren deelne-men.
Pngeveer 127.000 kandidaten
leggen het examen afvoor lbo- ofmavo, 53.000 voor havo en 42.000
Voor vwo. Het exacte aantal isjj°gniet bekend, omdat de kan-dldaten al aan het begin van dit

zijn ingeschreven enJJlet duidelijk is, hoeveelvan hen
halverwege hebben afgehaakt.

?.e ervaring leert dat van de kan-
aidaten voor mavo en lbo iets
Jtteer dan de helft het examen op
het hogere d-niveau doet.

e examens beginnen op 14 meien duren tot en met 28 mei. Twee
weken later, op 8 junikrijgen de
scholen de uitslag van het werk
dat wordt nagekeken door het
|nstituut voor Toetsontwikke-
ling Cito. Daarbij ontvangen zede aanwijzingen voor het bepa-

lenvan het eindcijfer. Bij dè exa-
mens die uitsluitend bestaan uit
meerkeuzevragen, bepaalt hetCito zelf het cijfer.

De kandidaten die het er zoslecht hebben afgebracht dat ze
dreigen te zakken, kunnen op
vrijdag 15 juni herexamen doen.
Maar dat mag slechts in een vak.

Wie het niet redt met één beter
punt, kan net zó goed thuis blij-
ven. Als de herkansing evenmin
succes heeft, rest er niet anders
dan het volgend jaar nog eens te
proberen. Lang hoeft deze groep
kandidaten echter niet in de ze-
nuwen te zitten over de uitslag,
want die is op 27 juni beschik-
baar.

Experiment
Het onderscheid tussen het lbo-
en mavo-examen is in feite ver-
dwenen. De deelnemers doen
hun examen op c- of d-niveau.
Wie niet in minstens drie vakken
examen doet op d-niveau, komt
niet meer in aanmerking voor
het mavo-diploma. In het verle-
den was het nog mogelijk een
mavo-diploma te halen met zes
vakken op e-niveau, maar dat is
afgelopen.

Er zijn dit jaarwat dingen veran-
derd. Nieuwis dat havo-kandida-
ten het wiskunde-examen kun-
nen doen op a- en b-niveau. Drie
scholen experimenteren hier-

mee. Mavo-e-kandidaten kunnen
voor het eerst examen doen in
warenkennis.
Dan zyn er nog eens honderd
scholen die meedoen aan het ex-
perimenteel examen Grieks en
Latijn. De kandidaten moeten
voor Grieks een tekst van hon-
derd woordenvertalen van Hero-
dotus en voor Latijn van Ovi-
dius. Vervolgens krijgen ze twin-
tig vragen over de bestudeerde
examenstof, die twee jaar gele-
den bekend werd gemaakt. Op
de andere scholen wordt nog het
oude examen afgenomen: een
vertaling van 200 woorden en
wat vragen over detekst.

Steekproeven
Het Cito, de producent van deexamens, kijkt de meerkeuze-
toetsen zelf met behulp van com-

" puters na. Aan de hand van de re-sultaten wordt gelijk bekeken of
het examen deugde en of het in-
derdaad toetste wat er getoetst
moest worden.

De open vragen worden nageke-
ken door de docenten van de
school waar de leerling examen
doet. Als diehet werk hebben ge-
corrigeerd, worden de resultaten
van drie of vijf, afhankelijk van
het totale aantal, willekeurige
kandidaten van elke school naar
het Cito gestuurd om ook op dit
onderdeel zicht te krijgen op de
toetstechnische kwaliteiten. Ver-
volgens gaat het werk voor de

tweede correctie naar een andere
leraar elders in het land om het
werk zo objectiefmogelijk te be-
oordelen. Over de vraag hoe dat
moet, is het laatste woord echter
nog niet gesproken.

De docenten die de tweede cor-
rectie doen, hebben daar alle-
maal hun eigen aanpak voor. De
éénvindt dat alles opnieuw moet
worden nagekeken, de ander wil
dat steekproefsgewijs doen- wil-
lekeurig of alleen de vijfjes en de
zesjes - omdat dat veel vlugger
gaat. Natuurlijk hebben alle lera-
ren het beste voor met de kandi-
daten, maar dat ze niet betaald
worden voor de tweede correc-
tie, staat niet los van dekeuze die
zij maken.

LAKS
Vorig jaar is een aantal examen-kandidaten in de zenuwen verge-
ten aan de achterkant van de ex-
amenopgaven te kijken of er nog
meer vragen waren. Dat kan dit
jaar niet meer gebeuren. Als er
nu een groot stuk wit is gelaten
bij de opgaven, staat er keurig bij
dat er verderop nog meer opga-
ven volgen.

Die verandering is een gevolg
van klachten die vorig jaar bin-
nenkwamen bij het Landelijke
Aktie Komitee Scholieren
(LAKS). Het LAKS stelt ook dit
jaar tijdens de examenperiode
een , klachtenlijn open, waar
scholieren terecht kunnen met
hun examenleed. In de praktijk
blijken veel klachten te gaan
over geluids- en andere overlast,
de faciliteiten, de benodigde tijd
en de inhoud van de examens.

Vorig jaar kwamen er in totaal
1457klachten binnen. Het LAKS
is te bereiken van 15 tot en met
28 mei tussen 12.00 en 18.00 uur
op telefoonnummer 020-223291.

binnen/buitenland

Sjoemelaars profiteren van haperend controlesysteem

'Het is mis bij de fiscus'
)7l Van een onzer verslaggevers
j^EN HAAG - Omdat direc-
jt .Ur-generaal Boersma bij het
plekken van grote proble-
l.en binnen de belasting-
-9; *enst teruggeroepen moestborden van een reis door Ca-
--j&da, was er deze week zijn
,1patsvervanger mr. J. van
ss^ü-nteren om Nederland ge-
pst te stellen. Zorgen? Inder-
jlpad, maar op een geschat te-
.fort (de posten salarissen,utomatisering, huisvesting)
#n 450 miljoen gulden na, zijn
~. te overzien.:jJnaos als gevolgvan de op gang ge-
inen herstructurering binnen de
pastingdienst en de nieuwe wet-eving volgens 'Oort'? Onzin. Het
terwerkingsmechanisme hapert

letI et- „Nee. Dat verhaal houd ik per-
cent tegen." Dat het ministerie
w?*l Financiën stevig geldverlies
|,-?dt omdat er door alle perikelen
I,- echt wordt gecontroleerd, is even-pn waar. „De controledoelstellin-Pi worden gehaald. En er is ookJeen sprake van dat dossiers onver-
antwoord snel afgedaan worden."
7afnenvattend: „De belastingdienst"."kt niet slecht."

,'an Lunteren kan wachten op het
"U?!^ent dat ze hem gaan aanduiden
'"s vanLeuteren. „Om dat soort uit-
;'Praken," zegt bijvoorbeeld woord-
eerder J. Booij van de Federatie
"?*" Belastingconsulenten (FB),
.^ebben wij werkelijk moeten glim-
I _>?!__ n"" Het emSe wat niJ DÜ de sus"
Bllae verklaringen weet te beden-
fj 1' is dat een plaatsvervangend di-
ACteur-generaal de feiten niet kan
ipgeven, omdat dat 'gedragsreac-
|r s bij de belastingplichtigen op-
CePt- Aan de publieke opmerkingran een hoge ambtenaar die zich liet
|. vallen 'Als jewilt frauderen is dit
ir tijd', hoeff niet nog meer te wor-en toegevoegd.

Een tijdje al waren er aanwijzingen
dat de zaken bij de belastingdienst
niet soepel liepen. De net op gang ge-
komen herstructurering leverde pro-
blemen op en daar kwamen dan ook
nog eens de perikelen bij van de om-
schakelingnaar het stelsel Oort.

In het periodieke overleg met de
ambtenarenbonden spraken de auto-
riteiten van de belastingdienst
steeds geruststellend.
Tot deze week. Er lekte een interne
notitie uit die plotseling grote zorgen
openbaarde.

H. VAN HINSBERG
„.flink belazerd...

Lek
De automatiseringsproblematiek is
samen met de onderdelen 'huisves-
ting' en 'budget' de kern van de
knelpunten in een interne belas-
tingdienst-notitie. Het rapport
kwam verrassend naar buiten. Dat
'lek' werd toebedacht aan de ambte-
narenbond AbvaKabo. „Onzin,"
zegt bestuurder H. van Hinsberg.
„Ikwas het wel van plan, maar ietsje
later dan nu. Volgende week heb-
ben we een bijeenkomst bij, de be-
lastingdiensten afhankelijk van dat
gesprek wilde ik de publiciteit zoe-
ken. Dat de zaak nu al naar buiten
kwam, heeft,ook mij verrast."
Indirect en ongewild leverde Van
Hinsberg toch een belangrijke bij-
drage. Het was op zijn vraag om
opening van zaken dat de notitie
ging circuleren. Dat gebeurdevia de
Bijzondere Commissie, het overleg-
orgaan waarin de ambtenarenbon-
den AbvaKabo, CFO, het Ambtena-
ren Centrum en CMHF samenwer-
ken met de belastingdienst. In het
najaar van 1988 sloten de partijen
een overeenkomst met voor de bon-
den als uitgangspunt 'een zorgvul-
dige aanpak van het personeel in
het herstructureringsplan.
Onder de belastingambtenaren be-
gon het gemopper al snel. Klachten
over 'het toekomstperspectief in de
nieuwe structuur.
Van Hinsberg: „Teleurstelling van
mensen die niet die plaats kregen
die ze zichzelf hadden toebedacht."
Belastingconsulent Booij over de
sfeer die hij daarover proefde: „Tja,
dan ben je inspecteur in laat ik zeg-
gen Emmercompascuum, en ineens
ga je onder in een organisatie in de
grote stad. Nou stelt Emmercom-
pascuum niks voor, maar inspec-
teur daar wèl."
Wrevel bij de ambtenaren ook over
gebrekkige huisvesting. Begrijpe-
lijk, zoals uit de interne notitie
blijkt: op deze post een geraamd te-
kort van 100miljoen gulden in 1993.
Booij: „Ik was gisteren in Utrecht.
Kom je bij de inspecteur terecht in
een kamertje, ergens op de twaalfde
etage; in mijn ogeneen hok. Maar zo
is het niet alleen in Utrecht hoor.

Vaak dat ik denk: het lijktwel of ik
ergens in de keuken aanschuif. Ik
kan me best voorstellen datjewerk-
plezier er in zon omgeving op ach-
teruit gaat."
Er ontstond, stelde Van Hinsberg
bij de AbvaKabo vast, ook irritatie
door werkdruk.
Alle 'signalen' kwamen in de notitie
samen: geen geld voor overwerk, de
reiskostenvergoeding dreigt er bij
in te schieten en het meest onver-
teerbare voor de ambtenarenbon-
den: de getalssterkte ligt - ook al-
weer door geldgebrek - beneden de
in de overeenkomst bepaalde nor-
men van afvloeiing. Van Hinsberg:
„Duizend open plaatsen waarvan in-
middels is toegezegd dat er daar 300
vanaf gaan. Blijven er altijd nog 700
over. Schande.". Het in de notitie
beraamde tekort op het personeels-
budget komt voor 1992 uit op 122
miljoen gulden, voor 1994 op 175
miljoen.

Het automatiseringsprobleem
spitst zich toe op de veroudering
van de apparatuur en een geldge-
brek van 160 miljoen gulden om er
wat aan te doen. Van Hinsberg he-
kelt de kwaliteit van het computer-
systeem dat zó achterblijft dat er
meer handwerk moet worden ver-

richt dan voorzien. En dan is de cir-
kel naar devertragingen zoals belas-
tingconsulent Booij die signaleert,
rond. Van Hinsberg: „Apparatuur
van zon twaalf, dertien jaar oud.
Ronduit knudde."

Terwijl de onvrede onder de leden
groeide, gaf de AbvaKabo rugdek-
king aan de beleidsambtenaren op
Financiën. Daarvoor droegen die bij
tussentijds overleg met de Bijzon-
dere Commissie genoeg geruststel-
lende gegevens aan. „Vanuit het
vertrouwen dat de overeenkomst
van 1988 gerespecteerd zou wor-
den," zegt Van Hinsberg, „en vanuit
het vertrouwen in die tussentijdse
positieve informatie, hebben we de
overheid het voordeel van de twijfel
gegund en binnen onze gelederen
de stemming zo rustig mogelijk ge-
houden." Dat volgzame is er nu wel
af bij de AbvaKabo. Voor de eerste
bespreking met de belastingdienst
na het uitlekken van de notitie, is
een stevig eisenpakket opgesteld,
ingegeven door wat Van Hinsberg
eerst diplomatiek omschrijft met
'een gevoel van diepe teleurstelling'
en danzoals hij zich werkelijk voelt.
„Flink belazerd."

peter herkens

Zaterdag 12 mei 1990 "7Limburgs dagblad
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Vergeten te betalen? Machtigen voorkomt dat u straks mis-
schien wordt afgesloten. Het maakt betalen makkelijk, voorkomt
een hoop papierwerk en bespaart u tijd.

Machtigen, de makkelijkste
manier van betalen.

DE BANKEN IN NEDERLAND.



Auto's

Renault

0
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

Te k. RENAULT 5 super-
campes, kleur rood, bwj. okt.
-'88, km.st. 19.000, pr.
n.0.t.k., tel. 045-420457.
Te k. RENAULT 16 TX,
1978, leren bekleding. Tel.
045-751835
RENAULT 21 GTS, bwj. '87,
wit, LPG, trekhaak, pr.

’ 13.250,-, 04750-24296.
Te koop RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken '80, kl. wit,
km. 80.000, i.g.st., APK tot
10-7, vr.pr. ’1.450,-. In de
Meigraaf 19, Schinveld. Tel.
045-257213.
Gave RENAULT 5 zeer zui-
nig, sportv., nw. bnd, rood,
APK, t.'B2, ’1.950,-. Marij-
kestr. 28, Landgraaf-Nieu-
wenhagen.
RENAULT 25 TS okt. '87,
blauwmet., bijz. mooi, pr.
’15.450,-. 3 mnd. gar. Inr.
en fin, mog. 045-255784.
RENAULT 5 TL, '86, kl. rood
60.000 km., pr. ’ 9.500,-, mr
en financ. mog., 2 mnd. ga-
rantie. Tel. 045-255784.
Weg. omst. hed. RENAULT
19 TR, bwj.'9o, met extra's,
km.st. 5.800, nw.pr.
’25.700,- vr.pr. ’22.500,-.
Tel. 045-272120
RENAULT 11 GTL Spring,
luxe uitv. met o.a. zonnedak
en trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw., vr.pr.
’17.500,-. Tel. 045-254978
na 18.00 uur.
RENAULT 5 GTL 5-gang,
motorisch en mech. 100% in
orde, bwj. '82, achterwielop-
hang is rot. 045-225171.
Te k. RENAULT 4, ’ 500,-.
04490-25019.
Te k. RENAULT 4 GTL, bwj.
'81, PVC-vouwdak, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-462843.
RENAULT 5 GTL uitv., 3-
drs., nw. model '86, 1e eig.,
1e lak, schadevrij, verk. nw.
st., pas gekeurd, ’ 7.900,-.
Inl. 043-254462.
Tek. RENAULT 18 GTL, in
g.st., APK 3e mnd. '91, bwj.
'79, vr.pr. ’1.250,-. Inl.
04490-56282.
RENAULT 5 TL, bwj. '81,
APK mei '91, ’ 1.450,-. Tel.
045-720951.

/ TOP
OCCASIONEen gebruikte auto kopen

met 1 jaar
garantie!_c_r

045-724200
KENAU!! __\, Al 15|AAR l_tA/tro%JfHE E ft L E N
Htlpklkr van ptrtoonlijke Mrvire!

Beersdal weg97
RENAULT 5 bwj.'B7, first-
uitv., km.st. 37.000, evt. mr.
mog. Tel. 045-228469.
RENAULT 25 GTS 2.0, bwj.
2-'B6, beigemet., radio, get.
gl., doorlock, stuur- en rem-
bekr., z.g.a.n., 89.000 km,
pr. ’ 19.500,-. 04450-3070.
NEVADA GTS stationcar, 6-
87, antraciet, LPG, 17.000
km, ’ 17.950,-. 04906-1387
Renault 5 Turbo '89. Auto-
bedr. KOMPIER, Akerstr.
150, Heerlen. 045-717755.
RENAULT 25 GTS, radio
Renault, antracietgrijs, 8-'B6
78.000 km, ’14.500,-. Tel.
04906-1387.
RENAULT Super 5 GTL kl.
bordeaux, 67.000 km, bwj.
eind '85, APK 28-11-'9O, pr.
n.o.t.k. Tel. 04450-3182.
Renault ESPACE GTS
LPG-onderbouw, 6-'BB,
58.000 km, ’34.500,-. Tel.
04906-1387. ,
Renault 11 GTL, 5-drs.
1984, zilvermet. 1e eig. s-
bak. in perfecte staat. Volvc
Jac KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. 045-458000
Renault ESPACE GTS
LPG-onderbouw, grijs kent.
6-'BB, 60.000 km
’24.500,- mcl. Tel. 04906-
-1387.
Te k. RENAULT 5 Parisien-
ne-uitv, bwj. 15.10.'82, APK
15.10.'90, vr.pr. ’ 3.300,-
-04454-2092.
Te k. RENAULT 5 TL, m. '82
APK 3-91, ’1.950,-. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.

Simca
MATRA, sports M 530 LX,
bwj. '70, orig. 50.000 km. i.z.
g.st. APK 11-'9O, ’8.500,-.
045-716202 na 18.00 u.

Suzuki
Te k. SUZUKI bus, Carry,
bwj. '80, pr. ’850,-. Tel.
045-272943.
Te koop SUZUKI Alto 3-drs.
bwj. 11-'B4, APK 5-'9l, als
nw. ’ 5.950,-. 045-453572.
Te koop SUZUKI Busje, bwj.
'79, APK mrt. '91, pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-464816.
Suzuki SWIFT GTI kl. rood,
bwj. 4-'BB, km.st. plm.
20.000, pr. ’17.000,-. Ra-
velijnstraat 132, Maastricht.
Tel. 043-437981.

Toyota
Donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei

Toyota en Caravan-show bij
Mengelers in Landgraaf

In samenwerking met Caravancentrum Beckers BV
organiseren wij van donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei as.

een speciale Auto-Caravan-Show. U bent van harte
welkom op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en

donderdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur.

Tevens bieden wij aan een Kip Kampeerauto t. HB7 5-pers.
VW Campingbus en div. auto-occasions van alle merken.

Autobedrijf Mengelers BV
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888.

Te k. 7-pers. luxe toyota-bus
Model F 2.0 GL benz., stuurbekr., 2 elec. schuifd., getint

glas, kl. wit, bwj. '86.
Rötscherweg 54, Übach over Worms.

Te k. Toyota HIGH ACE.
bwj. '78. Pr. n.o.t.k. Sche-
penstr. 13, Brunssum. Tel.
045-271232.
Toyota COROLLA 1300
Hatchback, bwj.'Bs, 5-drs.
striping, sunr., 5-speed
radio-cass., i.z.g.st. Pr
’8.750,-, tel. 04406-14307.
Toyota CAMRY 1.8 DX Lift-
back, met LPG, type 1984
’4.950,-. Kissel 46, Heer-
len, 045-723142.
Te koop STARLET bwj. '80.

’ 1.300,-. Honingboomstr. 1
D, Brunssum.
TOYOTA Cressida, 77
APK 91, vr.pr. ’950,-. Tel.
045-222988 Fazantstr. 2
Heerlen.
Te k. Toyota CELICA lift-
back, bwj. 78, APK 23-11
'90, i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.600,-.
043-625580
Toyota CARINA eind 79, 4-
drs., beige, APK '91.

’ 1.475,-. Tel. 045-320457.

Te k. Toyota STARLET, in
st.v.nw., bwj.'Bo, met nw.
APK, vr.pr. ’2.750,-. Burg.
Slanghenstr 54 Hoensbroek
Te k. v. part. Toyota CO-
ROLLA HB 1.3 DX, bwj. '87,
kl. rood, i.z.g.st., mcl. APK
'91, ’2.000,- onder garage
prijs. Tel. 045-318972.
Te koop Toyota CELICA 1.6
ST, '75, i.g.st., vr.pr.
’2.250,-. Voor liefhebber.
Tel. 045-740006.
Toyota CELICA 2.0 KT, Lift-
back, bwj. '84, div. extra's,
LPG, vr.pr. ’9.850,-. Tel.
04405-3393.
Tek. Toyota COROLLA 1.8,
Hatchback, diesel, 1987, tel.
045-326241.
Tek. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’4.950,-.
Altaarstr.2 Schinnen,
04493-2211.
Tek. Toyota STARLET, bwj.
'78, APK 10-90, i.g.st.
’1.000,-. 04493-4610.

Volkswagen

Volkswagen GTI
bwj. 1987, kl. zwart, sportvelgen, uitbouwset,

dieper gelegd, alarm-install., houten stuur en pook,
stereo-install. enz., vr.pr. ’24.750,-, inruil mogelijk.

Neerbraak 4, Schaesberg, tel. 045-326851.
TE K. GOLF GTD bwj. '85,
schuifdak, get. glas, ATS
7Jxl5, tel. 045-229328.
GOLF GTi i.z.g.st., bwj. 83,
1800 cc, 5-bak. Boord
comp. 045-455966.
VWGOLF 1600 S, bwj. 11-
-79, APK 11-'9O, i.z.g.st., vr.
pr. ’2.500,-, 045-453905/
452336.

JETTA 1600 CL, autom. nw.
m. '85, LPG. I.z.g.st. 4-drs.
’9.500,-, 04490-15431.
Te koop VW PASSAT '82, in
nieuwstaat. 04743-1771 of
1413.
VW GOLF 1600LS bwj. 77,
brede banden, APK 10-'9O,
pr.n.o.t.k. ’ 1.250,-. Tel.
045-465234.

Te k. VW JETTA, bwj.'Bl, vr.
pr. ’2.750,-. Tel. 045-
-231287
AUDI 100 5-cyl. automatic,
bwj. '79, APK 2-'9l, vr.pr.

’ 1.600,-. 045-230346.
VW Golf CABRIOLET GLI,
prachtige staat, verlaagd,
Im-velgen, ’17.500,-. Ken-
nedylaan 7, Limbricht.
Te koop SCIROCCO TS,
geh. uitgebouwd, pr.
’2.250,-. Tel. 04406-15746
Zeldz. mooie VW JETTA
diesel t. '82, 1e lak, hfdst.,
sportv., trekh., alarm, ste-
reo, APK etc. etc. ’ 4.950,-.
Schaesbergerstr. 136, Kerk-
rade-Terwinselen.
Te k. VW POLO, Oxford, kl.
rood, bwj. '86, plm. 56.000
km. ’ .10.700,-.045-271923
Tek. VW KEVER aut., 1600,
schijfremmen, kl. rood, APK.
Vr.pr. ’1.950,-. Tel. 04490-
-12542.
GOLF GTI I.Bi zwart, 5-bak,
met APK, '82, zeer mooi,

’ 8.000,-. Tel. 04743-2227.
Te k. VW JETTA CL, bwj.
'87, 4-drs. schuifd. kat. en
5-versn. 045-460825.
VW GOLF 1.6 CL, 10-'B6,
bijz. mooi, ’12.750,-. ml.
045-455778.
Te k. VW PASSAT, bwj. '75,
90.000 echte km. APK gek.
vr.pr. ’ 750,-. 045-227279.
Te koop donkerbl. GOLF D
CL bwj. '86, mcl. sportv. Tel
04490-51164.
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’ 17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
Te k. VW KEVER Cabrio
Speedstar, bwj.'73, vr.pr.

’ 12.000,- Tel 04490-39310
VW GOLF 1600 cc M.'B2,
APK en sunroof, bijz. mooi.

’ 4.250,-. Tel. 045-454087.
Te k. VW-BUS pers. vervoer
i.z.g.st., ’4.750,-, Broekstr
62, Schinveld.
Te k. VW GOLF sprinter, bwj
'79, APK tot 1-1-'9l, GTl-
interieur. 04492-5476.
VW GOLF diesel '79, APK
'91, garantie, kleine plekjes

’ 1.950,-. Autobedrijf W.
Schoffelen, 04404-1317.
VW GOLF Diesel, bwj. '84,
nw. model, rood, div. ace. en
trekhaak, 107.000 km, pr. n.
Q.t.k.Tel. 04450-3471.
Te koop GOLF S, '78, APK
4-'9l. Tel. 045-220931.
Te k. GOLF Cabrio GLI
1800, bwj. '84, wit. Div. ex-
tra's. Tel. 04498-53498.
Te k. GOLF CL 1600 cc, zil-
vergrijs 70.000 km, i.z.g.st.,
pr. ’ 2.750,-, te bevr. Maas-
trichterweg 41, Landgraaf,
tel. 045-316648.

Te k. VW JETTA GLD, bwj.
'81, i.z.g.st. Frans Halsstr.
10, Heerlen-Meezenbroek.
Tek. VWGOLF 1.3 kat., kl.
zwart, nov. '88, pr. n.o.t.k.
Tel. 04409-3814 of 1445.
VW GOLF I.BS bwj. '86 an-
traciet div. extra's sp. velgen
get. glas verl. alarm i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. 045-440466.
VW GOLF 1.6 Miljonair, bwj.
'89, 15.600 km, 3 mnd. gar.
Tel. 045-417081.
Te k. gerest. VW KEVER,
bwj. '70. Tel. 045-311013.
Te k. van part. GOLF, '87, kl.
grysmet. 32.000 km. scha-
devrij, als.nw. Tel. 045-
-716202 na 18.00 uur.
VW GOLF 1800 GT, blauw-
met., I.m. velgen, 3-'B9,
10.000 km, ’24.950,-. Tel.
04906-1387.
VW GOLF diesel, gr. kent.,
6-'B7, 70.000 km,
’12.950,- mcl. Tel. 04906-
-1387.
Te koop GOLF Diesel met
APK, bwj. '79, i.z.g.st. Tel.
045-226478.
Te koop VW GOLF APK 11-'90, ’ 750,-. 04492-1436.
Te koop VW GOLF Diesel
5-bak, met grote achterlich-
ten, i.z.g.st., APK, vr.pr.
’3.450,-. Heerenweg 338,
Heerlen.
VW PASSAT diesel, station-
wagen, gr. kent., 6-'B5,
96.000 km, ’8.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
VW PASSAT diesel, met
Cruise-control, wit, 5-'B6,
105.000 km, ’ 11.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. VW GOLF, bwj. '80,
type 1600 sprinter, zeer
mooi, pr.n.o.t.k. Kissel 29,
Heerlen. 045-725102.
VW SCIROCCO GTI, bwj.
'83, pr. ’ 12.750,-. Inr. mog.
Tel. 04490-26923.
Te k. VW GOLF diesel t. '82,
goed onderh., pr. ’3.950,-.
04490-22689.
VW TRANSPORTER Turbo
Diesel, zeer mooie bus m.
grijs kent. bwj. 11-12-'B5,

’ 10.750,-. 04754-85019.
VW: Golf GTI- 16 v (zonder
kat.) 1-'BB, 33.000 km, tor-
nadorood, airco, A.8.5.,
stuurbekr., 15 inch velgen,
taifun spatb. verbreding,
enz.; Golf GTI-16V, 5-'B7,
zwartmet.; Passat variant
GL 2.0 E (5 cil. inj.) 3-'B7;
Passat variant diesel, 68-'B6
Autobedr. v.d. AKKER 8.V.,
040-541488 (ook zond.
13-17 u.).
Mooie VW PERS. BUS
diesel, i.z.g.st., 1983, APK
mei '91, ’6.000,-. Tel. na
18 uur 04490-38994

Volvo
Te koop witte VOLVO 340
met div. extra's, bwj. '86,
LPG, APK 3-'9l, 84.000 km.
Tel. 04742- 1519.
VOLVO 360 GLS, mei '84,

’ 8.900,-. Dr. Nolenslaan 20
Geleen, tel. 04490-44227.
Te k. VOLVO 340 L, bwj.'B4,
APKS-'9l, tel. 045-241923
Te koop VOLVO 240,
LPG-inst., wijnrood i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 18.500,-, tel. 045-
-740802.
Te k. VOLVO 343, bwj.'Bo,
APK 3-'9l, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-224760
Te k. VOLVO 345 GL aut.
i.z.g.st. '81, ’5.400,-. Tel.
04406-14574.
Te koop VOLVO 343, aug.
'79, i.z.g.st., pr. ’1.000,-.
Tel. 045-270776.
VOLVO 343 DL 1984, zeer
mooi, ’ 5.250,-. Kissel 46A,
Heerlen, 045-723142.
VOLVO 232 GL automaat
1981, APK 4-'9O, ’2.250,-.

Kissel 46A, Heerlen, 045-
-723142.
Te k. VOLVO 740 GL sept.
1986, 1e eig., part. 123.000
km, LPG, trekh., schuifd.,
radio/cass., i.z.g.st.,

’ 23.000,-. Tel. 04405-
-1462.
VOLVO 340 aut. '83; vouw-
wagen met voort, en luifel.
Tel. 045-216849.
Te koop VOLVO 244 DL '81,
rood, APK 5-'9l, gas.
04490-14897.
Te k.VOLVO 440 GL van
Volvo-medewerker, bwj. 6-
89, km.st. 30.000, pr.
’24.500,-, evt. LPG tegen
meerpr. Vrij 8-6-'9O. Tel.
04490-77791.
Te koop VOLVO 440 GLE
bwj. 7-'B9, van volvomedew.
kl. wit, km.st. ca. 13.00, aan-
vrd. beginjuli, ’ 27.500,-.
Tel. 045-314187 of 317068.
VOLVO 340 GL Sedan, zeer
mooi, veel extra's, '86. Tel.
045-753054.
Te k. VOLVO 440 DL, grijs-
met., april '89, mcl. spoiler,
’24.500,-. 045-310840.
Te k. VOLVO 440 Turbo,
bwj. mei 1989, kl. rood, km.
st. 19.000, alle extra's, pr.

’ 36.500,-. 04490-79670.

Diversen

Wie heeft:
* OPTIBELT industrie- en CONTINENTAL V-snaren?

* SKF kogellagers en STEFA oliekeerringen?
* DREUMEX hand- en vloerreinigers?

* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

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

’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Te k. 25-50 AUTO'S van
’5OO,- tot ’3.000,-, APK.
Handelsweg 12 Susteren.

Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84 en
'82; Corsa 12 S '84; Fiat
Panda '86. Automobielbe-
drijf J. DENNEMAN, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.

Te k. van Volvomedew.
VOLVO 340 DL, 1700, bwj.
1988, kl. rood, 24.000 km.
V. extra's. Vr.pr. ’ 17.500,-.
Te bevr. 04490-18362.
VOLVO 360 GL, '87, elke
keur. toegest., slechts

’ 14.750,-. 04490-12138.
VOLVO 360 2.0 L GLS
Sedan, LPG, nw. model '84,
’5.700,-. 04406-14186.
Te koop VOLVO 245 DL,
bwj. '77, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 045-256767.
Volvo 340 DL sedan 1.7,
1988, do.grijs, 52.000 km.
nw.st. Volvo Jac. KLIJN,
Kerkrade, Strijthagenw. 123,
045-458000.
Volvo 360 GLT 2.0 inj. 1985,
5-drs. schuifdak, LPG, zil-
vermet. 95.000 km. Volvo
Jac. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
Volvo 360 sedan 2,0 inj.
1986, groenmet. veel extra's
Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Volvo 740 sedan, 1988,
LPG, do.blauw, 79.000 km.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade,
Strijthagenweg 123. 045-
-458000.
Te k. VOLVO 240 GL, nov.
'82, blauw, LPG, sportwielen
ster.inst., vr.pr. ’ 5.000,-.
Tel. 045-253116.
Te k. zeer mooie antraciet-
kleurige VOLVO 340 DL, okt
'83, APK dec'9o, vr.pr.
’5.900,-. 045-271835. v

Zastava

’157,-
-per maand

Zastava
Yugo 55

1987
40.000 km

Fiat
Schobben

lease
voordelig

plan
Tegelstraat 3

Brunssum
045/250675

I

Hamstr. 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Occasionshow Exclusief
Mercedes 260E grijs 1985
VW GolfGTI groenmet 1989
BMW 3201 Schnitzer blauwmet 1986
Audi 90 Quattrowit 1986
Opel Kadett GSI zwart 1988
VW Golf I.Bi Manhattan zwart 1989
VW Golf 1.6LX grijs 1987
Peugeot 205 XLD rood 1985
Nissan Sunny 1.6 SLX autom. rood 1988
Seat Malaga GLX i blauw demo 1989
Seat Ibiza 1.2 XLwit, demo 1989
Seat Terra, bezine wit, demo 1988
NissanPatrol 3.3 TDrood 1986

Div. inruilauto's vanaf ’ 1.000,-. APK gekeurd.

De mooiste inruilauto's staan bij
/ OF-EL.e

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.0 4WD blauw 1988 30.000
Nissan Bluebird 2.0 LX sedan petrolmet.. 1986 74.000
Nissan Micfa 1.0DX blauwmet. april 1986 53.500
Nissan Micra 1.0GL 5-drs. zilver, mei 1987 40.000
Nissan Micra 1.0DX blauw, jan 1987 30.000
Nissan Micra 1.0Trend, rood, sept 1987 52.000
Nissan Micra 1.0DX rood, mei 1987 36.000
Nissan Stanza 1.6 SGL groenmet., jan.... 1985 44.000
NissanSunny 1704Diesel blauw, jan 1983 140.000
Nissan Sunny 1.3 DX groenmet 1986 35.000
Fiat Panda45 CL rood 1984 82.000
Honda Integra 1.5 L wit 1986 64.500
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 1.3 DX autom., zilver, mei. 1985 56.000
VW GolfGTI 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.

Stationcars
Sierra 2.0 i, 12.000km., goudmet 1989
Kadett 1.6 diesel40.000 km, zilvermet 1989
Omega Turbo diesel40.000 km, wit 1988
Toyota Corolla 1.8,diesel 58.000km, zilvermet 1987
Ford Escort 1.3 87.000km, blauw 1981
Alfa GTV 2.5 antracietgrijs i.z.g.st 1984
Ford Fiësta 1.6CL diesel,rood, 4.000km 1988
OpelRekord 2.0iCD, groenmet 1983
OpelKadett 1.24-drs., blauw ~..: 1978
Ford Fiësta 1.3, blauwmet 1980

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

Tel. 045-416023. Gar., mr., financ. mogelijk.

Mazda dealer:
Autobedrijf Leymborgh b.v.

Bornerweg 2-8
Limbricht, tel. 04490-T5838

Ford Sierra 1983
Opel Kadett SC 1.2 1987
OpelKadett 1.3 1982
Mitsubishi Galant 1.6GL 1986
Mitsubishi Lancer Royal 1.2 1986
Fiat Uno 60 S Silver 1.1 1987
Fiat Panda 750, 2x 1986
VW Golf C 40 KW 1.3 1985
VW JettaC 1.3. als nieuw 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 2.0 GLX, 1982,1983,1984 1985
Mazda 626 coupé 1.6 GLX, 1983 1986
Mazda323Hß 1.3GLX 1985,1986,1987 1988
Mazda 323 Sedan 1.3en 1.5GLX 1986
Mazda 323 1.3DX HB 1981
Mazda626 HB 2.0 GLX PS automaat 1988
Nissan Sunny 1.6SLX automaat 1987
NissanBluebird 1.6GL abs. nw.st. 59.000 km 1981
Honda Civic 1.5GLX automaat 1987
Mazda323 station 1.7 GLX diesel 1987
Opel Kadett station 1.2 benz 1986
Mazda626 Sedan 2.0LX diesel 1987

Mazda-Kroon garantie 6 mnd.

Inruilauto's
FiatPanda diversen, vanaf 1986 ’ 5.900,-
Fiat Uno 45 - 55S- 60S - 75SX vanaf 1985 ’ 8.900,-
Fiat Tipo 1.4 wit 1988 ’ 19.700,-
Citroën 2CV6Transat wit 1984 ’ 3.900,-
Citroën AX 1.0 E rood 1988 ’ 12.900,-
CitroënBK 1.4RE beige 1983 ’ 7.900,-
Ford Escort 1.3 Laser beige 1985 ’ 10.900,-
Ford Sierra combi wit 1983 ’ 7.900,-
Mitsubishi Colt 1.2 GL blauw 1985 ’ 10.750,-
OpelKadett 1.3S- LS rood 1985 ’ 11.900,-
OpelKadett Stationcar bruinmet 1981 ’ 4.900,-
Opel Ascona 1.6 S- LS beigemet 1985 ’ 10.900,-
Seat Marbella wit 1989 ’ 10.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

ANWB gekeurde auto's
met keuringsrapport. Peugeot 205 Accent als nieuw '87;
Opel Ascona 1.8 S met extra's '87; Citroen 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 Fiësta ’ 4.900,-; Fiat 127 Sport 5 versnell. ’ 4.900,-.

Degelijke garantie-inruil-financiering.
GG Auto's,

Heerenweg 284-286, Heerlen.
(grote weg Heerlen-Brunssum).

Gekeurde Bovag-occa-
sions. Nissan Sunny 1.6 s-
drs. SLX 4-88; Nissan
Bluebird 2.0 5-drs. SLX 1-
89; Nissan Cherry 1.7 3-
drs. diesel 7-'B5; Lada Sa-
mara 1.3 3-drs. 7-'B7; Lada
Samara 1.3 3-drs., 5-88;
Lada Samara 1.5 3-drs. 1-
89; Lada 1200 S 1-88; La-
da 1200 S 5-'B5; Lada 2105
1.5 6-'B4; Lada 2107 1.6, 6-
87; Honda Civic 1.3 3-drs.
de Luxe, 9-'B7; Renault 5 TL
Le Car 1-'B5; Opel Kadett. 1.2 LS 3-drs. 3-'B6; Hyundai
Pony 1.5 Olympic 3-88; Ci-
troen BK 1.4 RE 10-'B7; La-
da 2105 1.3 4-'B7. Autobe-
drijf CHIARADIA, tevens of-
ficieel verkoop en service
van Lada en Nissan. Trich-
terweg 122, Brunssum. Tel.
045-212843.

Te k. onder garantie en ser-
vice: Mercedes 190 D, 2.5
div. extra's, 1986; Mercedes
190 d, div. extra's, 1987;
Opel Omega 20, 1988; Opel
Kadett GSi, 1986; Opel
manta 2.0 GSi, 1984; Audi
80 LS, div. extra's, 1988;
VW Golf 1300 Manhattan
1988; Ford Escort 1600,
1986; Samba Cabriolet,
1983; MGB Cabriolet, 1977;
Seat Marabella 1987; BMW
316, 1980; Ford Sierra 1800
1985; Ford Fiësta diesel,
1987; Opel Ascona 1600 S,
1982; Inr. fin.gar. Autohan-
del L. FRANKEN V.0.F.,
Ganzeweide 59, Heerler-
heide, 045-216475
Te k. gevr. alle merken
auto's, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.

Opel Rekord 2.0 LS '85 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw-
staat bwj. '85; Metro 1300
sport 3-drs. '88; Mini Mayfair
'87; Triumph acclaim 4-drs.
'83; BMW 318iautomatic 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.
Te k Honda Civic aut. bwj.
'79, ’1.500,-; Ford Capri
zeer mooi, ’3.500,-, beide
APK; Citroen CX bwj. '80
’750,-; motor Ford capri
met versn.bak ’650,-; div.
carross.ond. Ford capri.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Corsa
1.2rood type '88; Ford Siër-

ra 2.0 5-drs. blauwmet. '85;
Fiësta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; 2x VW
Golf 1.6 CL '84; VW Golf 3-
drs. geel '81; VW Jetta 1.6
LS groenmet. '80; Toyota
Corolla coupé zilvermetallic
'79 ’1.500,-; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
Peugeot 405 GR 1.9 dia-
mantzwart '87 ’ 21.750,-;
Mercedes 200 nw. mod. ex-
tra's '86; Mercedes 190 nw.
type extra's 10-'B7
’34.750,-; Volvo 240 GL
2.3 '87 ’ 24.750,-; Audi 100
cc 2.3 i extra's 10-'B7
’28.750,-; Audi 80 1.8 wit
6-'BB ’25.750,-; Audi 80
CC schuifd. '85 ’13.750,-;
Audi 100 5-cyl. '83
’11.750,-; Audi 100 CC
rookzilver '83 ’ 8.750,-;
Opel Omega 2.0 i '87
’23.750,-; Ascona 1.8 S
HB '87 ’16.750,-; Ascona
autom. '83 ’ 7.750,-; As-
cona 1.3 S 1.6 S '82 v.a.
’4.900,-; Kadett diesel s-
bak 85 ’11.900,-; Kadett
HB '84 ’8.750,-; Mazda
626 2.0 GLX HB M'BB
’22.750,-; Mazda 626 2.0
HB autom. '86 ’16.750,-;
Mazda 626 coupé LX '86
’15.750,-; Mazda 323 HB
LX '86 ’12.750,-; Renault
25 GTS TS '84,85
’12.750,-; VW Jetta 1.6
Elan '87 ’ 14.750,-; Golf D
zeer apart '86,87 v.a/
’16.750,-; Citroen CX 22
TRS '87 ’ 22.750,-; Citroen
BK 1.6 TR schuifd. T'B7;

’ 14.750,-; Citroen BK 1.9 D
TB7 ’ 14.750,-; Ford Scor-
pio 2.0 GL extra's '86

’ 18.750,-; Siërra 2.0 Sedan
'88 ’22.750,-; Siërra 1.6 s-
drs. '85 ’11.750,-; Orion
1.6 zwart'BB’ 17.750,-; Es-
cort 1.4 CL '86 ’14.750,-;
Escort 1.6 GL 2x '83

’ 8.750,-; Escort 1.3 Comb.
'86 ’10.900,-; Fiat Croma
20 CHT '87 ’ 15.750,-; Re-
gata 85 S '87 ’ 9.900,-; Re-
gata 100 S '84 ’4.250,-;
Ritmo 70 S '87 ’9.900,-;
Ritmo 70 CL '83 ’4.750,-;
Panda 750 Carrara '87
’7.250,-; Panda 45 CL '86

’ 7.250,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL '87 ’13.750,-; Nis-
san Stanza 1.6 GL HB '85

’ 9.900,-; Honda Prelude
EX autom. '83 ’9.250,-;
Austin Maestro 1.3 '85
’7.250,-. COMBIES: Siërra
2.0 Comb. rood '87
’19.900,-; Escort 1.3 Com-
bi wit '86 ’ 10.900,-; Kadett
1.6 D Combi rood '86
’13.750,-; Taunus 1.6
Combi LPG '82 ’5.750,-;
Nissan Urvan '84 ’8.500,-
EX; Brandweerauto Chevro-
let '55 ’8.500,- EX; GSA
Break van '84 ’ 3.700,- EX.
Inruil en financiering tot
100% mogelijk. Uw ver-
trouwd adres: AUTO LIM-
BURG, Mauritsweg 126
Stem, tel. 04490-38474.

Auto Landgraaf
Inruilers

BMW 732i'80 groen
’3.750,-; BMW 318 groen-
met. '79’ 2.250,-; Renault 5
aut. grijs '80 ’ 1.950,-; Mer-

cedes 240 D aut. 78

’ 3.950,-; Mazda 626 2.0
'82 ’ 3.950,-; Mazda 626
coupé '81 ’ 3.500,-; Mits.
Saporro 2.080 ’2.250,-;

Honda Accord aut. '82

’ 4.950,-; Honda Civic '80

’ 1.950,-; Honda Quintet '82

’ 5.750,-; 2x Honda Accord
Sedan 79-'BO v.a.

’ 1.750,-; Datsun Cherry GL
'81 ’3.500,-; Lada 1.5 sta-
tion '82 ’ 2.250,-; 2x Re-

nault s'Bl-'B2 v.a. ’ 2.950,-
Opel Rekord 2.0 S aut. '80

’ 2.950,-; Ford Fiësta L '80

’ 3.750,-; Ford Taunus 2.0
LPG '80 ’ 2.750,-; Volvo

343 aut. '78 ’ 1.750,-; Re-
nault 1.8 GTI '80 ’ 3.250,-.

Financiering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.

Auto kopen?
Nu tot duizenden guldens
korting op al onze inruil-
auto's. Ruime keuze alle
merken o.a. BMW, Ford,
Opel, Citroen, Daihatsu,
Lada, Mazda, Nissan,

Peugeot, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo,

Volkswagen en Hyundai
Pony automatiek.

AutoGarant
Schelsberg 128, (tussen

Hendriks en Bristol)
Heerlen. Tel. 045-229080.

Te k. VW Golf GTi, bwj. '83;
Opel Kadett Caravan 5-drs.,
bwj. '82, 2 keer; Mercedes
300Dbwj. 79. Rötscherweg
54, Übach over Worms.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
BMW 316 '87; Citroen BK 19
TRS Break'BB; Citroen Visa
11 RE '85; Fiat Uno 60 S
'86; Ford Escort 1.1 '85 ;
Ford Escort 1.3 CL '87; Ford
Escort 1.4 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL 5-drs.'B6; Ford
Escort 1.6 5-drs. '86; Ford
Fiësta 1.1 S '87 en '88; Lada
210586; 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.
lü-

Knutselkoopjes
Panda 45 1981, ’900,-;

Panda 45 dcc. 1981 ’350,-;
Fiat 132 1980’ 750,-;

Opel Kadett 1980 ’ 1.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen,

Parallelweg 34. 045-742121

Auto landgraaf
Audi 200 Quatro turbo met
airco ABS '85; Audi 80 CC

wit '87; BMW 323ihartgr. '83
BMW 323izwart '81; BMW
628 CSI v. extra's '84; BMW

525iABS enz. '86; BMW
316 5-bak blauw '85; Opel

Rekord 2.2i '86; Opel Sena-
tor 2.5i'83; opelKadett 1.6
S '83; Opel Ascona I.Bi GT
'85; Opel Ascona 1.6 S 2x
'82; Citroen GSA XI '84;

Diahatsu Charmant 1.6 LE
'83; Ford Siërra laser '85;

Honda Civic luxe '82; Lancia
Prisma 1.5 '85; Lada 2105

GL rood '86; Renault 21
GTS grijs '87; VW Passat

Stat. diesel '87; VW Golf GTI
grijs '81; VW Santana GX
grijs '85; VW Golf GTI 1.8
zwart '82; Volvo 240 GLE
grijs '83; Volvo 345 GL 1.4

'84-'B5.
Diesel

Audi 80 turbo diesel '86;
Daih. Charade VAN D '87;
Mits. Lancer 1.8 D '85; To-
yota Corolla 1.8 D '87; VW

Golf turbo D '86; VW Passat
D blauwm. '84; Mercedes, 220Daut. '78.

Stationcars
VW Passat D Avance '87;
Renault 11 TD '84; Suzuki

Carry Pick-Up '85; Opel Re-
kord station '82.
Cabriolets

VW Golf cabrio GLS '81.
"Erkend Bovag-bedrijf

"Eigen werkplaats
"Financiering zonder aan-

bel mogelijk.
* Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 3-12 mnd.

garantie
"VVN keuringsstation

* Garantie boven ’ 10.000,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

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

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

-424268/424231.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW LT diesel
camper, m.'Bs, alle extra's,
4-pers., in nw.st.; BMW 524
turbo diesel, m. 84, autom.,
’12.750,-; Renault 9 GTS,
m.'B4, ’7.900,-; VW Golf
Caddy t.87, in nw.st.; Mazda
626 coupe 1.6 GL, t.'Bl,

’ 3.500,-; Golf Gti t.78, geh.
uitgeb. ’5.500;-; Week-
aanbieding stunt: Lada 2105
m.'B7, vlam nieuw ’ 4.900,-;
Mitsubishi Lancer 2 L, Turbo
170 Pk, t.'B3, ’ 7.900,-;
Cherry t. '84 5-drs. nw. mod.

’ 6.900,-; Peugeot 305 GL t.
'84 ’ 5.900,-; Toyota Corol-
la 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen 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
Fiësta 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 Fiësta t. '84 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’ 6.900,-; Toyo-
ta Sportswagon , t.79
’1.400,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.900,-; Golf t.78,
’1.000,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; BMW 315 t.
'83 ’5.900,-; VW Kever
bwj. 72 in nw.st. ’3.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw.
model, ’4.900,-; Opel Re-
kord 2 L S, t.'B2, ’ 2.900,-;
Renault 4 stationcar, geel
kent. t.'B3, ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyL, aut., t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'BsLPG ’ 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, ’2.100,-;Honda Prelude autom., t.
'81, ’3.900,-; Opel Kadett
13 S Berlina t.'Bl, ’3.900,-;
Mitsubsihis Celeste 2000
GT, t.'Bl, ’2.100,-. Opel
Rekord 2L, t.'B2, ’ 2.900,-.
Datsun Violet 5-bak, t.'B2,
’2.700,-; Opel Kadett sta-
tion, '81, ’4.500,-. Div.
goedkope iruilers, alle auto's
met nw. APK, geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr.fin.gar. mog.

GOLF D '78 ’1.450,-; Ke-
ver'7l ’1.250,-; Kadett '79

’ 950,-; Escort ’ 950,-;
Fiësta '79 ’ 1.250,-; Datsun
'79 ’ 950,-. 04499-3398.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 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-'B5; Nissan
Micra 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; Citroen
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-
troen GSA 5-bak '83; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot
504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
PEUGEOT 504 aut. '79;
Ford Fiësta '78. Beiden APK
Marebosjeswg 53Brunssum
Garage LOVEN Heerlen BV
Topoccasions: Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 HB 2.0 LX '87 met LPG;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84
en '85; Mazda 626 HB 1.6
LX '85; Mazda 626 Coupé
2.0 '88 met LPG; mazda 626
Coupé 2.0 GLX '86 en 3x
'87; Mazda 626 Coupé 1.6
LX 83; Mazda 626 HB 2.0
Diesel LX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '87; Mazda
323 Sedan 1.3 GLX 2x '87;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
2x '86;; Mazda 323 Sedan
1.3 LX 2x '86; Mazda 323
Sedan 1.3 GLX 2x '85; Maz-
da 323 Sedan 1.7 Diesel
GLX '88; Mazda 323 1.7
Diesel GLX Estate '88; Maz-
da 323 HB 1.3 Sport '87;
Mazda 323 HB 1.1 LX '87;
Mazda 323 HB 1.3LX '85 en
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.6 i
GTX '86; Mazda 323 HB 1.5
GLX aut. '86; Mazda 323 HB
1.3 aut. '83; Opel Kadett 1.3
Club Royal open dak 28-10-
-88; Opel Kadett 1.2 '85 en
'86; Opel Kadett 1.3 '87;
Opel Kadett Sedan 1.3 S
'86; Opel Ascona 1.6 S '83;
Opel Omega 1.8 S '87;
BMW. 315 '81; Honda Civic
1.2 '82; Ford Fiësta 1.0 C
'87; Ford Fiësta 1.1 S '88;
Ford Escort 1.3 C '86; Ford
Escort 1.3 Laser '86; Ford
Siërra 2.0 GL Laser LPG-
onderb. '86; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Peugeot 405 SRI
1.9 '87; Lada Stationcar
2104 1.5L '86; Subaru Justy
GL aut. '88; Seat Ronda '85;
Renault 25 TS zeer mooi
'85; VW Jetta '87; Volvo 340
'86. Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82
4.500,-; Datsun Bluebird
aut. '81 5.500,-; Opel Asco-
na 1.9 '79 ’3.500,-; VW
Passat aut. '74 ’ 750,-; VW
Polo '77 ’1.750,-; Volvo
343 DL '80 ’ 3.950,-; Mazda
323 HB 1.5 '81 ’4.250,-.
Verzekering en eigen finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.

Ford Siërra Van diesel '85;
Ford Transit diesel '85; Ford
Escort Van benz. '85; Ci-
troen BK diesel Van 1986;
Citroen C 25 diesel '89; Ci-
troen C 25 benz. '83; Opel
Kadett Combi diesel '88; O-
pel Kadett Combi benz. '86;
Opel Kadett Van benz. '84;
Opel Rekord Van diesel '85
2x; Toyota Piek Up HyLux
'82; Mitsubishi L 300 benz.
'85-'B2; Mitsubishi L 300
Piek Up '82; Mitsubishi L
300 D verl. en verh. '85; Su-
zuki Piek Up '82; VW Trans-
porter D '82; Nissan Urvan
benz. '81; P.M. INTER-
AUTO Imp. Exp. Haelen.
Tel. 04759-1028
Fax. 04759-2762.
Omega 2L 1 '87;Kadett car.
5-drs. '85; Kadett 13 S 86;
Kadett 4-drs. 18 S '87; Ka-
dett 16i 3-drs. '87; Kadett 13
N '88; Kadett car. nieuw '90;
Corsa 13 N 3-drs. '88; As-
cona GT '88. Garage J.
BUISMAN, Stenen Brug 6,
Schaesberg-Landgraaf.
045-323800. Inr. en fin.
mog., 1 jaargar.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89

’ 21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88

’ 26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’16.250,-; Ford Siërra
1.8 en 1.8 LPG Laser '87
’15.750,-; Ford Siërra 1.6
CL '87 en '88 v.a.
’17.500,-; Ford Siërra 1.6
Laser '86 ’14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
Ghia Aut. bwj. '83 ’ 8.250,-;
Citroen BK 1.4 RE '86
’10.500; Citroen AX 1.0 E
'87, ’9.750,-; Ctroën Visa
1100 '85 ’7.250,-; Opel O-
mega I.Bi LS'B7 ’ 18.500,-;
Opel Rekord 2.0 S '85 LPG

’ 10.750,-; Peugeot 309 '87
’13.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 2.0 GLC Coupé '87
’17.750,-; Mazda 626 1.6
'87 ’15.500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 '86 ’ 14.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs, Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan: Porsche
944, bwj.'B4; Opel Ascona
diesel, bwj.'B6; Escort 1600
diesel, bwj.'B6. Tel.
04405-2896
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

5 OPKNAPAUTO'S
weinig geld. Alleen vang-
van 9.00 - 17.00 u. Ams
raderweg 9, Hoensbroek
Jeep Toyota Landcrul
LX, FRD Top, Two td
3,4 diesel, '86, alle accj
part mooi; Jeep Suzuki, {
Softtop, '88, zwart; Audi
1,8 S, '89 brons; Mercfl
300 E diamantzw. type]
Mercedes 190 E '86 brfl
BMW 318 type '88 4+t
rood; BMW 525 i, '84 aut
3 x v.a. ’ 4.750,-; Golf L
'84, zilver; Golf GT dC,
Turbo '85 antraciet; jL
Manhattan '87 wit; Golf <ii
'86 rood; Ford Sierra COr
'87 zilver; VW Passat Cofa
goud-brons '86; Opel |ir

kord '85 combi zilver 5-' a
Kadett combi zilver >'blauw;Kadett 5x v.a. bwjw
t/m '88; Opel Omega il
'88, donkergrijs; Honda K
cord 4-drs. '88 zilver; I
cord coupe '83 wit; Fiat Ij
da rood, '85; Fiat Ritmo
zilver; Fiat Argenta '84 z)

’ 3.250,-; Toyota Coroll»
'83 tot '87 v.a. ’5.71
BMW 318izwart'B3; Al»
Ti'BB rood; VW Pick-up !■
'84 blauw; Mercedes "gesloten veewagen kl. ("
'82; VW Kharman <3
sportcoupe, rood-zv*L
topcond., ’10.000,-; Bi
sportcoupe 628 CSI, auti
diamantzwart, witleren 'm
Mercedes 280E '82 autl
zilver; Ford Granada I
blauwmet. Div. inruilaif
met APK vanaf ’ 500,-. .
rantie 6 mnd.-2 jr. InWJinruil, directe financier|;'
LUCAR Automobielen X
krade, Holzstr. 67, tel. 0[
456963. jj
Opel Kadett Stationcar
’2.000,-; Opel Ascona
S '81 ’1.250,-; BMW ''80 ’2.750,-; Skoda 12
'83 ’1.750,-; Honda C
aut. m. '81 ’1.500,-;
Glulietta '80 ’ 1.000,-;
Jetta S '80 ’2.750,-; f
Granada 2.3 '80 ’1.75Fiat Ritmo '82 ’ 1.25
Renault 18 combi

’ 2.500,-; Opel Commod
'80 ’ 2.500,-.Trichten»
109, Brunssum. I
BMW 520 i aut. '88, 1e«
’47.500,-; BMW 316
’5.500,-; BMW 320
’7.500,-; BMW 323 i

’ 6.500,-; BMW 520 '80'
v.a. ’ 3.500,-; Volvo 440
'88 1e eig. ’22.500,-; 'GL 1e eig. '85 ’16.50
Volvo 340 aut. 84 1e '’7.750,-; Volvo 360 G
'82 ’4.500,-; Volvo 240
'81-'B3 v.a. ’3.500,-; Vo
240 van D '82 ’6.73Saab 900 i '86 1e ■

’16.500,-; Saab 900 i

’ 3.500,-; Opel Omega
D combi '87 1e <
’21.000,-; Opel Omi
aut. '87 ’16.000,-; 0
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.255
Ascona 1.6S'82 ’ 5.50Ö,
opel Kadett combi 1.6 D
eig. '86 ’11.750,-; F<
Scorpio 2.0 CL mod. '88 1
eig. ’ 18.750,-; Scorpio j
GL '87 1c eig. ’19.50»
Scorpio 2.0 '85 ’ 12.75^Siërra 2.3 GLD '88 1c '’16.750,-; Siërra 2.3 G
'86 ’ 14.000,-; Siërra
Laser'B6 1c eig. ’ 14.500
Siërra '83-'B5 v.a. ’ 7.75«
Escort 1.6 D '85 ’ 9.50"t
Escort 1.6 GL '87 1c 8
’16.500,-; Escort 1.3 ''81 -'86 v.a. ’4.250,-; M<
cedes 190 D '84 ’ 22.50^
Mercedes 300 TD
’17.500,-; VW Golf avan
'87 1c eig. ’ 16.750,-; V
Passat GL 1.8 '88 1c «
nw.mod. ’ 29.000,-; »
Golf CLD '84-'B5 «I
’10.000,-; VW Golf 1.6
’11.500,-; Jetta D

’ 6.500,-; VW Passat D ]

’ 10.500,-; Jetta turbo D

’ 4.500,-; Honda Accord *'87 1c eig. ’ 15.500,-; H"
da Civic 1.5 GL
’10.250,-; Honda Jazz '|
’7.250,-; Nissan Blueß'
2.0 D mod. '88 ’ 14.250'
Nissan Micra '83 ’6.250
Subaru Mini Bus *
’4.900,-; Toyota Cressi*
combi D '84 ’.6.500,-; M*
da 323 GLX '87 1c «"’14.750,-; Mazda 626 '2.0 '84 .’8.750,-; Ma?"
929 combi '82 ’4.750Mitsubishi Galant turbo
'82-'B7 v.a. ’4.750,-; <
troën BX 19 D '87 1c c
’12.500,-; Citroen BX
RE '86-'B7 v.a. ’8.750.
Citroen BX 16 TRS '’5.750,-; Citroen Visa 'TRS '86 1c eig. ’7.500'
Citroen 2 CV6 '85 ’ 4.500;
Renault 25 TX '87 1c c

’ 19.750,-; Renault 25 G.
'86 1c eig. ’ 13.750,-; .
naultll GTL aut. '84 1c c

’ 8.250,-; Renault 9 GTL

’ 3.750,-; Audi 80 GT co*
'81 ’9.750,-; Audi 100 C
'80-'B3 v.a. ’2.750,-; M
80 CL '82 ’4.000,-; PöJgeot 205Accent '84-'B6 v-J’8.750,-; Lada 2104 com]
'85-'B6 v.a. ’4.500,-; L3<^2105 '85 v.a. ’ 3.5CM
Skoda 130 L '85 1c W

’ 3.500,-; Fiat Uno 45 S 'fl
'85 v.a. ’ 6.000,-; Chevro'l
Malibu combi '81 ’3.750]
Tal van goedkope inruil^
to's v. ST MAARTENSDIJj
Trichterweg 109, Brunssütf
045-229080. 4

Ford ESCORT 1600 G^
'81, electr. ramen, trek^’6.500,-; BMW 316 '80, <]
div. ace., ’5.000,-. V*
17.00-20.00 v. 043-63564
Wij geven het MEESTE vc^uw auto! U belt, wij kome1 *045-422610, ook 's avond^
INKOOP alle type auto*
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000.'
Tel. 045-427671. 1
Te k. BMW, '79, autom.. [
525, vr.pr. ’2.750,-. m
cedes. 240D, '80, ’7.5011'
Inl. 045-413074. a
INKOOP goede auto's, c<A
geld. Joosten, ScharnerW^
3, Maastricht. 043-634978 J
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Ernstige crisis
DDR-economie

Jl *an onze redactie economie
'?ST-BERLIJN - De econo-
'le van de DDR bevindt zicheen van de ernstigste crises;e het land ooit heeft doorge-
bakt. Dat heeft de Oostduit-
j!Premier Lothar de Maizière,)riderdag tijdens de zitting.ltl het Oostduitse parlement

"!rklaard.t
ll^lther Krause, naaste medewer-
»j, van De Mazière, deelde de

mee dat
'n het eind van 1989 de schuld van

'ftu°stduitse industrie aan de staat
l biljard Westduitse rpark (f 290
'J°en) bedroeg. Daar komt nog

."s 108 miljard mark bij die de

.^sector aan de staat verschul-
|p^is. De buitenlandse schuld van

"DR bedroeg volgens Krause
1 het eind van 1989 18,4 miljard

Kunstmatig
]j 2e failliete economie is lange
t". kunstmatig draaiende gehou-
ié j? > zei Krause, die namens de
.)n de onderhandelingen met

5/ nri voert over de economische en
1 unie. Het vroegere com-
)f. istische regime ondersteunde
:C,.ndustrie jaarlijks met circa 175
Inlard mark. Krause verwacht dat
3:^ari het eind van volgend jaar 1,5
JT'Joen mensen in de DDR her-
halingscursussen moeten gaan
'lui.. n' at impliceert dat zij hun
tfih ge Daan zullen verliezen. In
IJ'gen binnen het Oostduitse mi-
Tl r̂ie van arbeid wordt er reke-
[S s mee gehouden dat in augustus
J> maand nadat de economie min
4 meer naar Westduits model gaat
.{ - de werkloosdheid in
tft "DR kan oplopen tot 500.000. In
t"1 telde de DDR bijna 65.000nFUozen.
gf^derde van de Oostduitse bedrij-
V 2a^ volgens Krause in de ko-
*ri e üid failliet gaan. Veertienreent zal al onmiddellijk het lood-
,L.noeten leggen. Derest van de be-
itelt zullen weliswaar verliezen
&l *en maar zullen staandeworden
ï °Uden met behulp van kredie-
fen subsidies.

beurs-overzicht

Kalm
"^STERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs was giste-
jta11 te moe voor een eindsprint.
jjue CBS-stemmingsindex suk-
ade p °-2 Punt vooruit op 116,6 en
i?0 Y^S-koersindex won 0,7 punt
l( P 192,5. De beurs trok pas wat
l-jj^ toen om 14.30 uur enkele in-
!j e °atoren van de Amerikaanse
f{l^ oriomie werden bekendge-
■^j,^.kt. De lagere producenten-. _>IJ2en en detailhandelsomzet
'v)j rSden voor hogere obligatie-
'iihr.ersen die de aandelen mee om-f°°g namen.

d_f ze* m aandelen kwam uitïtip 95 miljoen. Inclusiefobliga-
L^s ging er f 1,78 miljard om op
]{>. .Amsterdamse effectenbeurs.
*de s was net meest verhandel-
Ifq fonds met een omzet van
Ik, mi_oen gevolgd door Uni-eer met f60,3 miljoen.

ilfJt laatste fonds pakte f2,60 op
Icjjf '9u na de bekendmaking van
\fr rs over het eerste kwartaal.
.<_m winststijging van 2,5 pro-
I g nt was voldoendeom de beleg-
\ R- T% gunstig te stemmen. Ahold. fj^g mee en behaalde f 1,90 op. k ß u ■ Wessanen won twee dub-, eltJes op f70,40.

' uPs had het de hele week1tyjrf Jk, maar wist gisteren eenl bouSt; te boeken van vier dub-. &6 J,lJes op f31,40. De financiële
Ii lwS ,s^uiï een overneming van( d6i elektronicaconcern of onder-; _itr

en ervan niet langer uit, nu de
leke waai-debijna het dub-

de bedraagt van de beurswaar-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 122,70 123,80
Ahold 137,10 139,00
Akzo 119,10 119,70
A.B.N. 37,20 37,50
Alrenta 154,00 154,00
Amev 55,80 56,00
Amro A. in F. 88,70 88,80
Amro-Bank 74,30 74,30
Borsumij W. 79,30 79,30
Bührm.Tet. 66,00 65,20d
C.S.M.eert. 83,10 83,50
DAF 29,00 29,30
DordtPetr. 127,30 126,80
DSM 114,20 114,70
Elsevier 85,30 86,00
Fokker eert. 47,90 48,10.
Gist-Broc. c. 32,70 d 32,60
HCS Techn. 15,00 14,60
Heineken 119,00 120,00
Hoogovens 74,10 75,00
Hunter Dougl. 107,60 106,60
Int._V_i.l_er 92,00 91,50
KLM 32,10 32,50
Kon.Ned.Pap. 44,50 44,60
Kon. Olie 139,80 139,50
Nat. Nederl. 72,50 72,90
NMB Postbank 50,10 50,40
Nedlloyd 86,60 86,50
Océ 63,20 62,80
Pakhoed Hold. 185,20 187,00
Philips 31,00 31,40
Robeco 94,30 94,90
Rodamco 79,30 79,10
Rolinco 92,70 93,90
Rorento 58,00 e 58,30
Stork VMF 54,50 55,00
Unilever 141,30 143,90
Ver.Bezit VNU 96,30 95,50
Volmac Softw. 38,70 38,10
VOC 37,90 37,10
Wessanen 70,20 70,40
Wolters-Kluwer . 53,00 53,40

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 112,80 112,80
123A NL 81-91 103,70 103,70
12'_ NL 81-91 102,60 102,60
12 NL 81-91 102,60 102,60
113A NL 81-91 101,90 101,90
ll'/2 NL 81-91 102,30 102,30
ll'/i NL 81-92 102,45 102,45
11'_ NL 82-92 102,60 102,60
U'A NL 81-96 105,30 105,30
11'ANL 82-92 102,55 102,55
11 NL82-92 101,90 101,90
103A NL 80-95 103,60 103,60
10. NL 81-91 101,25 101,25
lOV2 NL 80-00 105,90 105,90
10'_ NL 82-92 101,80 101,80
10'ANL 80-90 100,65 100,65
10'ANL 86-96 103,90 103,»
10'ANL 82-92 102,00 102,0.
10'ANL 87-97 104,40 104,40
10NL 80-90 100,15 100,15
10 NL 82-92 100,80 100,80
9/2NL 80-95 101,00 101,00
9V2 NL 83-90 100,10 100,10
9'_ NL 86-93 100,45 100,45
9NL 79-94 99,77 99,85
9NL 83-93 99,65 99,65
9NL 90-00 ' 101,15 101,30f
9NL 9011-00 101,15 101,35
8% NL 79-94 99,90 99,90
83A NL 84-94 99,05 99,05
83A NL 90-00 99,42 99,40
B/2 NL 83-94 98,60 98,75
B'_ NLB4-94-1 98,60 98,75
B'_ NLB4-94-2 98,90 98,90
B'_ NLB4-91-1 99,40 99,40
BV2 NLB4-91-2 99,65 99,68

BA NLB4-91-3 99.55 99,58
B'_ NLB7-95 98,30 98,40
BV2NL 89-99 97,35 97,50
BA NL 77-92 99,00 99,00
BA NL 77-93 98,50 98,60
BA NL 83-93 98,70 98,75
BA NL 84-94 98,10 98,32
BA NL 85-95 97,95 98,05
BA NL 90-00 96,30 96,54
BNL 83-93 98,10 98,35
BNL 85-95 97,35 97,45
7% NL 77-97 96,60 96,60
73A NL 77-92 98,60 98,60
7% NL 82-93 97,75 97,90
73A NL 85-00 94,40 94,70
73A NL 90-00 93,10 93,10
VA NL 78-93 98,00 98,00
VA NL 84-00 93,75 94,00
VA NL85-95 96,20 96,30
VA NL 85-2 95 95,85 95,95
VA NL 86-93 97,15 97,25
7'/2NL8911 91,55 91,38
VA NL 89-99 90,15 90,05
7NL 66-91 98,10 98,25
7NL 66-92 97,30 97,50
7NL 69-94 95,40 96,20
7NL 85-92/96 93,75 93,85
7NL 87p93 94,40 94,48
7NL 89-99 88,90 89,00
7NL 89-99-3 88,75 88,75
7NL 89-99-4 88,50 88,40
6% NLI-2 85-95 93,40 93,50
63A NL 86-96 92,85 92,95
63A NL 88-98 87,85 87,85
6% NL 89-99 87,40 87,40
6V2 NL6B-93-1 95,60 95,70
6'_ NL6B-93-2 95,90 96,10
6'_ NL 68-94 94,90 95,00
6V2 NL 86-96 89,15, 89,28
6'_ NL 87-94 91,50 91,50
6V2 NL 88-96 88,70 88,78
6V2 NL 88-98 86,50 86,65
6/2 NL 89-99 86,00 86,00
6NL 87 86,30 86,45
6'A NL 66-91 97,70 97,80
6'A NL 67-92 95,80 96,00
6'ANLB6-92/6 90,80 90,90
6'A NL 86/96 87,55 87,70
6'A NLB6p95 90,15 90,20
6'A NLB7-3p95 90,15 90,20
61/4NLB7-1/95 89,60 89,65
61/4NLB7-2/95 89,40 89,45
6'ANLBB-94 91,75 91,80
63A NL 78-98 93,00 93,00
6'ANLBB-98 87,60 87,90
6NL 67-92 97,30 97,30
6NL 87-94 90,20 90,23
6NL 88-94 90,25 90,27
6NL 88-95 88,85 88,95
6 NLBB-96 86,85 86,90
53ANL65-90-l 99,20 99,30
53A NL6S-90-2 98,60 98,60
SNL 64-94 94,90 94,90
4'A NL 60-90 99,80
4'A NL 63-93 94,00 b 94,20 e4'A NL 60-90 97,80 97,80
4'A NL«1-91 96,40 b 96,60
4'A NL63-93-1 94,60 94,60
4'A NL63-93-2 95,00 95,00
4NL 62-92 95,30 95,30
33A NL 53-93 95,20 95,20
3'A NL 848-98 90,20 90,20
3'ANL 54-94 92,30 b 92,30b
3'A NL 55-95 91,70 91,70

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 91,20 90,80
8'AA.1.R.85 119,00 119,00
6'AB_ihrm.73 280,00
6'A Cham 86 86,00 66,00
5 Enraf-N.86 92,20 92,00
7HCSTechn. 113.50 113,50
6H00g0v.85 113.30 114,50

sHoopEffB7 83,80 83,80
8% KNSM 75 248,00 240,00 a
6'A Nijv.Bs 168,00 168,00
6'AR01.67 82,70 82,70
14SHV 81 148,60 148,60
83A Stevin76 99,00 99,20
BA Volker7B 101,30 101,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,10 75,00
ACF-Holding 35,50 36,80
Ahrend Gr. c 255,00 259,00
Air Holland 31,30 31,00
Alg.Bank.Ned 37,10 36,90
AsdOpt.Tr. . 18,70 18,70
Asd Rubber 5,00 5,00
Ant. Verff. 410,10 410,10
Atag Hold c 107,50 108,00
Aut.lnd.R'dam 112,00 111,00
BAM Groep 100,50 101,00
Batenburg 98,90 101,00
Beers 133,00 133,00
Begemann 165,00 168,00
BeUndo 321,00 321,50
Berkei's P. 5,15
Blydenst-Will. 33,20 32,40 d
Boer De, Kon. 321,00 319,00
de Boer Winkelbedr. 69,50 70,30
Bols 176,50 176,00
Boskalis W. 18,50 18,55
Boskalis pr 21,40 21,60
Braat Beheer 47,60 49,00
Breevast 16,75 16,75
Burgman-H. 3300,00 3300,00 a
Calvé-Delfl pr 810,00 810,00
Calvé-Delft c 955,00 965,00
Center Parcs 51,20 51,50
Centr.Suiker 82,00 82,50
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 265,00 a 240,00
Claimindo 309,00 309,00

" ContentBeheer 25,90 25,70d
Cred.LßN 45,10 45,10
Crown v.G.c 109,00 111,00
Delft Instrum. 49,80 49,50
Desseaux 243,50 ' 241,50
Dorp-Groep 37,50 37,50
Econosto 422,00 421,50
EMBA 123,00 123.00
Eriks hold. 122,00 122,30
Flexovit Int. 94,20 94,20
Frans Maas c. 119,00 119,80
Furness 136,50 136,50
Gamma Holding 95,30 d 96,00
Gamma pref 5,70 d 5,80
Getronics 32,10 32,10
Geveke 48,80 48,80
Giessen-de N. 270,00 273,00
Goudsmit Ed. 418,00 417,50
Grasso'sKon. 120,10 120,10
Grolsch 138,00 138,00
GTI-Holding 203,00 202,00
Hagemeyer 106,50 106,70
HALTrust B 14,40 14,40
HALTrust Unit 14,50 14,40
H.B.G. 210,50 211,00
Hein Hold 102,00 102,90
Hoek's Mach. 190,00 189,00
Heineken Hld 102,00 102,90
HolLSea S. 1,18 1,18
Holl. Kloos 500,00 b 515,00
HoopEff.bk. 11,10 11,20
Hunter D.pr. 4,20 4,20
ICA Holding 15,80 15,80
IHC Caland 47,30 46,30
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,50 29,00
Ing.Bur.Kondor 620,00 621,00
Kas-Ass. 46,90 46,50
Kempen Holding 14,50 14,80
Kiene's Suik. 1422,00 1433,00
KBB 84,50 85,50
KBB c. 84,60 85,40
Kon.Sphinx 141,30 142,00

Koppelpoort H. 31U.00 320,00
Krasnapolsky 215,00 215,00
Landré & Gl. 65,00 65,00
Macintosh 44,10 44,10
Maxwell Petr. 678,00 678,00
Medicopharma 64,80 64,50
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 48,00 48,00
MoearaEnim 1167,00 1165,00
M.Enim 08-cert 15020,00 15150,00
Moolenen Co 26,80 26,80
Mulder Bosk. 69,30 68,80
Multihouse 11,00 11,10
Mynbouwk. W. 413,00 413,00
Naeff 300,00
NAGRON 50,00 50,00
NIB 591,00 590,00,
NBM-Amstelland 17,00 17,00,
NEDAP 365,50 365,00
NKFHold.cert. 331,00 335,00
Ned.Part.Mij 43,20 43,00
Ned.Springst. 9600,00
Norit 1200,00 1218,00
Nutricia gb 85,50 86,50
Nutricia vb ' 94,20 96,00
Nijv.tCate 108,00 107,30
Omnium Europe 14,00 14,00
Orco Bank c. 74,80 75,60
OTRA 227,00 227,00
Palthe 108,80 109,70
Pirelli Tyre 29,90 29,90
Polygram 36,50 36,70
Polynorm 120,40 120,40
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 45,00 45,60
Reesink 75,50 74,80
Riva 52,80 52,80
Riva (eert.) 52,80 52,80
Samas Groep 70,20 70,00
Sarakreek 29,20 29,30
Schuitema 1300,00 1310,00
Schuttersveld 52,00 d 51,50
Smit Intern. 71,00 69,30
St.Bankiers c. 24,60 25,00
Stad Rotterdam c " 47,50 47,40
TelegraafDe 94,50 96,50
Text.Twenthe 360,00 360,00
Tuüp Comp. 47,50 47,76
Tw.Kabel Hold 154.00 154,30
Übbink 91,00 91,50
Union Fiets. 43,50 42,20
Ver.Glasfabr. 343,00d,346,00
Verto 84,50 85,00
Volker Stev. 81,60 82,00
Vredestein 22,80 23 30
VRG-Groep 70,80 70,60
Wegener Tyl 205,00 212,00
West Invest 25,80 25,50
Westlnv. wb. 105,00 111,00
Wolters Kluwer 203,00 203,00
Wyers 44,00 44,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 38,00
ABN Aand.f. 72,50 72,50
ABN Beleg.f. 58,00 58,00
ALBEFO 51,40 51,60
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 234,00 234,00
AllianceFd 10,20 10,20
Amba 46,10
AmericaFund 281,00 278,00
Amro Eur.F. 74,10 74,90
Amro FarE.F. 60,80 61,30
Amro Neth.F. 76,30 76,30
Amro N.Am.F. 60,50 60,90
Amro Obl.Gr. 154,60 154,80
Amvabel 73,80 74,00
AsianTigersFd 60,50 60,70
AsianSelFund 46,70 47,00
Bemco Austr. 47,20 47,50
Bever Belegg. 5,70 5,60
BOGAMIJ 110,20 110,00

CLN Obl.Waardef. 101,50 101,50
Delta Lloyd 43,40 43,40
DPAm. Gr.F. 25,10 25,30
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 10,50 10,50
EOE DuStlnF. 299,00 298.00
EurGrFund 64,40 64,80
Euro Spain Fd 8,10 8,50
FlorenteFund 101,60 101,70
Gim Global 49,40 49,40
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 226,00
Henderson Spirit 61,00 62,10
Holland Fund 75,20 74,90
HolLObl.Fonds 116,80 116,80
HolLPac.F. 103,50 104,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,50 46,90
Intereff.Warr. 281,00 285,30
Jade Fonds 163,00 165,00
JapanFund 25,70 26,00
Jap.lnd.AlphaFd 10300,00
Japan Rot. Fund yen 8850,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,30 97,30
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1320,00 1320,00
NedufoA 132,00 131,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 39,90 39,90
NMB Global F. 48,00 48,00
NMB Oblig.F. 35,00 35,20
NMB Rente F. 102,60 102,30
NMB Vast Goed 38,80 38,60
Obarh, Belegg. 215,00 217,50
OAMF Rentef. 12,10 12,20
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
PacDimens. 102,00 102,60
Pac.Prop.Secf. 42,80 43,40
Pierson Rente 101,50 101,50
Postb.Belegg.f. 52,20 52,30
Prosp.lnt.High. 7,00 6,00a
Rabo Oblinv.f. 73,50 73,50
Rabo Obldiv.f. 48,50 48,60
Rabo Onr.g.f. 83,70 83,50
Rentalent Bel. 132,50 133,00
Rentotaal NV 30,90 30,80
RG groen 50,40 50,60
RG blauw 49,00 49,50
RG geel 47,80 48,20
Rodin Prop.s 110,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
ScuTech 17,50 17,50
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 230,00 232,00
Trans Eur.F. 83,90 84,30
Transpac.F. 395,00 400,00
Uni-Invest 113,00. 113,00
Unico Inv.F. 79,20 79,50
Unifonds 38,50 38,80
VWN * 59,80 59,80
Vast Ned 124,30 124,40
Venture F.N. 41,00 41,00a
VIB NV 82,00 82,20
VSB Mix Fund 50,70 50,70
WBO Int. 67,60 67,70
Wereldhave NV 199,80 198,00
Yen Value Fund 83,50 84,00e
Buitenlandse obligaties
83A EEGB4U) 98,40 98,40
3/2 EngWarL 31,00 31,00
5.4 EIB 65 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 122Alhed Signal Ind 35,50 35,50Amer. Brands 64,80 64,70Amer. Expres 27,50 27 70Am.Tel.__. Tel. 40,60 41,20
Ameritech 60,80
Amprovest Cap. 1 15.00

Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 24,70 26.00
Atl. Richf. 112,50 114,30
BAT Industr. 6,90 6,90
Bell Atlantic 49,60 49,60
BeUCanEnterpr 38,20 38,70
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 54,80 54,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,50 17,70
Boeing Comp. 73,70 75,10
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,10 16.10
Citicorp. 22,40 22,70
Colgate-Palm. 59,00 60,00
Comm. Edison 33,00 33,00
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 18,70 19,00
Dai-Ichi Yen 2310,00
DaiwaSec. yen 1550,00 1560,00
Dow Chemical 63,20 63,20
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 38,20 39,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,80 46,40
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 46,00 45,50
Gen. Electric 66,70 67,00
Gen. Motors 46,50 46,10d
Gillette 52,00 53,00
Goodyear 35,00 d 35,00
Grace4 Co. 29,40
Honeywell 95,00 94,70
Int.Bus.Mach. 110,90 113,25
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 49,70
ITT Corp. 52,70 54,80
K.Benson® 5017,30 5017,29
Litton Ind. 74,30 74,50
Lockheed 33,00 33,00
Minnesota Mining 81,50 81,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 60,50 60,75
Morgan $ 35,20 35,50
News Corp Auss 10,10 10,10
Nynex 82,60 83,10
Occ.Pètr.Corp 27.10 27,00
Pac. Telesis 44,10 44,10
P.& O. ® 5,60 5,60
Pepsico 66,80 67,20
Philip Morris C. 43,30 43,95
Phill. Petr. 26,10 26,60
Polaroid 42,60 43,50
Privatb Dkr 284,00
QuakerOats 47,00
St.Gobin Ffr 635,00
Saralee 27,00 27,80
Schlumberger 54,30 54,90
SearsRoebuck 36,00 36,40
Sony (yen) 47,30 46,30
Southw. Bell 56,00 55,40
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 31,70 32,50
Texaco 58,60 59,00
Texas Instr. 36,00 36,80
The Coastal C. 32,80 33,50
T.I.P Eur. 1,55 1,55a
Toshiba Corp. 1070,00 1090,00
Union Carbide 21,00
UnionPacific 70,00 70,00
Unisys 14,25 13,90
USX Corp 32,80 32,80
US West 36,60 36,10
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 74,00 72,00
Woolworth 60,70 60,30
Xerox Corp. 48,30 48,30

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 45,00 45,50
Am. Home Prod. 193,00

ATT Nedam 73,50 74,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 206,00 208,00
Boeing Corp. 135,00 136,50
Can. Pacific 32,00 32,00
Chevron Corp. 120,50
Chrysler 29,50 29,50
Citicorp. 40,50 41,00
Colgate-Palm. 108,00 109,00
Control Data 31,50 31,50
Dow Chemical 114,00 114,00
Eastman Kodak 68,50 70,00
Exxon Corp. 85,00 86,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 121,00 123,00
Gen. Motors 82,50 83,00
Gillette 95,00 97,00
Goodyear 65,00 65,00
Inco 45,50 46,50
1.8.M. 201,00 203,00
Int. Flavors 112,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 60,60 60,70
Merck& Co. 136,00 136,50
Minn.Min. 150,00 149,00
Pepsi Co. 126,00 122,00
Philip Morris C. 78,00 77,00
PhiU. Petr. 46,30 d 47,00
Polaroid 71,00 72,00
Procter __: G. 131,00
Quaker Oats 94,00
Schlumberger 97,50 99,00
Sears Roebuck 64,00 65,00
Shell Canada 58,00 57,50
Tandy Corp. 57,70 58,00

Certificaten overig
Deutsche B. 798,00 795,00
Dresdner B. 431,00 430,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 286,00 292,50
Nestlé 8450,00 8600,00
Siemens 768,00 760,00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12,60
10'AABN 87 92,75 92,75
13Amev85 98,00 98,00
10Amev85 101,60 101,60
11Amev 86 91,60 91,50
10'AAmro 86 953 95,50
10 Amro 87 93,50 93,50
5% Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 10,00 10,50
Amro zw 86 70,75 71,00
9 BMH ecu 85-92 95,75 95,75
7BMH 87 94,75 94,75
10'AEEG-ecu 84 99,00 99,00
9.E18-ecu 85 95,25 95,25
18'AHIAirLF 95,75 95,75
11'ANGU83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 84,50 84,50
NMB Postb.war. 81,75 81,50
83A Phil. 86 95,50 95,50
6% Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 94,50 94,50
7 Rabo 84 94,00 94,00

Parallelmarkt
Alanheri 26,80 26,80
Berghuizer 41,50 41,00
Besouw Van c. 56,20 56,00
CBI Barin Oce yen 2020,00 2040,00
Comm.Obl.F.l 95,00 95,20
Comm.Obl.F.2 94,50 94,70
Comm.Obl.F.3 95,00 95,20
De Drie Electr. 29,50 29,40
Dico Intern. 115,50 115,20
DOCdata 21,70 21,60
Ehco-KLM Kl. 41,00 41,00

E&LBelegg.l 71,20 70,90
E&L Belegg.2 73,30 73,20
E&L Belegg.3 75,70 75,70
FreeRec.Sh. 32,20 32,20
Geld.Pap.c. 65,10 65,50
Gouda Vuurv c 109,20 108,00
Groenendijk 35,00 f 34,80
Grontmij c. 200,00 200,50
HCA Holding 54,50 55,90
Heivoet Holding 60,00 59,50
Hes Beheer 259,50 258,00 a
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,70 e 3,70 e
InterviewEur. 7,00 7,10
Inv. Mij Ned. 45,50 46,00
Kuehne+Heitz 48,40 49,00
LCI Comp.Gr. 15,80 16,30
Idem 8 st. 0,66 0,66
Melle 283,00 d 284,00
Nedschroef 130,70 130,50
Nevas st.(cert) 0,82 0,82
Nevas sUcpreO 0,66 0,66
Neways Elec. 9,70 10,00
NOG Bel.fonds 31,30 31,20
pan pacific 10,50 10,50 a
Pie Med. 14,20 14,50 e
Poolgarant 9,40
SimacTech. 18,60 18,40
Sligro Beh. 56,00 55,80
Verkade Kon. 401,50 401,80
VHS Onr. Goed 14,00 13,80
Weweler 75,70 74,50

OPTIEBEURS
akzo c 091 150,00 349 4.70 5,00
akzo p okt 120,00 313 5,20 4,90
coc c mei 280,00 428 2,10 2,80
coc c mei 285,00 261 0,70 0,90
coc p mei 275,00 403 1,90 0,60 -
hein c okt 130,00 267 2,50 a 2,50
hoog c jul 75,00 389 3,50 4,00 'hoog c jul 80,00 318 1,70 1,70 ■hoog c jul 85,00 517 0,60 0,80 'hoog c okt 75,00 456 6,40 6,60 ,
hoog c okt 85,00 241 2,30 2,50
kim c jul 35,00 254 1,00 0,90 -kim c jul 40,00 247 0,30 0,20
kim p okt 32,50 269 2,50 2,50
nedl p jul 90,00 248 7,20 7,00 .
nic c nov 97,50 300 0,60 a 1.20
nic p nov 95,00 300 1,30 a 0,80 -natn c okt 75,00 295 2,50 a 2,50 "

natn c j93 70,00 432 14,70 13,60
natn p j93 70,00 410 5,90 5,70 '

obl p mei 97,50 1300 7,75 7,65
phil c jul 30,00 776 2,60 2,90 -phil c jul 32,50 1412 1,30 1,50
phil c jul 40,00 350 0,20 0,30
phil c okt 32,50 419 2,20 2,50
phil c okt 35,00 471 1,20 1,60
phil c okt 50,00 290 0,20 a 0,20
phil c 092 55,00 368 2,30 2,30
phil c 093 30,00 .645 9,40 9,40
phil c 094 45,00 486 5,30 5,50 -phil p jul 27,50 329 0,40 0,30
phil p jul 30,00 470 0,90 0,90
phil p jul 35,00 246 4,20 3,80
phil p okt 30,00 357 1,50 1,40
phil p 093 30,00 1103 4,50 4,30
phil p 094 45,00 1159 14,00 a 13,60
olie c jul 145,00 614 1,40 1,40
olie c okt 150,00 439 1,90 1,70 'olie c 091 105,00 478 35,00 35,00
olie c 093 115,00 651 35,40 35,00-
-olie p jul 135,00 292 3,10 3,10
unil c jul 150,00 248 1,50 2,10
unil c okt 150,00 640 4,20 5,00
unil c okt 160,00 357 1,80 2,40
unil c 091 100,00 505 46,50 49,50
unil p jul 140,00 252 3,00 1,40 .
unil p jul 145,00 414 5,30 3,40"
unil p okt 150,00 295 9,00 7,20 ' ■voc c okt 40,00 329 2,90 2,70.

Chemie werkt samen
bij verwerking
kunststofafval

BONN - De drie che-
miereuzen in de Bonds-
republiek, BASF,
Bayer, en Hoechst over-
wegen gezamenlijk het
probleem van het
kunststofafval aan te
pakken. De drie hebben
een gemeenschappe-
lijke onderneming op-
gericht, die het afval
moet verwerken dat an-
ders op de vuilnishoop
zou belanden.

De fabriek, de „Ent-
wicklungsgesellschaft
für die Wiederverwer-
tung von Kunststoffen"
vergt een investering
van twaalf miljoen

mark en zal acht tot tien
werknemers in dienst
hebben. Het te verwer-
ken materiaal zal be-
staan uit plastics af-
komstig uit afgedankte
auto's, uit huishoudelij-
ke apparatuur, gebruik-
te bouwmaterialen en

chemische bijproduk-
ten.

Hergebruik van plastic
afval raakt tegenwoor-
dig steeds meer in, nu
bij het publiek de zorg
voor het milieu lijkt toe
te nemen. Volgens des-

kundigen wordt slechts
de helft van de jaarlijks
in Europa geproduceer-
de twaalf miljoen ton
hergebruikt. In de Ver-
enigde Staten is de
vraag naar kunststofaf-
val groter.

Ook in Nederland is de
interesse voor het recy-
clen van plastic
groeiende. Voorbeel-
den zijn DSM met zijn
al tien jaar oude doch-
teronderneming Reko,
Replast (dochteronder-
neming van kunststof-
fenproducent Wavin) en
Lankhorst Recycling in
Sneek.

Directeur
Bobema
lid SER

HEERLEN - De directeur van het
aannemersbedrijf Bobema in Heer-
len, L. Daems, is benoemd tot lid
van de Sociaal-Economische Raad.
Daems (57) is lid van het Dagelijks
Bestuur van de Lozo en vice-voor-
zitter van het KNOV. Hij is tevens
penningmeester van deLozo.

economie

DAF levert
150 bussen
aan Madrid

■LDHOVEN - Het gemeentelijk
voerbedrijf van de Spaanse
«dstad Madrid heeft bij DAF
? een order geplaatst voor de le-
;'ng van 150 bussen van het type
'*20. Deze opdracht met eenardevan circa f4O miljoen is ver-ren na een tenderprocedure
Faan vrijwel alle Europese bus-
fckanten deelnamen, zo heeft
** Bus gisteren bekendgemaakt.
*f leverde eerder 80 bussen aanPrid.

Bonden en Philips
tevreden over CAO

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - Na een marathon-
zittingvan 21 uur hebbenPhilips en
de vakbonden een principe-ak-
koord over een tweejarige CAO be-
reikt. De lonen bij de Nederlandse
vestigingen van het electronica-
concern stijgenvrij gematigd: 3 pro-
cent per 1 juli 1990 en nog eens 0,75,
2,5 en 0,5 procent per begin, half en
eind 1991. In het komende jaar gaat
bovendien de pensioenpremie voor
de werknemers een procent omlaag.
Ook zijn er concrete afspraken ge-
maakt over het in dienst nemen van
langdurig werklozen.

Zowel Philips-onderhandelaar Van
den Brandt als Industriebonden en
bonden voor hoger personeel zijn
opgetogen over het bereikte ak-
koord, dat door de bonden ook posi-
tief voor goedkeuring aan de leden
zal worden voorgelegd. Van den
Brandt noemt hetbereikte resultaat
een goede balans tussen enerzijds
de concurrentiebelangen van Phi-
lips en anderzijds de resultaten die
eerder in andere CAO's zijnbereikt.
Met het in dienst nemen van aan-
vankelijk 1, oplopend tot 1,5 pro-
cent aan diverse soorten kansarme
werknemers is ook een serieuze af-
spraak gemaakt op het gebied van
de werkgelegenheid.

De ronduit teleurstellende winstcij-
fers van Philips over het eerste
kwartaal van 1990 hebben in de on-

derhandelingen geen rol gespeeld,
aldus districtsbestuurder Kuperus
van de Industriebond FNV. Hoewel
de loonstijging op jaarbasis dit jaar
slechts 1,5 procent bedraagt, kan
volgens Kuperus de totale loonont-
wikkeling „ruimschoots de toets
der kritiek doorstaan". In de ko-
mende twee jaar stijgen de lonen
volgens hem in totaal met 6,75 pro-
cent en met inachtneming van de
verlaging van de pensioenpremie
.jelfs met 7,25 procent.

Ook over een aantal andere onder-
werpen zijn nieuwe afspraken ge-
maakt tussen bonden en concern.
De toeslagen in ploegendiensten
gaan omhoog, de door Philips voor-
gestelde afkoopmogelijkheid voor
verletdagen gaan alleen gelden voor
de hogere inkomensgroepen, rege-
lingen voor kinderopvang, scholing
en studie zijnverbeterd en de huidi-
ge VUT-regeling blijft tot 1993 van
kracht. Voor nieuwe medewerkers
geldt overigens weleen hogere pen-
sioengerechtigde leeftijd van 65
jaar.
ZowelPhilips als de bonden zijn op-
merkelijk lovend over het bereikte
resultaat. De Unie BLHP zegt zelfs
„bijzonder te spreken" te zijn over
het akkoord. „Het is het beste CAO-
resultaat bij Philips sinds jaren".
Kuperus zegt dat het eindelijk eens
geen CAO is „die we met de pet zijn
komen ophalen. Het is de CAO die
wij wilden".De bijna 60.000 Philips-
medewerkers in Nederlandkunnen
de komende dagen hun oordeel ge-
ven.Alaska claimt

4,4 mrd dollar
JUNEAU - De Amerikaanse staat
Alaska claimt van een aantal olie-
maatschappijeen een bedrag van 4,4
miljard dollar aan achterstallige be-
talingen, royalties enrente. Het gaat
om bedragen die de maatschappij-
en, waaronder Exxon, BP, Shell,
Texaco, Arco en Amerada Hess,
vanaf 1977 hadden moeten betalen.

De oliemaatschappijen zouden te
weinig hebben betaald voor het ge-
bruik van de 800 kilometer lange
pijpleiding die van de North Slope,
waar de olie wordt gewonnen, naar
de kust van Alaska loopt. Verder
zouden de olieconcerns met opzet
een lage olieprijs hebben opgege-
ven om zo de heffingen te ontdui-
ken. Alaska heeft recht op 25 pro-
cent aan royalties en belastingen
van de waarde van de geproduceer-
de olie. Van het totale bedrag van
4,4 miljard dollar is ongeveer de
helft rente. Arco is de eerste olie-
maatschappij die een begin heeft
gemaakt met het inlopen van ach-
terstallige belastingen. In 1985 be-
taalde zij 243 miljoen dollar en in
1988 172 miljoen. Wat betreft de
royalties is alleen met Amerada
Hess overeenstemmingbereikt. On-
langs betaalde deze maatschappij
ongeveer 315.000 dollar.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op U-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD. onbewerkt ’ 21.500-/22.100,
vorige ’ 21.720-/22.320 bewerkt ver-
koop ’ 23.700, vorige ’ 23.920 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 260/ 330, vori-
ge ’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370
laten, vorige 370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,77 1,89
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank (100) 5,27 5,56
canad.dollar 1,51 1,62
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,94 3,19
finse mark (100) 45,65 48,15
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
iap.yen (10.000) 115,00 121,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25'
noorse kroon (100) 27,30 29,80
oóst.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
turkse pond (100) 0,060 0,095
zweedse kr. (100) 29,10 31,60

■zwits.fr. (100) 128.75 133.25 ■Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,83925-1,84175
antilLgulden 1,0125-1,0425
austr.dollar 1,3950-1,4050
belg.frank (100) 5,4215-5,4265
canad.dollar 1,56575-1,56825
deensekroon (100) 29,390-29,440
duitse mark (100) 112,430-112,480
engelse pond 3,0815-3,0865
franse frank (100) 33,250-33,300
griekse dr. (100) 1,0875-1,1875
hongk.dollar(100) 23,5250-23,7750
ierse pond 3,0070-3,0170
ital.lire (10.000) 15,225-15,275
jap.yen (10.000) 119,95-120,05
nwzeel.dollar 1,0515-1,0615
noorse kroon (100) 28,725-28,775
oostenr.sch. (100) 15,9750-15,9850
saudi ar.ryal (100) 48,9250-49,1750
spaanse pes. (100) 1,7790-1,7890
surin.gulden 1,0100-1,0500
zweedse kr. (100) 30,585-30,635
zwits.frank (100) 131,605-131,655
e.e.u. 2,2930-2,2980

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 253,80 254,80
id excl.kon.olie 235,70 237,50
internationals 254,60 255,60
lokale ondernem. 251,70 252,90
id financieel 195,10 196,10
id niet-financ. 306,80 308,20

CBS-HerbelecKinesindex (1983=100)
algemeen 191,80 192,50
id excl.kon.olie 185,40 186,70
internationals 186,40 187,10
lokale ondernem. 199,80 200,60
id financieel 146,40 147,20
id niet-financ. 252,50 253,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,40 116,60
internation 103,20 104,20
lokaal 118,80 118,80
fin.instell 107,40 108,00
alg. banken 102,30 102,80
verzekering 113,20 113,90
niet-financ 122,20 122,10
industrie 126,20 126,20
transp/opsl 126,40 126,40

In het eerste kwartaal zijn er 493
ondernemingen door een buiten-
lands bedrijf overgenomen voor in
totaal 26,3 miljard dollar. In dezelf-
de periode van vorig jaarwaren het
518 ondernemingenen was het tota-
le bedrag 26,5 miljard dollar. Onder-
nemingen uit de EG waren het ac-
tiefst met de overneming van 312
buitenlandse bedrijven voor 14,2
miljard dollar.

(ADVERTENTIE)

COMPUTEROPLEIDINGEN

specifiek afgestemd op uw
bedrijfssituatie

★ Algemene PC-introductie

★ Besturingssystemen

* Tekstverwerking

* Spreadsheets

* Databases

★ Geïntegreerde pakketten

ItGL.
Reken Centrum Limburg

Steenbergstraat 42
6465 AB Kerkrade
tel. 045-424040" Veilinghuis Christies in Amsterdam veilt op 15 en 16 mei een grote en gevarieer-

de collectie Chinese en Japanse keramiek en kunstvoorwerpen. Enkele topstukken
kunnen een bedrag van ongeveer honderdduizend gulden opbrengen.

Zaterdag 12 mei 1990 "9

Porcelein onder de hamer
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Auto's

Diversen
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

; ■ , ?■ ■: :: -
Sloopauto's

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418. _
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.

Bedrijfswagens
VW TRANSPORTER turbo
diesel, dubb. cabine, 8-'B6,
89.000 km, ’11.950,- mcl.
Tel. 04906-1387
VW TRANSPORTER diesel,
dubb. cabine, 6-'B5, 99.000
km, ’8.950,- mcl. Tel.
04906-1387.

Auto onderdelen en accessoires

HUUR NU AUTOTELEFOON
vanaf ’ 68,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550
Opel ASCONA onderdelen
5-bak, 2-koloms brug, bum-
pers, 2 Itr. motor, borden-
warmer. Tel. 045-223168.
INNOCENTI Mille onderde-
len. Tel. 045-244517.
Nieuwe TREKHAAK voor
Opel Rekord, compleet. Tel.
045-324280.

Te koop TREKHAAK Kadett
D '80-'B4, ’lOO,-. Weijen-
bergstr. 80, Hoensbroek.
Mooie SPORTVELGEN, 15-
-50, 205 v. Porsche 924, Au-
di 100 of nw. model Audi 80,

’ 1.250,-. Tel. 043-476675.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te koop AANHANGER a.n.
2 m I. 1.20 br. bh 35 cm,
LVM ca. 1000 kg, t.e.a.b.
Frans Halsstr. 14, Brunssum
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

AANHANGWAGEN 2.10 m
x 1.20 m., gegalv. met op-
looprem, laadverm. 1500 kg.
pr.n.o.t.k. 045-215425.
Te k. AANHANGWAGEN z.g.a.nw., 1.85 mx 1.1Om x
0.30m. Tel. 045-251304.
Te k. AANHANGWAGEN
1.80 m. x 1.40 m. met deksel
en imperial ook geschikt
voor camp. e.d.045 -229256

Motoren en scooters

Uitnodiging
12 mei grote Lenteshow
Maak een proefrit met

Honda
Pan European

VFR 750 F
African Twin
Magna 750
CBR 600

Opruiming
restanten kleding en helmen tegen

Superprijzen
nieuwe kleding en helmen

collectie 1990
Bieffe - GTS - Arai - Damen

10% korting op onderdelen, kleding, laarzen enz.
Motoshop Gulpen 8.V., Rijksweg 59, telefoon 04450-2451
Te k. gevr. LOOPMOTO-
REN en sloopmotoren en
schade-wegmotoren. Te-
vens gratis afhalen. Tel.
04450-3192 b.g.g. 2962.
Te k. YAMAHA Off the Road
125cc, TD, wit, '79, tel.
04458-2166, na 18.00 uur.
SUZUKI GS 750 bwj. '78
met onderdelen. 04454-
-5698.
Te koop SUZUKI 750 cc
bwj. '78. Dam, Diamantstr.
21, Heerlen.
Te k. YAMAHA DT MXSO, 5
gang, vr.pr. ’2.250,- bwj.
'89. 045-315492.
Koopje! weg. vertrek buitenl.
motor HOND/V CB 650 SC,
Amerikaanse uitv., kent. NL,
bwj. 5-'88, 16.000 km,
’5.000,-. 09-32-11.386319
net over de grens Stem.
SUZUKI GS 1000, bwj. 80,
veel sportief extra's, pas in
revisie voor ’ 1.000,-, techn
OK, ’2.650,-. Plein 15,
Kerkrade-West. na 18.30 u.
Tek. KAWA ZIR (1000 cc),
nw.st., ’ 4.500,-. CB 450 T,
shopper en kent. ’1.000,-.mr. mog. 045-217330.
Te k. Vespa SCOOTER 200
cc, bwj.'77. Pr.n.o.Lk. I.g.st.,
tel. 043-257732.
Te koop crossmotor KAWA-
SAKI XX 125, waterkoeling,
bwj. '88. H.v.Veldekestr. 3,
Langeberg-Brunssum.
Te koop HONDA CB 125, 2
cyl., km.st. 15.500, kl. blauw
vr.pr. ’ 900,-. Te bevr. Dr.
A. Kuyperstr. 70, Brunssum.
Te k. SUZUKI RG 500 Gam-
ma, 4 cyl., 2 takt, 100 PK,
bwj. '89, nieuwpr. ’ 17.500,-
-vr.pr. ’ 12.000,-. Tel. 045-
-322109 na 14.00 uur

Te koop 80 CC crossmotor
HONDA CR bwj. '86, i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. of mr. schakel-
brommer. Ridderweg 18,
Heerlerbaan.
BMWKIOORS, bwj.'B4, i.z.
g.st., pr. ’10.500,-. Tel.
045-414601.
KAWASAKI GPZ 1000 RX
zwart, '86, als nieuw,
’13.750,-. 04405-1612.
Te k. HONDA CR 480 R,
cross, bwj. '83, in goede st.
W.P. voor en achter. Tel.
043-642494.
SUZUKI GSXR 750, bwj. 2-
89, 10.000 km, alum. rem-
leiding, pr. ’ 14.250,-. Ra-
velijnstr. 132, Maastricht.
Tel. 043-437981.
Te k. SUZUKI RM 80, bwj.
'85; KTM 500 cross, bwj.
'86. Tel. 045-317396.
MOTORKLEDINGAANBIE-
DING: Regenoveralls v.a.

’ 40,-, leren jacks ’ 299,-
-’345- ’395,- etc. Leren
jeans MQP alle maten

’ 289,-, Veterjeans v.a.

’ 275,-, leren vestjes
’lOO,-, helmen: MDS En-
duro nu ’136,-, MDS M9O
m.2e vizier nu ’ 169,-, grote
voorraad Enduro/Crosskle-
ding tegen scherpe prijzen!
Cuslomkleding in bruin en
zwart, franje-jeans en jacks
...wij hebben een ruim as-
sortiment: Motorhuis Geleen
Rijksweg Nrd. 19-25 (zat. tot
16u. open)
Te k. SUZUKI GSX 1100 E
'83, km.st. 33.000, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-351927.
Te koop SUZUKI GS 400,
bwj.'79, optisch en moto-
risch in goede staat. Vr.pr.
’2.250,-. Ruys de Beeren-
broucklaan 61, Urmond.
04490-31614.

(Brom)lletsen
BROMFIËTSHELMEN aan-
bieding MDS M46 Enduro
wit,zw.,rood ’ 136,-, MDS
M9O met 2e scherm van
’219,- nu ’169,- Boeri
crossprofi in alle kleuren nu
spec. prijs! Crossbrillen: rui-
me keuze Smith, Scott, Ge-
cel v.a, ’37,50. Motorhuis
Geleen Rijksweg Nrd. 19-25
T.k. HONDA MTX bwj.'B6, z.
g.a.n., nwe. banden, pr.

’ 1.400,-. Tel. 045-243348.
Te k. KREIDLER i.st.v.nw.,
vr.pr. ’ 450,-. Dassenlaan
5, Schaesberg.
Tek. YAMAHA DT 50 MX, in
nw.st., bwj. '87, Vredeshofjé
2, Kerkrade na 18.00 uur.

Te k. mooie HONDA MT,.
1986, kl. wit, tel. 045-
-443287.
Te koop VESPA Ciao, rood/
wit, als nieuw, sterw., ex-
tra's, pr. ’ 695,- inlc. 1 jr.
verzekering. 04490-11830.
Te k. VESPA Ciao 5 mnd.,

’ 1.300,-. Tel. 045-318452.
HONDA Prolink, laatste
nieuwe, nw.pr. ’ 4.000,-
-voor ’ 1.500,-. Spoordijkstr.
78 Hoensbroek 045-214964

Te koop
wegens aanschaf motor

Yamaha TD
_bwj. '87. Tel. 04493-2024.

Te koop ZUNDAPP GTS 5
bwj. '82. Emmastr. 16,
Nieuwenhagen.
YAMAHA DTSO rood/wit i.z.
g.st. ’ 800,-. In de meigraaf
29 Schinveld 045-258439.
Puch MAXI Starlet, '86, met
helm, ’850,-. Tel. 045-
-461312, na 18.00 uur.
Te k. Vespa CIAO 1 jr. oud,
i.st.v.nw. pr. ’675,-. Tel.
045-418240.
Te k. RENFIETS, frame
concorde, AFG Shemano
105, ’975,-. 04743-1321.
Te k. van part. KREIDLER
bwj.'7B, met toebehoren, i.z.
g.st., ’275,-. 045-443502.
PUCH Maxi, zwart, z.g.a.nw
vr.pr. ’ 275,-. 045-422012.
Te k. DAMESFIETS, z.g.a.n
pr. ’ 250,-. Tel. 043-620056
YAMAHA brommer TS, z.g.
a.n., te k. of te ruil tegen Cic
Vespa brommer. Tel. 045-
-311763.
Te k. HONDA SS 50, zeer
mooi, pr. ’525,-. Tel. 045-
-270231.
Te k. JONGENSRENFIETS,
i.z.g.st, 5-versn., vr.pr.

’ 225,-, tel. 04490-77628.
Te koop MTX HONDA met
verz. ’ 1.500,-. Dr. Poelsstr.
32, Landgraaf-Kakert.
Te k. gevr. oude HONDA 4-
takt. Defect geen bezwaar.
Tel. 045-425996.
Puch MAXI, bwj. '85, i.z.g.st.
met verz. vr.pr. ’ 550,-. Tel.
045-243181.

NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen, financ. mog. va. ’ 40,-
-per maand bij Rens Janssen
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
De nieuwe kleuren van de
VESPA Ciao zijn binnen, in
de wit, zwart en groen v.a.
’1.345,-. Fin. mog. v.a.
’4O,- p.mnd. Uit voorraad
leverbaar. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te k. YAMAHA DT 50 LC,
met schijfrem, i.z.g.st. vr.pr.
’1.500,-. Bouwbergstr. 145
Schinveld.
Te k. RENFIETS merk Ga-
zelle, maat 61, 4 mnd. oud,
nw.pr. ’ 1.436,- nu voor

’ 650,-. Tel. 04490-79854.
Opa en OMAFIETS, dames
en herenfietsen, meisjes-
fiets. Tel. 045-257371. "
VESPA Ciaö, met verz. en
GPA-Helm, V/_ mnd. oud
en met gar. 04493-2539
Te k. KREIDLER RMC-S 4-
versn., sterw., cockp., alles
chroom ’ 275,- 04450-3624
Te koop KREIDLER RMCS,
i.z.g.st., pr. ’750,-. Tevens
div. onderd. 04450-1521.
Te k. PUCH Maxi hoog,
sterwielen, kl. parelmoerwit/
met.beige, zeer mooi, pr.

’ 775,-. Tel. 045-423548
Te k. Vespa CIAO, met ster-
renwielen, kl. blauw, bwj. '87
Tel. 045-254821.

Vakantie en Rekreatie

Zeilen/Boten/Surfen
Te koop beginners SURF-
PLANK "Windglider" compl.
Tel. 045-414883.
Te koop RUBBERBOOT
3.60x1.70 m. Merk Vendex
met bb.-motor, 10 pk Yama-
ha, ’1.500,-. Tel. 04490-
-53435, na 19.00 uur.
Te k. SURFPLANK, platbo-
dem, 3 zeilen, surfplank.
Na 18.00 uur 045-725350.
Te k. HURRICANE 280 si.
wave, '87, ’425,-, nieuw

’ 1.295,-. Mistral competi-
tion, all-round plank, pr.

’ 550,-. Tel. 045-752287

Klepper SURFPLANK 3.30
m. kompl. ’ 450,-; Ten Cate
3.60 m. compl. m. zeilen,

’ 350,-. Tel. 045-727686..
De RUBBERBOOT komt!
Prachtige rubberboot-aan-
biedingen van Metzeler en
Bombard b.a. Metzeler Az-
tek, 2.90 m., 17 kg met 4 PK
Evinrude slechts DM 2.740,-
Metzeler Inka LS 2.08 m.
met 4 PK Evinrude slechts
DM 3.080,-; Bombard AX 1
2,29 n, slechts DM 1.040,-;
Bombard B 13,05 m. slechts
DM 1.990,-. Alle boten met
veel accessoires! Ook veel
occasion. Sport-Boot-Cen-
ter Wohler, Borsigstr. 5,
5132 Übach-Palenberg, tel.
09-49-2451-43663, Fax
46762.

Nieuwe WATERSKI-BOOT,
V 8 inb., div. acces., vr.pr.

’ 60.000,- mcl. BTW, event.
inruil mogelijk. 04455-1700.
Nieuwe SPEED-BOAD, 24
f., met kajuit, vele extra's,
nw.pr. ’ 106.000,- vr.pr.

’ 92.000,- mcl. BTW, event.
inruil mogelijk. 04455-1700.

Limburg
Vak.huis gez. door echtp.
65-plus ROERMOND of
omg. v. mei/juni (2 of 3 wk.)
openb. verv. Tel. 020-
-840231.

Friesland
Te h. VAKANTIEWONING
in Ee boven Dokkum, dicht-
bij de oversteek naar eilan-
den. Tel. 05113-5317.

Drenthe
GASSELTE, "De Kremmer"
modern vak. oord vlakbij
strandbad. Veel bossen,
wandel- en fietsmogelijkh.
Te h. bungalows en kam-
peerpl. Gratis folder: 05999-
-64333.

Zuid Holland
NOORDWIJKERHOUT, te
h. bij part., juli en aug., voll.
inger. zomerhuis, 4-5 pers.,
gel. nabij duin en strand. Pr.
’575,- p.wk. mcl. Tel.
02523-72811.

Zeeland
Te huur STACARAVAN
voor 5-pers., 2 slpkrs, toilet,
douche, kI.TV met tuin op
luxe ANWB 4 sterren cam-
ping te Baarland aan de
Westerschelde. Op camcing
buiten- en binnenbad, sau-
na etc. Veel kinderactivitei-
ten, vismogel. 01184-72025
WESTKAPELLE (Zeeland),
vakantiebungalow, direct o.
a. de duinen, vrijstaand,
6-pers. Inl. tel. 033-940172.

OUDDORP a.z. zeer compl.
inger. 6-pers. bungalow, 2
km van zee, huisdieren toe-
gest. Tel. 08376-16947.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Overijssel
Te huur ZOMERHUISJE in
bosrijke omgev. te Markelo.
Fam. Klein-Velderman, tel.
05476-1808.

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.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.

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

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.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afge-
sloten) voor caravans, boten
te Nuth. Te1.04493-1304.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.

Stacaravans nieuwe en ger
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601.
DE OLDE Caravan B.V. Wij
zijn verhuisd naar Dr. No-
lenslaan 141. Dealer voor
Limburg van Wilk en Beyer-
land tourcaravans, Walker
vouwwagens. Tevens diver-
se gebruikte caravans en
een uitgebreide onderdelen
en accessoires-shop. Nu
spec. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van
’47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220vvoe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
Te k. CARAVAN Chateau
met voortent 5-pers bwj. '82
Industriestr. 39 K'rade-W
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te koop CARAVAN Adria,
bwj. '82, 3-4-pers., van part.
pr. ’ 4.250,-. Straatsburg-
straat 15, Vrieheide-Heerlen
Z.g.a.n. CARAVAN te koop,
mcl. alle toebeh. en voortent
Tel. 04498-57925.
4 pers. BUNGALOWTENT
te k. I.z.g.st., vr.pr. ’250,-.
Tel. 045-321101.
VOUWWAGEN merk La
Bohème met oplooprem,
voortent en luifel, 5-pers.,
i.z.g.st., tel. 045-750887.
Te koop VOUWWAGEN La
Bohème, vr.pr. ’ 500,-.
Montfortstr. 76, Hoensbroek

Te koop TOURCARAVAN
TEC 355 T Weltbumler, bwj.
7-'B5, eindkeuken, rondzit,
doucheruimte en voortent,
pr. ’8.750,-. 043-477815.
Ford CAMPER, boyenslaper
4-pers., fabrieksopbouw,
bwj.'79, gerev., benz. motor,
APK 3-'9l, staat klaar voor
uw vertrek, pr. ’19.000,-.
Brunssum, tel. 045-270229.
Te huur gevr. 3-4 pers. CA-
RAVAN, periode juli/aug.
Tel. 04490-78457.
Te koop caravan BÜRST-
NER City 4-5 pers. mcl.
voort. geh. nw.st., geisol.
verw., ijskast en diepvries,
toilet, douche, bwj. '86,

’ 12.500,-. 045-321297.
Te k. of te ruil Caravan
HOBBY prestige 440 M,
douche, rolos, r-zit, TV ant.,
nwe. voort., bwj. '84. Ruil te-
gen gr. caravan of tandasser
Tel. 04490-22253.
Te k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Nieuw-Einde.
Te k. CARAVAN Wilk, 4 tot 5
pers. met goede voortent,
bwj. '77, t.e.a.b. Te bevr. De
Insel 14, Brunssum.
Te k. weg. ziekte kampeer-
wagen hobby, als nw. Pr. N.
O.T.K. Tel. 04490-28367.
ALPENKREUZER, vr.pr.

’ 1.300,-. Tel. 04406-12424
Gezocht overdekte CARA-
VANSTALLING in of omgev.
Nuth. Tel. 045-244963.
Compl. CAMPERINRICH-
TING, keukenblok, koelk.,
verw., wc-ruimte, en ramen,
zithoek, ’ 1.500,-. 045-
-318209.
André Jamet VOUWWA-
GENS, nu nog beperkt le-
verbaar. Dealer voor geheel
Limburg. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. HOBBY de luxe, type
450, bwj. '85, met was en
doucheruimte, koelk. ring-
verw. eiken uitv. combi-
rollers, rondzit, omvormer,
luifel etc. vr.pr. 11.250,-.
Sportstr. 10, Kerkrade.
045-421787.
Te koop VOUWWAGEN,
bwj. '84. Tel. 045-217005.
Te k. Caravan merk KNAUS
Sudwind, 5-6 pers., bwj.'B7,
tel. 04456-588, na 15.00 u.
Te koop 6-pers. BUNGA-
LOWTENT met toebehoren.
Tel. 045-417205.
Te k. TOURCARAVAN, Ad-
ria 420 TL, met kopkeuken
en gloednieuwe Mailer PVC
voortent, rondzit, douche-
ruimte, kachel, ijskast, bwj.
'84, ’ 7.250,-. 045-323178.
Te k. 3 lichtgewicht TOUR-
CARAVANS, 4-pers., o.a.
Adria, Kip, Bergland, va.
’1.500,- tot ’2.000,-, allen
met voortent. 045-323178.
Te k. goed onderhouden
ADRIA 3 a 4 pers. met splin-
ternw. voort., ijskast en ka-
chel, i.z.g.st., 045-270178.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
plm. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
nierterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
Te koop luxe mob.CHALET
9x3.60 excl. st.pl. Geh.
compl. inger. 6 mnd. oud.
Gesch. v. perm. bew. Te
bez.: Camping "De Sterre-
graef", Neerharen (Lana-'
ken) B . Staanpl.nr. 152/153.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde de luxe, bwj. '82, i.z.g.
st., pr^ 3.000,-,045-258628
CAMPER Mercedes 206 D
bwj. '75, APK 7-'9O, 60-
-dagen kaart, 2-pers.
’5.500,-. 045-314373.
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT, eenmaal gebr., i.st.v.
nw. Nw.pr. ’ 1250,-, nu
’600,-, 045-214897.
Te k. CARAVAN mcl. alle
toebehoor en voortent, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-723718. ,
Te k. Hobby PRESTIGE '89,
type 425, 4 p. eindkeuk.,
badr. mat Parta Pot, zeer lu-
xe, voortent na 17.00 u. R. v.
Gelrestr. 45, Nieuwstadt.
Te huur onze CARAVAN,
4/5 pers. ledig gewicht 670
kg. Tel. 04746-5185.
Te koop TOURWAGEN,
lichtgew., 4-pers., ijskast,
kachel, vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
043-633923. 'Te k. TOURCARAVANmerk
Hobby 4 a 5 pers. J. Bosch-!
str. 9, Sittard.
Te koop VOUWCARAVAN,'
Paradiso en bungalowtent,
4-pers. Tel. 045-224125.
Te k. TOURCARAVAN Mei-
bro 3.80 L mcl. voort., ijskast
en res. wiel i.g.st., 4-pers.

’ 2.500,-, 04490-35267.
3-4-pers. ADRIA Caravan,
4.20 mtr., nw. model, met al-
le extra's. Tel. 045-751605.
Te k. KAMPEERAUTO VW-
LT 28 NL-kent, vr.pr.
’12.000,-. 09-49-2406.
12458.
Te k. Tourcaravan TABART,
4.60 mtr. bwj. '85, met luifel.
Louerstr. 28, Dicteren.
Te k. CARAVAN, div. mer-
ken, tel. 09-49-2407-6669.
Te koopo 3-pers. CARA-
VAN. Tel. 045-251660.
Te k. caravan TABBERT
majesteit, m. kachel, ijskast,
doucheruimte, Walker voor-
tent, 5-6-pers. Kleikoeleweg
2, Nieuwenhagen.
Te k. 6 pers. BUNGALOW-
TENT Walker PVC dak, 2 jr.
oud, ’650,-. 045-212754.
Te k. tourcaravan 4-5 pers.,
merk TE KING, 3.80 m.,
verw., koelk. en voort., tel.
045-316388
Te koop Fiat CAMPER bwj.
'82, 64.000 km, vr.pr.
’14.000,-. Keerweg 61,
Heerlen. Tel. 045-426502.

Te k. CAMPER Fiat 328 E
zelfbouw, i.z.g.st., 045-
-751653
Te koop TOURCARAVAN
bwj. '90, merk Comfort, vr.
pr. ’5.000,-. 040-522312.
T.k. CAMPER Mercedes DB
207 D, type James Cook,
bwj. 1979, 120.000 km ge-
reden, ’ 25.000,-. Tel.
04454-5430.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
Wegens omst. te h. VOUW-
WAGEN 4-pers. Pr. ’300,-
-p.wk. Tel. 045-712229.
BEYERLAND Quartz 450 D
grijs met luifel, 4-5 pers., toi-
let, gebruiksklaar, 1989.
Slechts lx gebruikt. Pr.

’ 19.500,-Tel. 04456-268.

Div. Binnenland
Te huur 4-6 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans,
met licht, water en w.e. in
bosachtige omgev. van de
Overijsselse Veght. Vrij po-
ny-rijden en zwemmen.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

België
Te huur STACARAVAN 4-
pers. ’350,- p.w. Staplaats
België (bij drielandenpunt).
Tel. 045-319778.

Duitsland
Gezellige rustige VAKAN-
TIEWONING omg. Cochen
a/d Moesel te huur. Tel. 09-
-49-2671-4501.
HALLENBERG/Hochsauer-
land, 2 vakantiewoningen, 2
tot 8 pers. vanaf DM 30,-.
Tel. 09-49-2984.8527.
Achtung CAMPING-
FREUNDE! Ab sofort super
grosser Wohnwagen m. An-
bau (8 m lang, 7 Schlafplat-
ze) zu vermieten. Neuer
moderner Campingplatz
deutsch-luxemb. Grenze.
Wohnwagen steht in einer
schonen gepflegten Rosen-
anlage, feste Terrassenan-
lage, kompl. Preis, 1 Woche
DM 490,-. Gasthaus Wal-
lesch-Theis, D-5529 Über-
eisenbach, 0949-6524-822
Ferien im Naturpark SÜD-
EIFEL, deutsch-luxemb.
Grenze, waldreiche Ge-
gend, schone Wanderwege,
Liegewiesen, Reit- u.
Angelmöglichkeit, mod. Zim
m. Dusche/WC, Etagenbad,
1 Woche HP ab DM 196,-
Gasthaus Wallesch-Theis,
D-5529, Übereisenbach, tel.
0949-6524-822.
SAUERLAND, mooie vak.
woningen, tot 5-pers., huur-
pr. DM 65,- p/dag, kamer
met volpension DM 34,- p/
dag Tel. 0949-27218872.

Frankrijk
Te huur nieuw verbouwd
monument in ZUID-
FRANKRIJK nabij Aix en
Provance voor vakantie, nog
vrij 2 weken julien aug. Tel.
045-242676.
*ZUID-Fr. Lanquedoc: vak.

won. van part. (ook met zw.
bad) gites en boerd. App. en
caravans aan Midd. Zee.
Voor kort-dag boekingen en
arm.: mei/juni vanaf ’ 275,-.
Inl. en doe. Sari Moerland,
Prades sur Vern 34360 St.
Chinian. Tel. 09-33-
-67380791 (ned. spr.)

Zuid-Frankrijk: weg. omst.
te huur (event. te k.) in
hoogseizoen 4-pers. app. in
watersportpl. te PORT-BA-
ROARES. Inl. 043-216430.

Oostenrijk
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Van Oostenrijkse families
compl. ingerichte VAKAN-
TIEWONINGEN voor 4 t/m
10 pers. v.a. ’ 16,- p.p.p.d.
Tel. 05910-22293.

Griekenland/Cyprus
Te huur land. gel. BUNGA-
LOW, V/2 km van strand,
van 7-6 t/m 22-7, eiland Sy-
ros Griekenland. Huur

’ 750,- p.wk. mcl. auto. Info
04490-46461, na 17.30 uur.

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.

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

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

Italië
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).

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

(Huis)d leren

Ooievaars
kunt u bezichtigen
in dierenpark Bom.

Geop. van 10.00-18.00 uur.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. gevr. WALTEZER
Leeuwtje, plm. 9 weken oud,
teefje. Tel. 045-313022.
Te k. Schotse TERRIËRS
met prima stamboom en in-
enting. Tel. 045-726318.
Te koop BIJENKASTEN,
wasramen en imkertoebe-
horen. Dr. A. Schweitzerstr.
2, Hoensbroek.
Te k. prachtige GOLDEN
RETRIEVER Pups met pri-
ma stamboom en schriftelij-
ke garantie. 04138-73284.
Belgische HERDERS:
Mechelaar-en Tervuerense-
pups te koop. Tel. 09-32-
-87686581 vanaf 19.30 uur.
Te k. LABRADOR retriever
pups, 6 weken oud met
goede stamb., ing. en ontw.
Tel. 04990-72723.
COLLIE-KENNEL heeft nog
1 mooi Sable-teefje 6 mnd.
te koop. Tel. 043-641275.
Af te halen POESJES 6
wkn. oud. Tel. 045-443378.
Te koop jonge BOUVIERS.
Tel. 04404-2174.

Te koop AQUARIUM 1.50x
50x50 mcl. biol. filter, plan-
ten en vissen ’200,-. Tel.
045-225171.
Te koop DWERGSCHNAU-
ZER pups, peper/zout mei
prima stamboom. Tel.
04920-53924.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
Weg. omst. te k. PAPE-
GAAI, 10 jr. pr. ’75,-. Tel.
045-460626 tussen 8.00 en
12.00 uur.
Te k. weg. omst. hed. DIS-
CUSVISSEN, groot en klein.
Tenelenweg 48, Voerendaal
Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS zwart met stamboom
geb. 29.1.'90. 04743-1728.
Kennel de Keekerhof heefl
te k. Nest ROTTWEILERS,
geënt en ontwormd, mei
stamboom, tel. 045-216311
b.g.g. 212521
VOGELS voor in buitenvo-
lière. Trichterweg 102,
Brunssum.
DOBERMANNPUPS te k,,
ouders HD-vrij, met stam-
boom. Rijksgedipl. kennel
Von Leuchtenstern, tel. 045-
-310948.
Jonge HENNEN aan de leg,
7 weekse kalkoenen ’ 10,-
-p.st. Frans Roebroek, Wij-
nandsrade. 045-241112.

Te k. nest DOBERMANN
pinchers, vader Ned. Duits,
Frans en Intern, kamp.,
RCHIII, IPO 111, HD-, moe-
der is van jaarhond van
Nymphenburg, Duits, Frans
en Intern, kamp. RCH 111,
HD-. 04759-1396.
Blonde LABRADOR Retrie-
ver pup, reu, met stamboom
Tel. 04764-1540.

iTe koop D.HERDER m.
stamb., reu, 1 1_ jr. Emma-; str. 16, Nieuwenhagen.

! Jonge KONIJNEN te koop.
i Colmont 21, Voerendaal.

PONY, hengst, 21/2 jr.,. schofthoogt, 1.30 meter, be-
reden. Tel. 045-324280.

■ PAPEGAAI met kooi, tam en
goedsprekend. Prijs ’ 650,-.
Tel. 045-324280.
Te k. bij kennel Lotushof,
PEKINEESJES, met stam-
boom, geënt en ontwormd,
uit engelse bloedlijn. Tel.
045-250731.
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.
VOGELS-VIJVERVISSEN.
Ruim 120 soorten vogels,
o.a. zwartkop-sijsjes. Grote-
re sortering vijvervissen o.a.
goudwindes tot 30 cm. div.
maten sluierstaarten, alge-
neters, karpers enz. Dieren-
speciaalzaak Leblanc, Heis-
terberg 21, Hoensbroek.
Tel. 045-212876.

Kennel Domino's DJb.a. pracht. Duitse j
GENPUPS 2 wit/zw.!
en 1 zw. Intern, kam
Tel. 04490-26290. '
Te koop gevr. PAPE
EN, collies, persC;
valkparkieten, rosella
penanten. 04490-753 j
PUPPIES van Bo
Rottweilers, Collie's,
wachtels, Poedels,
zers, Yorkshire-Terrii
leuke bastaardhondje
dipl.Kennel, ook alle I
artikelen. Lochterweg
del-Schoot (bij Weert
04958-1851, dinsdag!
sloten.
Te k. HUSKY'S, (pod
jes) 6 wkn. oud, teil
454301. :
Te k. NEW-FOU.
DERPUPS, zwart en
met stamboom, ingei
ontw. Melickerweg 4
kenbosch. Tel. 04752 J
Vijverliefhebbers .
Vijvers, vissen, pi
pompen va. ’59,-1.2*
volop voorradig, Folie»
per m2; goudkarpers l

’ 14.95; Koikarpers I
’24.95; Goudwindes l
’7.50; goudvissen f
f 7,50; Geraniums .
’8,95; bloeiende per»!
jes va. ’0,60. Hamjïweg 3, Kerkrade. t.o.' \weer. J
Te k. Cavalier King 0
SPANIELTJES. Tel. «
2751. 1
Te koop DWERGGO
tel. 045-252066. ___.

'. 1In en om de tuin £,— *Exclusieve geïmpregneerde L
Tuinafscheiding op maat gemal

Showmodel aanwezig. )<
Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schiri

Tel. 04493-3899. Jk! 1
Tuinmaterialen

Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones errf
i^ÊÊÊÊm_^_^_%j^_w^^____^__j____\ t«J_il_____^____^ ___.

■*■■■■

4.' Ï3* J*am ___

Beplantbare bakken voor zelfbouwers voor rechte
schuine taluds, vrijstaande afscheidingen enz

v.a. ’ .14,95 per stuk mcl. BTW.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven I-^ 1

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
l!

'
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De Industriële Brand-en \
Veiligheidswacht van ADB is
niet meer wat het geweest is.

Ir
De AD_Groep iseen inLimburg gevestigd Logisch want, debedreigingen van vandaag zijn zoveel anders dan die ?

IndustrieelDienstverlenendBedrijf, waarin 500 Van gisteren *
~. . DedienStverleningophet gebiedvanhet_.nctionerenaisbrand^

uitvoeren. < veiligheidswacht is een continu veranderend proces. De projecten, waarbij van L
Deze synergievan mensen en middelen heeft de deze dienstverlening wordt gebruik gemaakt, verschillen onderling in hoge mate Ie
Groep algedurende 19 jaareen positie bezorgd in ' van elkaar. Het bewaken van de veiligheid bij chemische installaties, bij het
S&_ïS_ti?^_£. onderhouden van ingewikkelde systemen, het schoonmaken van tanks en ketels: *Dit'zijn de acht specialismenvan de iederproject op zich vereist een daaraan aangepast vakmanschap.
ADB-Groep: Dievakmensen hebbenwe.- industriëleBedrijfeservice Zij zijn op de hoogte van devele veiligheidsaspecten waaraan volgens de- industriëleBrand- en Veiligheidswacht fl te , normen envoorschriften moet worden voldaan.■Industriële IsolatieTechniek ° „ e '. . ,
■ IndustriëleLuchtkanalenfabricage Er staat immers teveel °P net sPeL
- industriëlePalfctfabricage Onze opdrachtgevers weten dat envertrouwen op onze waakzaamheid.
" industrieel staalstralen en Conserveren Weten al jaren dat onze specialisten geen enkele bedreiging uit deweg gaan._____________________________________ ' Ind1nd_il_','-ele ei8 .bouw En elke bedreiging bij voorbaat alkunnen lokaliseren! Waar een ander hem niet■ -AudioVisual Services , ooi

m m Voor meer informatie over Industriële vermoedt.

''m §■!__ __. D'ens^rlening hebbenwij een uitvoerige paarom is dezevorm van dienstverlening een heel speciaal vak dat vraagt
''Wk A brochureklaar liggen diewij ugaarne toesturea om alertheid, waakzaamheid, professionele aanwezigheid en het zich bewust zijnWk K van derisico's.
\|B A Voor vele opdrachtgevers voerden we inmiddels tal van opdrachten uit'Wk A op dit terrein. Een kopzorg minder vooronze klanten.\"""._W ((P Dat is onze visie op industriële Brand- en Veiligheidswacht. ADBrekent ,

WÊ iip^: Stuur mij uw insbstriële Brand- en Veiligheidswacht tot haar professie en is op deallerhoogste .ï*^ lSS__&__s ! eSvandejarennegentigvoorbereid. \\ jjyj, I Geenwonder dat onze opdrachtgevers zich bij ADB veilig voelen,

; ______________ , '■ ;
\._m Jf — 'i| tal _.r. _ °f Wtt—I ____£ ■_ j C ' A/T; Dezebon in een gefrankeerde enveloppeopsturen naar: ; jyilClglC Vd.ll IVlClloCll; ADB-Postbus 62-6160A8 Geleen : Pfl MiHHplpn

Mauritslaan 111 - Geleen- Postbus 62 - 6160AB Geleen - Telefoon 04490-87777 - Fax 04490-50196
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tuinhuisjes
blokhutten
to^__,
Mffid =__WBrf\j

I©Bpl____i__^'

jfUINMATERIALEN
!.L°ETONWARENB£TONKLINKERS\GRINDTEGELS, Gebr. Creugers,
i>npmiestr. 46, Hoens-
W- Tel. 045-213877.,'■pc Koumen Zuidlichter Herschi).Nort GRASZODENV P-m2 va. 50 m gratis
r2°rgd. Ook hele tuin-
|9 goedkoop. Ook voor
eerbestrating en oprit-
pel voor 'n vrijblijvende
fcjel. 045-323178.
JUINFREES, ’ 800,-,.
£493-1048.

de tuin
Div. soorten natuursteen.
Voor uw rotstuin. Tuin en
keermuurtjes, bouwnatuur-
steen, zwerfkeien. Q&Q,
BERGSEWEG-Kunrade-
Voerendaal. Telefoon 045-
-751884. Geopend woensd.
10-17 uur, zat. 10-14 uur.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. lel. 045-751687.
Voor al uw 'druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Nu TUIN verzorging, afraste
ring, sierbestrating, metsel-
werk enz. Bel 045-272093,
na 18.00 uur.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.
Te k. TUINHOUT, tuintegels
bielzen. Nationale Houthan-
del 8.V., Parallelweg 4,
Heerlen. Tel. 045-711052
Te k. compl. TUINSET
’350,-, Burg. Franssenstr.'
35, Kerkrade-West.

|| ■ : — :1 Opleidingen i
; Binnenkort starten wij in uw omgeving met een i

Basiscursus Milieu
Bel of schrijf voor informatie naar

0.P.8. ipostbus 609, 6130 AP Sittard. Tel. 04490-80578. ;
?S/begeieiding/hulp in
-%len door ervaren do-|_*sjl7l6l.
Vri~. auto-en motorrij-
J:1 Wischmann en Zn,
TPaweg-Zuid 340,
■fl over Worms. Tel.
fn21721. Vooralle rijbe-P A.B.C.D.E. Chauf-. leiding goed. vervoer
I vervoer, bederfelijk
\ 9evaarlijke stoffen.J'autolessen Mercedes

°' Daf 2800 SpaceCapI cursus chauffeursdi-
april.

DROGISTENOPLEIDING.
Start in sept. 1 av. p/wk.
Vraag brochure bij: 0.E.D.,
tel. 058-132370 b.g.g. 058-
-130497 of Postbus 3028,
8901 DA Leeuwarden.

Rijles
CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van
Bentum organiseert een
unieke rij-opleiding die zon
6 weken duurt voor het groot
rijbewijs O Deze rij-oplei-
ding wordt afgesloten met
het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.— — ■ 'Huwelijk/Kennismaking

'ds Infolijn
Bel gratis

16-0.22.22.20
,„^aand. t/m vrijd.>J<oo tot 22.00 uur.
ii') u/jij een vriend(in)?l9Jid van de Christe-,
lv°or meer informatie:K" s 392, 2130 AJ
R-Ofp.___ 2a'erdag dans- en°,'avond in de kelder-
|(7 CHALET" in Tree-
ü' '°egang v.a. 30 jr. 's
L9S speciale dans-
tevoor ouderen. Chalet
ru;6k. Komeetstr. 25 A,
P_J11375
b| 2 _. zkt. J.VROUW
kï Kind. g.bezw. Br.
f l° worden beantw. Pb.ïjjJgOCA Kerkrade.
bk

EN|STAANDEN: Bent
i* al|eenstaand, goedeL n9. goed milieu, ka-
fc' 9evoel voor humor,
Bhe_. n noudt u van 9e"
*eiv> mooie muziek en
hu " Kom dan ook■uda9s naar "de Fon-
iSeriën óf 's donder-
( "Jaar "Chalet"-Tree-
j unze leeftijd ligt tus-

Tot dan !i^E, volslank, 43 jr.v°lw. kind. zkt. man
>3__r' relatie. Br.o.nr.
lEi-D-, Postbus 3100,
[<EjHeerlen

°'geen weer j.man 291- MEDEWANDE-i ? "Vv v.d. Ardennen in
Beweekends. Vereiste:
|red s.cn°enen, kleding,
LP^ike conditie en ui-
'6bh en door natuur"
■nf _' eigen verv.
3i_. 4539. LD- Post"K__Lg4ol DP Heerlen.
P stV"oensda9 16 mei
Ihrjsrt om café dancingI,TPSE, Akerstraat nrd.
Ik^oensbroek, alleen-
Bs .Da|- Toegang bovenL 'aar. DJ Ed van het
Legitimatie verpl. Het

L?nsvoor 12 uur's mor-
Ö6

U6|t, staat uw PICCO-
IbUr„ol9ende dag al in het
§66 Da9blad. Tel. 045-

Cafe-dancing WINDROSE,
Akerstraat nrd. 150, Hoens-
broek, heden gezellig dan-
sen Muziek voor elk wat wils
SPORT, man, gesch. wil
kennissenkring uitbr. met
man/vrouw/echtp. Inter.
wandelen, fietsen, vakantie,
eetgroepje. Andere ideen
welkom. Br.o.nr. B-4542,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, hoek
Agricolastraat- Ophoven 1,
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Zond. voor ieder
een gratis consumptie. Be-
wijs verpl.lnl 04490-47962
MAN 48 jr. zkt. lieve vrouw
tot 50 jr. br. liefst m. foto o.
nr. B-4549, L.D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
J.vrouw ongeh. 33 jr. z.s.m.
k.m. J.MAN tot 40 jr. voor
vriendsch. géén drinker of
caféloper. Br. m. foto o. nr.
B-4551 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
AFRO, dr. biologie, 37 jr.,
zkt. na teleurstelling een
trouwe nette vriendin, huwe-
lijk niet uitgesloten. Br.o.nr.
B-4559, LD, Postbus 3100,
6401 dp Heerlen.
Vraag proefnummer van de
REISGENOTENKRANT en
kontaktblad voor o.a. (pen)
vriend(inn)en. Intercompas,
Postbus 15, Eindhoven.
Actieve jongeman, net 40
maar jonger uiterlijk, 1.88 m,
75 kg, zou graag willen ken-
nismaken met lieve en goed
uitz. eerlijk meisje of jonge
VROUW om samen mee te
kunnen genieten van de
mooie dingen in het leven.
Motto: gedeelde vreugde is
dubbele vreugde; gedeelde
smart is halve smart. Mijn
hobby's: fotograf., tennis, fij-
ne weekends. Heb vasl
werk, auto en eigen huis.
Aarzel niet om te schrijven.
Bellen voor afspr. mag ook
045-710481. 1 of 2 kind.
geen probleem. Br. evt. mei
foto o.nr. B-4576, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J. VROUW, 35 jaar, zoekl
man die van huiselijkheid en
gezelligheid houdt, af en toe
uitgaan en die kinderen
geen bezwaar vind, voot
serieuze relatie. Alleen
brieven met foto o.nr.
B-4521 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.

_^_Erkende Huwelijksbureaus

ir
*^ _Bk W*

Ne Stichting mens en relatie

' 42 'r' lan9e slanke vrouw, zelfstandig, onder-
X _■_

en °P9ewekt.reist graag, is ook huiselijk (puzze-
len, breien) wil een nieuwe toekomst opbouwen

11.( ol6' een lan9e'inte"- man' sportief _ pc.
d |^' «7 jr. Vriendelijke, forse j.man met snor 1.67 m.,Ulster, is netjes en houdt van gezelligheid, sporten,
'k 6r en film' natuur en dieren, zkt- aardig meisje.
H6tl^Jr- lange slanke man, spontaan, jeugdigen onder-'a. gevoel voor humor, huiselijk en gezellig, natuur-
Je 6 liefh. zkt. verzorgde vrouw.
*or n vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
i6r «en duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info
lofn?e werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr. Lucht-
'Sq c/75°-15534 mevr. Nabarro of schrijf naar Postbus
tori 001 GB Heerlen of Postbus 525, 6040 AM Roer-
Tg- DICHTING MENS EN RELATIE is erkend Raad
dvq ICnt van het Ministerie van WVC, een extra zeker-| °r een zorgvuldige werkwijze. Persoonlijke bemid-

deling, hoog slagingspercentage.

Woont u in Limburg
en zoekt u een Limburgse partner? Nederland grootste re-
latieburo geeft u natuurlijk ook een grotekans van slagen.
Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U kunt ge-

heel vrijblijvend bellen met onze medewerkster in uw
omgeving

Meerssen mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Maastricht mevr. Savelberg: 043-612291
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554 j

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.
Erkend door de Raad van Toezichtv.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
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
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
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. ■

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
GEVELREINIGING, uitkap-
pen en voegen. Tevens ook
nieuwbouw. Schelsberg 17,
Heerlen. 045-724462.
Diepvries- en KOELKAST-REPARATiE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

OPRITTEN in klinkers of
sierbestrating tuinaanleg.
045-423699.
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
STUCADOOR/tegelzetter
kan nog werk aannemen.
Tel. 045-220929.
WASMACHINEREPARTIE
zonder voorrijkosten, tev.
verkoop Miele-occasions.
Toenbreker wasautomaten,
tel. 045-325819.

Mode Totaal
Aparte BRUIDSJURK tê
koop, moet U beslist gezien
(gepast) hebben. Mt. 38.
Tel. 045-270946.
Te koop BRUIDSJURK met
hoepel, mt. 36. Tel. 045-
-244153.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN 3 in 1
en kinderfietsstoeltje riet.
Tel. 04490-29004.
Te k. z.g.a.n. tweeling combi
KINDERWAGEN met reis-
wiegen te bevr. na 19.00uur
Willem van Oranjestr. 50,
Landgraaf.
Te k. KINDERWAGEN, wit
met wit rotan, 3x gebruikt, z.
g.a.n.; wandelwagen merk
Teutonia mcl. zitzak, regen-
kap en parapsol, z.g.a.n.
Tel. 04406-14445 bellen na
18.00 uur.

_^

Kapper/Cosm.
COSMETICA te koop, plm.
3000 stuks. Tel. 04406-
-12875

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.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen

Loperweg 8 ,
Echt

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

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.
Weg. verbouwing gehele
INBOEDEL te koop. Tel.
045-314976.
INBOEDELS gevraagd. Al-
leen klein goed. Tel. 04406-
-12875.
Te koop Mechelse EETKA-
MER; eiken broodkast; in-
bouw gaskookplaat met
oven Atag. 04490-38321.
Te k. 2 2-zits BANKEN, kl.
TV, Eng. halkast. Tel. 045-
-712802.
Te k. modern zwart WAND-
MEUBEL en t.v.-kast. Te
bevr. Cambriumstr. 82,
Heerlen (Ifst. na 18 uur)
Nepal TAPIJT 300x212
pastel blauw/grijs, met zand-
kl. rand, 2 jr. oud, met eert.
Nw.pr. ’ 4.750,-, vr.pr.
’2.500,-. Inl. 045-324186,
zaterdag na 18.00 uur.
Te k. bruin-leren BANK-
STEL. 3-2-1 zits Pr. ’ 900,-.
Tel. 045-229501.

Te k. mooie grote kristallen
HANGLAMP voor herenhuis
of grote kamer, bronzen en
houten hanglampen, mooi
bewerkt, tevens hardhouten
buitendeuren met glas voor

’ 60,- p.stuk. Emmastr. 63,
Schinveld,. gemakkelijk be-
reikbaar via deweg naast de
Curver.
Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandrneubels
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;
schitterende 2-zits banken;
kolom en toogkasten; rundl.
kuipbankstellen; grote en
kleine wandrneubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen
van Uw oude spullen
(scheelt dikwijls enorm in de
prijs). Ook maken wij 1e klas
stoffeerwerk met allermooi-
ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,
vlakNAlb. Heijn.
Zoekt u 2e-hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr_2og, Hoensbroek.
Ijskast-"/ 95,. gasfornuis
’95,- diepvries ’175,-
-wasdroger ’ 150,- 045--725595 ___
Te k. zeer excl. noten VI-TRINEKAST 2.00x2.20m,
pr.n.o.t.k., tafel met 4 stoe-
lenJ-ZjTst. 045-228049.
Tê~ïr~£del. eiken WAND-
KAST i.z.g.st. 'T Höfke 11,
Bunde.
BANKSTEL, bruin 3 en 2-
zits, ’150,-. Tel. 045--352132. __
Të__k~oudhollandse EET-
KAMER met 4 stoelen metronde uiitrektafel en 4 stoe-
len z.g.a.n. Vr.p. ’700,-,
bankstel, 2-zits bank bruin
velours en 2 gestreepte fau-
teuils, z.g.a.n., vr.pr.

’ MOO^Jel. 04490-12892
Pracht. Modern lederBANKSTEL als nw., vr.pr.

’ 975,-. Salontafel met lade

’ 225^45-323830.
Te k. eiken WOONKAMER-
KAST lang 2.50 hoog 2.00.
Tel. 045-420779 na 18 uur.
Te k. eik. bankst. 3-1-1 mo-
hair bekl.; 4-pits gasst. Atag,
Uher bandree. Tel. 045-
-325707.
Wegens omstandigh. te k.
prachtig LEREN bankstel 3
en 2 zits, donk.bruin, z.g.a.
nw. ’ 1-650,-.045-224370

Te k. rotan "manou" BANK-
STEL, salontafel en 2 fau-
teuils; antieke kersenhouten
kast. Tel. 045-459436.

Te koop SALON-(klooster)
TAFEL, Pr. ’lOO,-, t.b. na
18.00 uur, tel. 04406-13409

Zonnebanken,'Zonnehemels
ii ii i i

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

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

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

Computers

BCE Huismerk
BCE XTm 640KB, 20 MB, 5,25", MON ’ 1.895,-
BCE AT, 1 MB, 5,25", 20 MB, MON ’ 2.695,-
Philips AT, 3,5", 20 MB, MON ’ 2.895,-
AMSTRAD portable Computer, 512KB ’ 1.595,-
Metportable ’ 1.795,-

Prijzen inclusief BTW, verzending en garantie.
Bestel nu en bel : 020-203239.

Te k. COMPUTER ACT A-
pricot PC/KT, ’795,-. Tel.
04490-14325.
Te koop ATARI 1040 STF, 1
jaaroud, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-710892.
Tek. Amiga 500 KLEUREN-
MONITOR Software en lite-
ratuur. Vr.pr. ’1.350,-, tel.
045-250053.
Te koop AMIGA 500 met
stereo kl.monitor, disks,
boeken. Tevens CGA-kaart
voor PC. Tel. 045-229256.
COMMODORE PCI mcl.
monitor 5,25 dr. intern 360
3,5 dr. extern (amiga) 720
Mouse, ’ 750.-.043-212406

Te k. COMMODORE Amiga
2000 mcl. 1084 kir. monitor,
muis, joystick, software. 1_ jr
oud. ’2.200,-. na 19.00 uur
045-417185 Of 715021.
Te k. AMIGA 500, boeken
en veel software. Tel. 045-
-313971 na 19.30 uur.
AT Computer 10 MHZ, 1 MB
Ram (nieuw), ’ 1.495,-. Tel.
045-314744.

Radio e.d.
Te k. Stereo-minitoren TE-
LEFUNKEN met aansl. voor
cd. plusm. 4 mnd. oud. pr.

’ 375,-. 043-625580.

TV/Vldeo
Te k. GRUNDIG KL.TV, nw.
mod., Multi en teletekst, nw.
pr. ’l9OO,- hu ’700,-. Tel.
09-49245413158.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. KTV BLAUPUNKT, B-
kanaals ’ 125,-. 043-
-625580.

Gevraagd VIDEO'S en TV's
v.a. '82, ook stereo-torens
en CD's, 04406-12875.
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.

Braderieën/Markten
Zaterdag 26 mei as.

Grote Vrije Markt
in de binnentuin en rondom Makado-Beek. (alleen voor

particulieren) Voor ml. 04490-74669.
Grote VOORJAARSBAZAR
met rommelmarkt, nieuw
houten speelgoed, boeken,
tijdschriten, stenen, kinder-
kleding, poppen, goochelaar
poppenspel, ponyrijden,
grabbelton, live-muziek,
restaurant en natuurvoeding
Vandaag van 11.00 - 16.00
uur. Vrije School Heerlen,
Ovidiusstraat 135, Heerlen.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 04§-719966.

Kachels/Verwarming
Barbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
Jac Köhlen

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
ALLESBRANDER, rond
buik model, gietijzer. Tel.
045-324280. '

Te k. KOLEN-HOUTKA-
CHEL 1985, Pelgrimmodel,
1 seizoen gebruikt, i.z.g.st.
’150,-. Roebroekweg 44D,
Heerlerheide.

Diversen
■ ■■- ■■■■—

houtbewerkingsmachines limburg
nieuwe en gebruikte machines, stofafzuigingen,

snijgereedschappen, reparatie en revisie.
Tel. 04450-3900.

Grote Rommelmarkt
zondag 20 mei a.s. HANENHOF Geleen org. Accordeon-

orkest Geleen. Nog enkele stants te huur.
Inl. F. van Gaans tel. 04490-40492.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
HALTER-FITNESSBANK

’ 350,-; gasfornuis ’ 50,-;
eiken salontafel ’ 125,-. Tel.
045-710185.
T.k. aangeb. TEKENTAFEL
met loopwagen, tekenblad 1
x 1,5 m. Tel. 04490-36931.
Te koop: gebruikte pallet-
hefwagens 2000 kg, ’ 295,-
-electrische pallet-hefwagen
met acculader ’ 2.450,-;
nieuwe pallet-hefwagens
’825,-; nieuwe colomboor-
machines 16 mm ’425,-;
koffie-automaten met 5
keuze-knop ’ 250,-.
ROCKMART Kissel 46 A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nu
ook op zaterdag totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE door jonge masseuses.
045-353489.
Te koop 2 2-zits BANKJES
’75,- p.st.; 1 damesfiets
’lOO,-; koperen varkens-
trog; werkschoenen div. ma-
ten ’25,-. Dr. A. Schweit-
zerstr. 2, Hoensbroek.
ASPERGES te koop ’ 6,- p.
kilo, 1e kwaliteit. Kruisstr.
11C, Sittard "Te k. Toyota TERCEL SR,
bwj. '83, LPG, APK 4-'9l,
pr.n.o.t.k. Tevens Vespa te
koop. Tel. 04492-5239
Te koop HOEKAANBOUW-
KEUKEN eiken met appara-
tuur. Voor bezichtiging tel.
afspr. maken 045-313757.
Te koop weg. omst. electr.
FORNUIS met oven, pr.
’500,-; 2-delige hoekbank
’200,-. Tel. 045-231359.
Te k. THEORIECOMPU-
TER met 19 ja/neekastjes, 2
projectors, 1 cassette recor-
der, 1 stuurapparaat, 1 dia-
scherm, tafels en stoelen,
prijs ’2.550,-. Br.o.nr. B-
-4545, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. HOUTKACHEL, pr.
’200,-; 4 grenen tuinstoe-
len, nieuw, ’ 150,-; 6 houten
balken BxlBxs _ m., pr.
’150,-; antieke allesbran-
der kachel, pr. ’600,-.
Tenelenweg 48, Voerendaal
Te k. gecomb. DRAAI-
FREESBANK 13" kop, nw.
pr. ’ 1.900,-, voor ’ 1.200,-.
Tel. 045-457633.

Te k. camp., 6-dlg. eet- en
ONTBIJTSERVIES en be-
stek m. extra's ’ 150,- weg.
omst. Pioneer S 11 midiset
CD-speler en afst.bed. m.
gar. ’ 1.000,-, 045-326013.
Te k. koffie- en EETSER-
VIES Royal Albert, type "Old
Country Rosé" in een koop
vr.pr. ’3.000,-. 045-464614
Te k. GAS-BOILER, 3 jr.,
type Neptune, inh. 145 1., pr.

’ 500,-, zeer energie zuinig.
Tel. 04754-86292.
Te k. RIJZADEL, m. toebeh.
’250,-; koelkast, ’40,-.
Tel. 045-271042.
Te k. SPORTFIETS met 10
versnell.; 70-dlg. bestek
verguld; kotterset; sound-
mixer; enkele schilderijen; 2
oude poppen. Benzenrader-
weg 93, Heerlen.
Te k. COMPRESSOR 10
atm. 220 V’350,-, houten
bureau ’ 50,-.045-215425
Te k. Heko BOXEN met ver-
sterker, 1 jr. oud, i.z.g.st. nw.
pr. ’1.430,- vr.pr. ’550,-;
Nieuwe Motortrailer voor 3
motoren vr.pr. ’l.lOO--045-724863.
Te k. aangeb. COMPUTER,
atari ST 520 plus diskdrive
en monitor zwart-wit vr.pr.
’750,-; compl. slaapk. uit
grootmoeders tijd vr.pr.
’700,-; damesfiets ’50,-;
renfiets 10 versn. ’ 100,-;
kinderwagen ’ 50,-; orgel

’ 50,-; bromfiets automaatPeugeot startdefect ’50,-;
naaimachine klein defect

’ 50,-; elektrische boiler

’ 50,-; grasmaaier ’ 30,-;
skill hulpstukken 1 boor-
standaard 2 cirkelzagen
plus 1 tafel 1 decoupeer-
zaag totaal ’ 50,-; 1 anten-ne plus rotor ’50,-; t.v.
zwart/wit ’ 20,-; manou
hanglamp ’ 30,-; 3-drs.
Oma-kast ’ 100,-; eiken
salontafel met tegels
’150,-. zat. voor 17.00 uur
045-425001 na 17.00 uur.
452787.
Te k. bag. AANHANG-
WAGEN; 6-pers. bung. tent
compl. ’1.250,-; tweeling
babykamer, wit, compl.
’1.000,-. 045-228397
Z.g.a.n. GARAGEKANTEL-
POORT te koop, (afm. 2.25x
2.65) ’200,-. 04490-51175.
T.k. Opel REKORD bwj.'B2
80.000 km; kindersportfiets
en koelkast. 04490-45939.

Kontakten/K lubs j
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis, live-info: 013-321395.
Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.
Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
KI. Gracht 10, Maastricht.

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

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend,van

14-4 uur. 045-416143Detlef en Regina van deJachthut.

Diana escort
tël 045-320323

tot 03.00 uur 's nachts

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 19-24 uur.

Te huur
p. uur, p. dag, p. week, zeer
mooi inger. appartement,

spec. voor paren of koppels.
Info. 045-230789.

Club 2000
Geleen vraagt met spoed
enkele MEISJES. Werktij-

den in overleg, intern moge-
lijk. Tel. 04490-42315.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Dénise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00. uur. 045-413887.

tev. meisjes gevr.

Privé en escort
045-720916

Nieuw
Mandy en Suzie, ookzat. en

zond. al. 10.00 u.
045-721759.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

tel. 045-423608

Privé Anita
Tel. 045-352543

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Nieuw
Angelique, Party, Kim,

Jessie, Samantha. "Cinde-
rella", Oude Rijksweg Nrd.

56, Susteren naast tennishal

06-lijnen
Lifesex op dit nummer is

Lifesex
Eerlijk, soms schreeuwend.

Met alles uit...de naakte
waarheid.

06-320.321.32 -50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact metervaren heer. Ze vinden hetop de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Super-contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-vrienden- en vriendinnen.
Probeer het maar 0p...

06-320.324.30
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er

de beste.
De heetste

box van NL. op nummertje.
06-320.328,29 - 50 et p/m

Wip-ln Box
deze heet zo, omdat er heel

wat ge...wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box,
daar durven ze ook en...jij
mag beste meedoen op! 06-320.324.90 - 50 et p/m

Bevend van opwinding doet
die zongebruinde jongen

alles wat die grote
bevelende man eist.

Homo
06-320.321.33-50 et p/m

Ina is mooi, sexy en
getrouwd. Wat haar man
niet geeft krijgt ze van 2

1 stevige
Knullen

' 06-320.321.30 -50 et p/m
De Rosie-Relatielijn, voor

modern

i Sex-contact op
1 06-320.324.50 - 50 Ct p/m

hoor je wensen van paren, en dames. In Rosie mei, zie. je hen, 'naakt-foto's'.
Het gebruinde meisje. ontdekt 't geheim. Nu is zij, de .... Meneer en mevrouw
worden haar.... SM

06-320.330.61 - 50 et p/m
i Meisjes zoeken sexcontact

I Sex contactlijn
! 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
i 06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
Jongens zoeken 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 Ct p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et 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 et p/m

Zoek je een leuke vriendin?
Belde

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 Ct p/m

De Meidenbox
kom in kontankt met mooie

meiden
06-320.330.77 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met
Hete vrouwen

06-320.328.00 - 50 et p/m
Zoekt u 'n vrouw?

06-910.910.22
50 cpm. Dames inspr.

01720-33202.

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

Erotel 06
Hoi

Daar ben ik weer
320.320.20

50 et.p.min.

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50' et. p.m.

06-320.330.03

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
i Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34

Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07
Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m ",

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
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

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 et.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

Sex-spreekuur. Bel haar,
met uw vragen. Info via
06-320.324.97

(50cpm)

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Nimf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
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

*Wek-Sex*
gewekt worden door Bianca

oh la la !!!
06-340.320.55 (50ct p.m.)

Ik werd gek toen
zn riem niet los

wilde
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 et p/m

Ouderwets bestraft. Me-
vrouw pakt de

mattenklopper
om het meisje manieren te

leren. Lesbisch.
06-320.330.19 (50 et. p/m)

Pas na deze
strenge

straf voelt Hannah hoe on-
gelofelijk het is om te moger

gehoorzamen...S.M.
06-320.330.51 (50 et. p/m).

Voor Piccolo's zi«

Marion komt voor 't eerst
voor lifesex. Met nog een

vrouw en 2 mannen doet zt... alles. Frans en
Grieks.

06-320.330.52 (50 et. p/m)

Na werktijd
zoekt Els volwassen man-

nen op, om alles te leren er
te doen wat....nog niet mag
06-320.326.70 (50 et.p/m).

Lifesex, een
Grieks

trio, waarbij het zo
waanzinnig toegaat, dat we

moesten stoppen...
06-320.326.71 - 50 et p/m

Als de hand van de
strenge

man gloeit na de bestraffing,
gebeurter iets met 't blondje
06-320.326.72 - 50 Ct p/m

Een jongen
leest over chantage. Nu

weet hij wat hij zal doen met
de knappe buurvrouw.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Een mantel en daaronder

alleen haar
zongebruinde

huid. Zo dwaalt ze door het
bos totdat 2 mannen...

06-320.326.90 - 50 et p/m
Eenzaam in de duinen leert
een zonnende knul een man

kennen die het hem leert.
Homo

06-320.326.91 - 50 et p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten,waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Als hun
zwembroekjes
te drogen hangen doen 2

knullen het ongeremd met
een toeschouwer.

06-320.323.86 - 50 et p/m
2 knappe mensen uit Dordt

een stel dat voor 't eerst
voor Lifesex

komt met nog een knul...
06-320.323.85 - 50 et p/m
Als een meisje bijles krijgt

gebeurt het.
Ze doet echt alles om hem

zover te krijgen...
06-320.323.84 - 50 et p/m
Lifegebeuren

Na het ontkleden gaat het
stel meteen...van Frans tot

Grioks
06-320.330.09 -"50 et p/m

Bij hem thuis leren 2 heren
een knul hoe hij hem moet

verwennen. Homo.
Grieks...

06-320.329.22 - 50 et p/m
's Nachts komen er plots 2

mannen
in Ellie's tuinhuisje, die geen

enkel uitstel toestaan.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Na veel aarzeling
gehoorzaamt Vera aan haar
gevoel. Ze volgt de bevelen

van haar vriend...
S.M.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Na haar baan bedient ze in

dat huis
Dames

Gekleed in kousen en op
hoge hakken...

06-320.329.25 - 50 et p/m
Met de sportieve

vriend
van haar man leert mooie

Tina dingen die ze nog nooit
beleefde.

06-320.326.93 - 50 et p/m
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 et p/m
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«7,_DE LIMBURGSE
Jl*^PERSONEELSGIDS

Nederlands jongste snelgroeiende keten van
modezaken, biedt voor het gehele gezin leuke
mode. De formule "winkelen met plezier en _^^__#_S
slagen voor lage prijzen" werkt met succes. (T___^_
Voor ons filiaal Heerlen zoeken wij een:

Verkoop- y^^^
medewerker m/v S^^
" In bezit van minimaal MAVO-diploma

met een servicegerichte instelling die I_________b
verantwoordelijk zal zijn voor een
deel van het assortiment. Hij of zij s** I
beschikt over een organisatietalent E
dat nodig is om de dagelijkse stroom
in- en uitgaande goederen goed te f "^L
kunnen presenteren. m \

Bent u rond de 20 jaar en heeft u interesse !^^^^^__'''
schrijf dan een sollicitatiebriefaan:
Marca, Klompstraat 5-7 641 1 KR Heerlen. g
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit o
van onze sollicitatieprocedure. |^^^^ _\

|_j^^ . De Stormvogel is een nationaal en
__|^_%JPI^SW SI internationaal gerenommeerd

—*—^'lL *^ transportbedrijf dat zich heeft
w /^_^%%mm^ A [ gespecialiseerd in koel- en

-^^"^^J^mm** TT 4 vriestransporten, op- en overslag.

.^\\ De Stormvogel telt met zijn
W vestigingen m Sittard en Zevenaar

ca. 50 werknemers.

Om aan de steeds groter wordende vraag naar ons
kwaliteitsvervoer te kunnen voldoen, zoeken wij op korte
termijn voor onze vestiging in Sittard

ERVAREN CHAUFFEURS
voor onze nationale en internationale transporten.

Functie-eisen:

* chauffeursdiploma;
* bekendheid met koel- en vriestransporten.

Geboden wordt:

* zelfstandige en verantwoordelijke functie;
* een bij de functie passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Belangstellenden (m/v) worden opgeroepen telefonisch een
afspraak te maken met dhr. R. Rutten, directeur, tel.
04490-11343.

De Stormvogel BV
Industriestraat 6a

| 79429 6135 KH Sittard

vraagt wederverkopers voor
Miko ijs / Mars / Milky Way / Snickers

Ice creom /Si___^^^^~^
SMHERS jffflfW

TEVENS GRATIS IJSWAGENS BESCHIKBAAR tam AL UW EVENEMENTEN.
Bent u geïnteresseerdin een van beide mogelijkheden, neem dan voor meer informatie
vrijblijvend contact op met onderstaand adres.

_■_■■___._■___.■■___________. ___________.'■■ Korvetweg 34
IXIHII Rl/ 6222 NE Maastricht

IUÜUnU ______#■ ¥■ tel. 043-630303

suzo \ I
AUTOMATENZUBEHÖR VERTRIEBS GmbH

Ons bedrijf, gevestigd in Aken, houdt zich bezig met de
in- en verkoop van onderdelen voor speelautomaten.

Wij zijn op zoek naar een

MAGAZIJNMEDEWERKER
Functie-eisen:

— kennis van de Ned. en Duitse taal in woord en
geschrift (Engels is een pré);— zelfstandig en accuraat kunnen werken;— goede contactuele eigenschappen.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Suzo Automatenzubehör Vertriebs GmbH
Zieglerstrafie 9
D-5100Aachen 79.e.

m. m ' L

koffokh
WÊmmWmmWSÊLWÊmmmMmWm

i9tm% iPtf K 1
________ a^dß__ _■______> ■ P^ ___!_ ___! Ei ___Jr ____■ ____. W il _*>_. ________■____

..:--^ " __S_____________l____-_s JHEBhH J__________B __f _____________________ W _______6______n » ________________ _______________________
Hjng |5| ÜB-HE ____% ' _ HH 1 BaJwaß

*m Sindskort heeftKorrek

%^ |^ zich in Limburggevesti_%
Vanuit haar vestiging //^

S Maastricht maakt Kofl
'■''■_!. __________

*- J_ * Lr 4- V

\aaß____S^i___y -SPwwij.
Affi____ï ______ $ _______'■ ■ ___mP "^ *^^___^________ _■___________§!_____________

■_■____£ __■__!_&> _■_ )*i

_____________& fflHtßfflÉSit " ' ''T^_P_m ! __7 e

If y HhH^MI Schamerwegl2a k

■ -^uj v.|aj^<sÉttttHMMHys * 'ï '^^h .._ _Bg _^ ___________!

lir 1 Bl' fl ■ fl ■fl W-mm u

l__i _f T 1 I Rh o HA
___. 1 H' ■ ___■ wl ■' _________>__ " .T^ _v__r __________!H HL 1 II Hm - 1 B ü w^k', ____■> Hf #_■ H ,_____^fl yM? i^B Him, SS _B _si _______B_l ____> ImlN. _____W ____r" JH _H ___H ______ __m

-"C Wl. :- H HH^&.f H H_H ; ____________________ 3^. ______ '-'mmW^-'^mmmmW I ___________________ ________■ C

m Bi ■ B 1 _■_____■ __r ___■

*^f*^WW .. «ii iiil 9j \_\wWttß ___É_W_s-'-- _&_______ B ____!_______________! TJ___E___

I KorrektBedrijfsdienstefm
H ■Js It II _i 3 59 I heeftvestigingen in

___■ fc ___!
Jfl fl Amsterdam, Apeldoorn,

U^^Ê M m^ Den Haag, Eindhoven, |j
V w^F Hengelo, Hoogezand, [

H Leeuwarden, MaastrichMj
Rotterdam en Utrecht. I. . \i , , ; I,__________________________________________________________

77—; 1
Hl 117. / DIJ.IA.F. TE BRUNSSUM
een tehuis met 90 verzorgingsplaatsen, heeft de mogelijkheid tot
plaatsing van:
A. een gediplomeerd verpleegkundige Aof

ziekenverzorgende
voor 40 uur per week.

Van de kandidate wordt verwacht dat zij mede verantwoording
kan dragen voor de verpleegtechnische zorg van de bewoners.
Verder zal zij worden ingeschakeld bij de begeleiding van
stagiaires.
Het dienstverband zal voornamelijk bestaan uit het verrichten
van dagdiensten;

B. een gediplomeerd ziekenverzorgende
als invalkracht voor dag- en weekenddiensten op afroep.

Voor beide functies zijn goede contactuele eigenschappen en een
wezenlijke belangstelling en respect voor de ouder wordende mens
een eerste vereiste.
Bij voorkeur ervaring in een verpleegtehuis.
Christelijke levensovertuiging.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO
bejaardentehuizen. Inlichtigen bij het hoofd verpleging/verzorging,
mevrouw Meuffels, tel. 045-251144. 78982
Sollicitaties, met vermelding van vroegere en huidige functies,
diplomabezit e.d., binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
oproep te richten aan de directrice van het bejaardentehuis, Vijverlaan
5, 6443 BA Brunssum.

I .
DE NEDERLANDSE PROVINCIE VAN DE I

Liefdezusters van de H. Carolus BorromeuS
St.-Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht/

vraagt sollicitanten voor de functie van

zelfstandig werkend instellingskok met dieetkokdiploma m/v
Informatie:
— ervaring als instellingskok en horecakok heeft onze voorkeur;— dagelijkse bereiding van 240 maaltijden, waarvan 60 diëten;— bereidheid tot 1 X per 14 dagen weekenddienst is een eis;— rijbewijs BE is gewenst i.v.m. transport per auto van maaltijden;— de CAO bejaardentehuizen wordt toegepast voor salariëring en overige arbeidsvoorwaarden. 79*»'
Schriftelijke sollicitaties vóór 28 mei te richten aan bovenstaand adres, t.a.v. dhr. AAM. Leerssen, hoofd interne dienst.

. -m

Steun de nationale A VO-collecte: 21 t/m 27 mei I7A\\V/f(j
LZTV ______>&$ ,__r /__h Gehandicapt? ledereen kan het overkomen.

ï^lMm^^ r _i_K_PL, AVO helpt daadwerkelijk; bijwerk, scholing, m__~ ~_^

' yim^W^Ll'i. \ _^_*-_^^f recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

MTW^L 4F^i« AVO, tel. (033) 75.33.44 I N TEG R A T
C /k-^^-^^-O Beschermvrouwe H.M. de Koningin GEHANDIKAP'

'Wie geeft denkt aan een ander' \_sZ%s£s
-»j — — M



Limburg
ej|J de St. Jozefkapel in het
WUrgerbos wordt morgen
I de jaarlijkse open lucht-
"fiPgedragen ter viering vanfende mei. De eucharistie-f _7 begint om kwart overl^i het is te hopen dat hetï de kerkgangers niet in def hat.

Meer openbare scholen
in Brunssum gewenst

Gemeentelijke enquête onder ouders wijst uit: ling Onderwijs liet gisteren we-
ten dat de onderzoeksresultaten
niet slechts terkennisgeving zul-
len worden aangenomen. Hieruit
mag geconcludeerd worden dat
Brunssum van.plan is (minimaal)
een tweede openbare school bin-
nen de gemeentegrenzen neer te
zetten. Onderwijs-wethouder
Rien de Bruijn was gisteren niet
bereikbaar om deze veronder-
stelling al dan niet te bevestigen.
Overigens bezoekt 70 procent
van de Brunssumse jeugd mo-
menteel een rooms-katholieke
school. Bijna 12 procent gaat
naar een protestant-christelijke
school, 11 procent volgt open-
baar onderwijs en 6,5 procent
frequenteert een bijzondere neu-
trale school.

ook uit dat 42 procent van de on-
dervraagde ouders hun kinderen
beslist naar een openbare basis-
school zouden sturen, indien die
in de buurt aanwezig zou zyn.

Een woordvoerder van de afde-

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Uit een onder-
zoek van de gemeenteBrunssum
blijkt dat debevolking het nodig
acht dat er meer openbare basis-
scholen komen.
Een enquête wijst namelijk uit
dat 33 procent van de onder-
vraagde ouders met kinderen
tussen 0 en 7 jaar hun kroost het
liefst openbaar basisonderwijs
willen laten volgen,

Aan de enquête, die in opdracht
van het. Brunssumse college
door een adviesbureau werd uit-
gevoerd, werkte zestig procent
van het totale aantal ouders met
schoolgaande kinderen in de
oud-mijnzetel mee.

Hoewel de voorkeur voor open-
baar onderwijs groot, is, zyn er in
Brunssum amper mogelijkhe-
den om kinderen ook daadwer-
kelijk naar een openbare school
te sturen. Brunssum telt op dit
moment slechts één van deze

scholen, die in Treebeek geves-
tigd is. Vooral de afstand vanuit
de verschillende woonwijken
naar die school weerhoudt veel
ouders ervan om hun kinderen
openbaar onderwijs te laten vol-
gen. De enquête wijst namelyk

Rechter verlaagt
OGB Lauraterrein

Vonnis schept precedent voor alle bewoners Hopel Henny de Boer
zit PvdA voor

BRUNSSUM - Raadslid Henny deBoer is door
de PvdA-fractie in Brunssum gekozen tot frac-
tievoorzitter. De Boerzit bovendienvoor de par-
tij in de commissies Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting/Milieu en Financiën/Perso-
neel. André van Bergen is benoemd tot pen-
ningmeester, terwyl Klaas Overdijk het secreta-
riaat gaatbeheren. De eerste PvdA-fractieverga-
dering in de nieuwe bestuursperiode vindt ove-
rigens op 18 mei vanaf 20.30 in verenigingsge-
bouw De Burcht plaats.

PvdA wil
nog meer
openheid
Van onze verslaggeefster

KERKRADE - De PvdA-fractie in
Kerkrade is ontevreden over de ma-
nier waarop binnen de gemeente
besluiten worden genomen. Ook de
informatie die daarover naar de
raad en de bevolking toe verstrekt
wordt, is volgens de sociaal-demo-
craten onvoldoende. Zij schrijven
dat in een brief aan het college van
burgemeester en wethouders.

Bij de besluitvorming zou de ge-
meenteraad het politieke belang
van bepaalde onderwerpen niet la-
ten meespelen. Routinekwesties als
deverkoop van een stuk grond wor--
den op dezelfde manier behandeld
als bijvoorbeeld een belangrijke
nota over het minderhedenbeleid.
De PvdA wil een technische en za-
kelijke afhandeling van minder be-
langrijke thema's. Zwaarwegende
stukken zouden in twee rondes op-
gedeeld moeten worden. Eerst moet
er een beeld over de materie ge-
vormd worden en dan pas kan de
beslissing volgen.
Ook de informatieverschaffing over
vergaderingen van het college en de
verschillende commissies zou beter
kunnen. De PvdA vraagt zich af
waarom collegevergaderingen niet
openbaar zijn.
Zij wijst op het feit dat de organisa-
tie van de commissies afwijkt van
die van het gemeentelijk apparaat.
Bovendien mag ieder raadslid
slechts in twee van de vier commis-
sies zitting nemen. Dat is een nadeel
voor de kleinere fracties, zo laat de
PvdA weten.

Autodieven
betrapt

STEIN/HEERLEN - De politie in
Stem heeft woensdagavond drie
mannen op heterdaad betrapt bij
het stelen van een Mercedes. De
auto stond op de parkeerplaats van
Motel Urmond.

De dieven, een 63-jarige en een 32-
-jarige man uit Heerlen en een 31-ja-
rige man uit Eindhoven, werden
achter slot en grendel gezet.

Pen

deuren, bol van boven en geen
achterbak. Dat zegt Leon Ha-
bets, bestuurslid van de Ke-
verclub Nederland, regio Lim-
burg.

Van onze verslaggever

NUTH - Als je als Keverbe-
stuurder wordt aangehouden
door een agent, dan doet hij
datmeestal alleen om deze uit-

zonderlijke verschijning even
te kunnen bewonderen. De
Volkswagens Kever die op de
Nederlandse wegen rondrij-
den, vallen nog steeds op door
hun klassieke uitstraling: twee

Gemeente Landgraaf
onderzoekt riool
nabij slachthuis

den. Wij zijn gek, maar zulke lui
knettergek. De echte fans rijden da-
gelijks."

Een prototype van deKever kwam
in 1934 in het Duitse Wolfsburg ter
wereld. Twee jaar later begon de
produktie op volle toeren te draai-
en. Nederland, het eerste export-
land van deDuitsers, kreeg zijnKe-
ver in 1947.

De geschiedenis van deze populaire
auto kende vele mijlpalen. Zo zag in
1955 het miljoenste exemplaar het
levenslicht. Tien jaarverder was dat
aantal gegroeid tot het tienvoudige,
waarna in '72 de Kever het record
van Ford brak: nummer 15007034.Andere auto's dan de Kever vindt

Habets maar niets. „Allemaal het-
zelfde, vierkant en spits van voren.
Ik zou natuurlijk best bepaalde wa-
gens willen hebben, maar daar is
mijn beurs helaas tekrap voor. Nee,
geef dan maar een degelijkeKever.
Jekan er lekker aan sleutelen en hij
gaat, als jehem goedonderhoudt, 15
tot 20 jaar mee. Dat is vaak tien jaar
langer dan een normale auto."

Doek

Volgende week zondag, 20 mei, tref-
fen tussen de 750 en 1000 Kever-
freaks uit Duitsland, België en Ne-
derland elkaar. Organisator is de
Keverclub Nederland. Aanvanke-
lijkwas deKeverclub regionaal van
aard. Maar gezien de interesse uit de
rest van het land kreeg de club al
snel een landelijk etiket. In totaal
zijn 2300 mensen aangesloten, on-
der wie zeker 300 Limburgers. Zij
komen elke laatste woensdagavond
van de maand bijeen om te praten
over hun hobby.

Landelijk

In het jaar 1977 vielhet doekvoor de
Kever. Te Wende werd de produktie
in Europa stopgezet. De Golf nam
zijn plaats in. Mexico kan kennelijk
nog steeds niet zonder. In Puebla
worden jaarlijks 120.000 Kevers ge-
maakt. Ze kosten slechts 5000 dol-
lar. De Mexicanen hadden in '81 de
eer de twintigmiljoenste te produce-
ren.
Ongetwijfeld zullen volgende wee_
ook deze Zuidamerikaansevehikels
Nuth opsieren.
Het treffen begint met een rondrit
door Nuth. Tweehonderd Kevers
van allerlei types, die zich verzame-
len op het Makro-terrein, zullen
vanaf twaalf uur tot kwart over één
's middags een stoet vormen op de
buitenwegen. Inschrijving moet
nog gebeuren. De rest van de dag
wordt gevuld met een onderdelen-
markt, een behendigheidsrit en een
concours d'elegance. Tenslotte
vindt er ook een airbrushdemon-
stratie plaats, waarbij wordt ge-
toond hoe de Kever door fijn spuit-
werk met tekeningen te versieren.

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Leon Habets: _■
045-311013.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat onderzoekenin hoe-
verre de capaciteit van het riool am
de Vogelzankweg in dewijk Abdis-
schenbosch te maken heeft met de
stankoverlast door .het slachthuis.

Donderdagavond blokkeerden om-
wonenden spontaan de toegang tot
het bedrijf omdat de stank volgens,
hen niet meer te harden was. De
wethouders Odekerken en Hein-
richs hebben gisteren nog een ge-
sprek gehad met die directie van
Benedik. Een van de directeuren
suggereerde donderdagavond dat
de geringe capaciteit van het riool

een van deredenen is voor de stank-
overlast.

't
„Wij nemen de klachten van de
buurt in ieder geval bloedserieus",
zei Wiel Heinrichs gisteren niet zon-
der humor. Benedik hoopt over en-
kele weken een grootscheepse ver-
bouwing af teronden. De gemeente
gaat nu onderzoeken of het riool
niet aangepast moet worden aan de
grotere capaciteit van de fabriek.
Benedik heeft de gemeente toege-
zegd alles te doen om aan de over-
last een einde te maken.

„Het mag in ieder geval niet zo zrjn
dat waneer de temperatuur boven
de 15 graden uitkomt, dé bewoners
van Abdissehenbosch iri de stank
komen te zitten", aldus Heinrichs.

De liefhebbers zijn volgens Habets
in twee categorieën te verdelen.
„Sommigen bezitten originele Ke-
vers met orginele onderdelen. Die
poetsen ze, zetten hem in de garage
en raken de auto vervolgens niet
meer aan, laat staan dat ze ermeerij-

Pen (2)
,? MDGO-scholieren onder-
j n enorme problemen bij. iJJ2 . me'en van het benodig-
l^Pitaal en hebben momen--bis_ HOO gulden in kas. De
gingen van potentiële
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Jozef
'frmonie St. JozefKaalhei-
'fert vandaag haar patro-IWeest. In het middelpunt
:de belangstelling staan

40-jarige jubilarissen:
balden en Piet Vlaspoel.
balden heeft zijn muziek-
ty_e.it inmiddels voor
°Pgeborgen, maar voor de

"■onie is hij nog altijd goud
fd. Hij houdtzich bezig metInhalen van oud papier, de
F°P van loten, het instru-
rfnfonds en de versprei-
Man de 'Harmonie Echo.
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f carnavalsavond telkensf de lachers op zijn hand
Fn eigen buut.

Jozef (2)
et VJaspoei is eveneens
actief muzikant meer,r maakt zich ook nog altijd

Verdienstelijk voor St. Jo-
:*. is een van de drijvende
'Men achter het instrumen-
°nds en verder overal inzet-
T^aar het nodig is. Het pa-
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jl^iet e#n mis om 19 uur in
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"■°f om de overleden leden
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I nnen zetten richting Afri-

door jeanette ackens
KERKRADE - Het gerechts-
hof in Den Bosch heeft een
eerste uitspraak gedaan over
de hoogte van de onroerend
goedbelasting (OGB) voor de
bewoners van het Laurater-
rein. De rechter stelt met zijn
vonnis de gemeente Kerkrade
in het ongelijk. De heffings-
grondslag wordt met 25.000
gulden verlaagd.
In augustus 1988 tekenden de bewo-
ners van het vervuilde terrein van
de voormalige mijn Laura bezwaar
aan tegen de hoogte van de OGB,
omdat de waarde van de meeste
huizen was gezakt. De aanslagen
waren echter gebaseerd op een ta-
xatie uit 1987 en die bepaalde de
waarde op 125.000 gulden. Toen was
er bij de overheid nog niets bekend
van de polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) diezich in
de grond bevinden.
Het jaar daarop was dat wel het ge-
val, maar de bewoners visten met
hun bezwaar weerachter het net. De
reden daarvoor was, dat artikel vier
van dé wet op de OGB een aanpas-
sing van de verordening uitsloot. In
januari van dit jaar werd middels
een arrest het betreffende artikel ge-
schrapt.
Het vonnis dat gisteren bekend
werd, dwingt de gemeente om de
aanslagen te verminderen tot een
heffingsgrondslag van 100.000 gul-
den. De uitspraak heeft betrekking
op het beroepschrift van één van de
bewoners van het Lauraterrein, na-
melijk dat van Hans Gorsic van de
lokale partij 88. Burger Belangen
had in april 1989 bij het bestuur ge-
pleit voor een vrijstelling van de
OGB voor de betrokken bewoners.
Hiermee is een precedent geschat-
pen voor de andere bewoners. Zy
dienden in januari 1989 èen door de
Pak's vereniging opgestelde stan-
daardbrief in. Daarin werd ge-
vraagd om een zo laag mogelijk,
maandelijks te betalen bedrag.
Hierover is nog geen uitspraak ge-
daan, maar de tendens gaat in de
richting van een terugbetaling voor
iedereen. Overigens vindt nog dit
jaar een nieuwe taxatie voor de
OGB in Kerkrade plaats.

'Een Klever moet
elke dag rijden'

" Volgende iweefc zondag rij-
den opgeknapte en fraai ge-
poetste Kevers door Nuth.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Volkswagen-fans ontmoeten elkaar in Nuth
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Kerkrade, 12 mei 1990

*********************** #| Dankbetuiging *4fr De talrijke gelukwensen, bloemen, cadeaus en .£4fr telegrammen die wij bij onze gouden bruiloft «£.
__" mochten ontvangen, hebben ons bijzonder <£
-£ dankbaar gestemd. __■
jl Evenwel is het ondoenlijk u allen persoonlijk . jt

« daarvoor onze erkentelijkheid te betuigen, hoe jt
T graag wij dit ook zouden willen. Tt, Mogen wij daarom volstaan met u langs deze 7
* weg, ook namens onze kinderen en
W kleinkinderen, van ganser harte dankte zeggen ** voor de wijze waarop u deze dag tot een
irf onvergetelijke heeft gemaakt. #

* Jan (Sjang) en Anna ** Sogelée-Rouwette J
* kinderen en kleinkinderen ** Putweg 51, Klimmen

* mei 1990 ** &****************** j^***

Hartelijk dank
directie, collega's, installateurs, familie, alle vrienden en
bekenden, voor de overweldigende belangstelling bij
mijn gebruikmaking van de VUT-regeling bij defirma
Plieger, Heerlen.
Het was grandioos.

Sjaak Weerts
Anny Weerts-van Wolferen
6445 CS Brunssum, Akerstraat 62

«

Voor de belangstelling en de vele attenties ter
gelegenheid van mijn

60-jarig jubileum als kerkzanger,
wil ik. ook namens mijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, van harte dankzeggen.
Een bijzonder woord van dank aan de zeereer-
waarde heer pastoor Salden, het bestuur, de diri-
gent en de leden van het gemengd kerkelijk zang-
koor St.-Barbara, de commissie van bijstand en al
diegenen die eraan meegewerkt hebben om er
een onvergetelijke feestdag van te maken.
LAJ. Pieterse
St.-Hubertuslaan 61, Terwinselen 79355

Langs deze weg wil ik gaarne
iedereen hartelijk bedanken voor de
persoonlijke gelukwensen, de
schriftelijke felicitaties, bloemen en
cadeaus ter gelegenheid van de door
H.M. dekoningin aan mij verleende
eremedaille in goud, verbonden aan
de orde van Oranje-Nassau.

Pierre Reinders
St.-Maartensplein 19
6063 CA Vlodrop

Dankbetuiging
Defbverweldigendebelangstelling, devele vriende-
lijkewoorden, bloemen en andere attenties hebben
het afscheid voor ons tot een onvergetelijk gebeu-
ren gemaakt. Hiervoor wil ik u hartelijk danken.

H.H. Schoffelen
tandarts
Op de Vaard 9. Brunssum

Onze trouwdag werd een
werelddag; bedankt allemaal.

" Michel en Dora
Boerebach - Luth
Eindhoven, mei 1990

t I
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, toch nog onverwacht en na
een werkzaam leven in Gods vrede, is overleden,
mijn lieve man, vader, schoonvader, onze groot- en
overgrootvader, zwager, oom en neef

Christiaan Joseph
Frauenrath

echtgenoot van

Helena Beij
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: H. Frauenrath-Beij
Eygelshoven: M.H. van Reijmersdal-

Frauenrath
L. van Reijmersdal

Alphen a/d Rijn: Jo en Els
Linda, Susanne, Helen en Karin

Eygelshoven: Chris en Marian
Familie Frauenrath
Familie Beij

'Kerkrade, 11 mei 1990
Wilhelminastraat 18
Corr.adres: Loysonstraat 10, 6471 VN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 15 mei as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Jozef en Norbertus te Kerkrade-
Roldückerveld, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is totschriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, maandag 14 mei om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-■ vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht afscheid nemen van onze lievemoeder, oma,
zus en schoonzus

Maria Katharina
"Kathe" Paumen

weduwevan

Johan Wijnands
Familie Paumen
Familie Wijnands
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 9 mei 1990
Corr.adres: Bokstraat 22, 6413 AT Heerlerheide
De begrafenis heeft in besloten familiekring op het
kerkhof te Imstenrade plaatsgevonden.

t
De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen.
Geprezen zij denaam des Heren.

Dankbaar jegens God voor zon lieve echtgenoot,
vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en oudoom, leggen we te-
rug in Gods hand :

Johannes Gerardus
Lemmens

echtgenoot van

Johanna Theodora Michels
Vader is thuis rustig de vrede binnengegaan, ge-
sterkt door de laatste sacramenten, in de leeftijd
van 78 jaar.

Grevenbicht: mevr. J.Th.Lemmens-Michels
Grevenbicht: Alda en Zef
Grevenbicht: Anjes

Kerkrade: André pr.
Waddinxveen: Ton

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Lemmens
Familie Michels

6127 EK Grevenbicht, 10 mei 1990
Abdisstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop dinsdag 15 mei om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Grevenbicht, waarna
debegrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Papenhoven-Grevenbicht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.00 uur.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
zal worden gehouden op maandag 14 mei om 18.45
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t 1God heeft nooit haast
Hij doet met de dingenzoals Hij wil
Hij heeft ons in zijn handen.

Wij delenu mede dat heden toch vrij plotselingvan
ons is heengegaan, in de leeftijd van 73 jaaren voor-
zien van de h. sacramenten, onze vader, schoonva-
der, opa, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom
en neef

H.M. Guilleaume
Bindels

echtgenoot van wijlen

Maria Francisca v.d. Water
Bunde: Ria v. Wijk-Bindels

Piet v. Wijk en kinderen
Hoensbroek: Truus Penders-Bindels

Jo Penders
kinderen en kleinkind

Heugem: Jacqueline Dekker-Bindels
JeanDekker en kind

Maastricht: Guilleaume Bindels
Leny Bindels-Snel en kind

Geulle: Harry Bindels
Ria Bindels-Wouters
en kinderen

Susteren: Chris Bindels
JeannyBindels-W agenaar
en kinderen

Geulle: JohnBindels
Meerssen: Marielouise Verdick-Bindels

Willem Verdick en kinderen
Maastricht: Peter Bindels

en Yvonne Depondt
Maastricht: Henk Bindels

en Angelique Bindels
Familie Bindels
Familie v.d. Water

6243 CA Geulle, 11 mei 1990
Oostbroek 12
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal gehouden worden op dinsdag 15 mei om
10.30uur in de St. Martinuskerk te Geulle.
Er is geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur gedenken wij hem in
een avondmis in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Huize Ave Maria te Geulle.
Een extra woord van dank aan pastoor Hartman
van de parochie St. Martinus te Geulle en het ver-
plegend personeel van afdeling F2van het Acade-
misch Ziekenhuis te Maastricht.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Na een druk, werkzaam en liefdevol leven, dat
werd getekend door oprechte levensvreugde, een-
voud en grote hulpvaardigheid, is onverwacht van
ons heengegaan, op de leeftijdvan 69 jaar, mijn lie-
ve man, onze vader, schoonvader en opa

Andries Hilger
echtgenootvan

Luise Berta Charlotte Segner
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: L.B.C. Hilger-Segner
Heerlen: A.M. Schrömpges-Lillrich

M.P.W. Schrömpges
Heerlen: André Douven

Marion Douven-Clemens
Heerlen: Palmira Douven

7 mei 1990
Weijenbergstraat 384, 6431 AW Hoensbroek
Op wens van de overledene heeft de crematie, op
vrijdag 11 mei, in alle stilte plaatsgevonden.

. IBedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons heeft betekend, gevenwij
u kennis dat heden, toch nog onverwacht, gesterktdoor de h.h. sacramen-
ten, is overleden, mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, oom en neef

Hubert a Campo
echtgenoot van

Gerardine van Wersch
Hij overleed op de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: mevr. G. a Campo-van Wersch
Heerlen: E. a Campo

T. a Campo-Baan
Lennart, Janou

Klimmen: J. a Campo
B. a Campo-Eydems
Roger, Cyriel

Klimmen: L. a Campo
Familie a Campo
Familie van Wersch

10 mei 1990
Putgraaf 255, 6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei 1990 om
11.00 uur in deparochiekerk van deH. Remigius teKlimmen, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk vanaf 10.40uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, maandag 14 mei as. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in derouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

■^^»^^-—______________________—___________■__■____"

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van ons
is heengegaan, mijn man, mijn lieve papa en onze zoon

John van der Maat - j
echtgenootvan

Corrie Ringnalda
* 16-4-1961 t 10-5-1990

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Corrie van der Maat-Ringnalda

Stella
Hoensbroek: Richard en Wil

van derMaat-de Groot
6431 WD Hoensbroek, 10 mei 1990
Olof Palmestraat 27
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op dinsdag 15 mei orri
14.30 uur in de aula van het crematorium te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium. Daar wij overtuigdzijn van uW
medeleven, is er geen condoleren. ,
Johnis opgebaardin een der rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.001
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 u,ur, zondag alleen van 14.00 tot 15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

" t
Bedroefd, maar dankbaar delen wij u mede dat he-
den, in het Maaslandziekenhuis te Sittard, na eén
leven gekenmerkt door liefde, eenvoud en zorg-
zaamheid, van ons is heengegaan, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Coenen
weduwe van

Jac Derhaag
Gesterkt door het heilig sacrament der zieken,
overleed zij in de leeftijd van 77 jaar.

Rosmalen: Jan Derhaag
Dorry Derhaag-Doomernik

Berg a.d. Maas: Gerda Smits-Derhaag
Chris Smits
Maurice en Maureen
Mireille en Wim

Doetinchem: JosephDerhaag
Anneke Derhaag-Meijeren

Beek (L.): JacquelineLacroix-Derhaag
Piet Lacroix

Urmond: Jeu Derhaag
Familie Coenen
Familie Derhaag

6129 GA Urmond, 11 mei 1990
Slagboomweg 33
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei om 10.30
uur in de kerk van St.-Antonius van Padua te Ur-
mond-Oost.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
voor de dierbare overledene, gehouden in voor-
noemde 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 algemenekennisgeving

t
Met gevoelens van wanhoop en onmacht, hebben
wij gisteren in stilte afscheid moeten nemen van
onze lieve en dierbare

Yolande
* 18-9-1967 Vught t 7-5-1990 Utrecht

Sittard: Theo en Anita de Goede-Baggen
Maartje

Werkendam: Michiel en Tanja
Maastricht: Mieke en Rombout

Utrecht: Cor
Familie en vrienden

Corr.adres: Molenaarlaan 2, 6132 BB Sittard

'-■'Va^j'^'-'O/, '■'' C_ ';^»_

_
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Vandaag is het een jaar geleden dat wij afscheid
hebben moeten nemen van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Jan Kramer
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden van-
daag om 19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Drievuldigheid te Heerlen-Schaesbergerveld.

Mevr. Kramer-v. Ooyen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990, Amsterdamstraat 57

tHenri Lemmens, oud 68 jaar. 6241 CW Bunde,
Roggeveldstraat 10. De requiemmis zal plaats-

vinden op maandag 14meiom 11.00uur in de paro-
chiekerk van St.-Agnes te Bunde.

tWiel Busing, oud 59 jaar, echtgenoot van Anna
Nieste. 6225 BC Maastricht, Cramer van Brie-

nenstraat 97. De crematieplechtigheid zal plaats-
hebben heden, zaterdag 12 mei, om 14.00uur in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Er is geen condoleren.

tKlara Kovermann, oud 86 jaar, weduwe van
Sjeng Schrijnemaekers. Maastricht. Corr.adres:

Prestantstraat 65. De uitvaartdienst zal worden ge-
houden op maandag 14 meiom 10.30uur in de pa-
rochiekerk St.-Christoffel te Caberg-Maastricht. Er
is geen condoleren.

t Zuster Thérèse Lansink, oud 85 jaar. 6211 SZ
Maastricht, Grote Gracht 74. De uitvaartdienst

zal worden gehouden in de kapel van het Ursuli-
nenklooster te Maastricht, Grote Gracht 74, op
maandag 14 mei om 15.00 uur.

tGertruda Ingenhut, 87 jaar, weduwe van Jozef
Ruyten. Corr.adres: Heuvel 89, 6042 JS Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden maandag 14 meiom 14.00 uur in de H. Hart-
kerk te Roermond.

tllendrikus Cox, oud 77 jaar, echtgenootvan Ma-
ria Pyls. 6235 NL Ulestraten, Hekstraat 8. De

eucharistieviering zal plaatsvinden heden zaterdag
12 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Catharina te Ulestraten. Er is geen condoleren.

tElsje Maarhuis, oud 96 jaar, weduwe van Frede-
rik Gruizinga. Maastricht. Corr.adres: Guinea-

straat 1, 6214KM Maastricht. De uitvaartdienst en
crematieplechtigheid hebben in besloten kring
plaatsgevonden.

tMaximiliaan Rudolph, oud 65 jaar, echtgenoot
van Sylvia Camphuynder. 6217 XJ Maastricht,

Celestastraat 48. De uitvaartdienst zal worden ge-
houden heden zaterdag 12 mei om 10.00 uur in de
parochiekerk van St. Christoffel, Caberg-Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

tHarrie Ramaekers, oud 62 jaar, echtgenoot van
Tiny Notermans. 6218 RW Maastricht, Arkebus-

ruwe 81. De uitvaartdienst en begrafenisplechtig-
heid hebben in stilte plaatsgevonden.

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijner nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijdea

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JE
NIET MAKEN _
I ■

■

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

\
J.G.A. Jessen, tandarts te Sittard, heeft p«|
1 mei 1990 zijn werkzaamheden beëindigd. j
Hij dankt voor het gestelde véHrouwen. j

P.M.M. Willems, tandarts,
zal, na reeds vanaf januari waargenomen te
hebben, de praktijk voorzetten op het bekende je
adres: Rijksweg Zuid 77, Sittard, tel. 04490-131%
Spreekuren: ma. t/m vrijd. 8.00-10.00 u.; wo. vo"|
kinderen 13.30-14.00 u. Tevens behandeling
volgens afspraak.

Het verzorgen van uitvaarten is een vak, i
waarin sentimenten uiterlijk geen rol mogen
spelen. Dooreen begrijpende benadering en
een soepele afhandeling van al datgene, dat >
met de laatste eer te maken heeft, hoeft het <
leed der nabestaanden niet extra te worden I
onderstreept.

Van de medewerkers aan die moeilijke, uit- k
voerende taak worden bijzondere karakter- e
eigenschappen gevraagd. Wie aanvoelt wat j
wij bedoelen zouden wij gaarne op part-time Jbasis in ons team willen aanstellen als

Dragers 1
Indien U op onregelmatige uren tijd ter
beschikking heeft en bij voorkeur woonachtig
bent in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of di-
rekte omgeving, zien wij Uw sollicitatie met
belangstelling tegemoet.

\ lindeman ,
|^Uitvaarfccent_

Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf-Schaesberg |
Telefoon 045 - 313197

___T^ÊË
__^__PP_^______^_. m^TrWm* "m^^Tl. i I

UITVAART-EN CREMATEVERZORGING
SINDS 1923

'

DE UNK/ERSELE BV

f
HOOFDSTR__ 100 6432 GH HOENSB__K

O A 5 -.5.1 2928——m_mmmmm_mmmt^^mtm "—■ ■■ ■ ——_»■.■I■H' ■■—■■ ■■ ■ -^-ll__»l»_MlW___»WW t̂^»M|l|Ma.WM,W,,WMIWMMM|||M .

_W/\ lindeman <

gSUfrraarteentra j
Uw vertrouwen waard ! 5

Stationsstraat 6 Spoorsingel 4 Einderstraat 53
6372 GS Landgraaf 6412 AA Heerlen 6461 EM Kerkrade

Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Tel. 045-463141. . , '
TRANSCENDENTE MEDIDATIE,

ÓÓK VOOR ZAKENMENSEN:
BrunSSlim: Dr Brikke Oave, Lindeplein 5, maandag 14 mei, 20.00 uur
HeerlGli: Baron Hotel, Wilhelminaplein 17, dinsdag 15 mei, 20.00 uur

Inlichtingen: Q45-241385
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VCC, zal Volvo Car dewinst moeten
afstaan aan het moederbedrijf.

dige directie niets meer te zeggen
zal hebben. In dat geval zal ook een
eind komen aan depolitieke contro-
le op de bedrijvigheid en werkgele-
genheid brj het achtduizend perso-
neelsleden tellende bedrijf. Als vak-
bond wordt het moeilijk onderhan-
delen met een directie die in Göte-
borg zetelt.

Maastrichtse
mishandeld
en verkracht

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een 24-jarige be-
woonster van een appartement, ge-
legen aan de Ridderstraat in Maas-
tricht, is in de nacht van donderdag
op vrijdag in haar woning door een
nog onbekende man zwaar mishan-
deld en verkracht. Na de verkrach-
ting zag de vrouw kans uit haar wo-
ning te vluchten en hulp in te roe-
pen.
De dader heeft ook nog een hoeveel-

heid geld van de vrouw meegeno-
men. Bij de komst van de politie
bleekhy te zijnverdwenen. De man
kwam de woning binnen via een
openstaand bovenlicht van de
woonkamer.
Het signalement van de dader luidt:
Zuid-europees type, slank postuur,
lengte ongeveer 1,70 m., donker
bruin sluiktot over de oren gekamd
haar, leeftijd ongveer 35 jaar, hoekig
gezicht. De man droeg een bruin of
blauw T-shirt en een donkerblauwe
broek. Hrj spreekt gebrekkig Duits
en Nederlands.
Wie aan de hand van dit signale-
ment en de compositiefoto nadere
informatie kan geven over deze per-
soon, wordt verzocht contact op te
nemen met de gemeentepolitie van
Maastricht, afdeling Jeugd- en ze-
denzaken, S 043-293865.'ontage-foto van de dader.

Raadsel

VVD-Limburg betreurt motie tegen Ginjaar
Afdeling Roermond wil af van landelijk voorzitter

Van onze redactie economie

HEERLEN - Een eventuele overna-
me van het staatsaandeel van 70
procent in Volvo Car BV door de
Zweedse Volvo Car Corporation
(VCC) is 'een superslechte zaak.
Dat zegt districtsbestuurder Henk
van Rees van de Industriebond
FNV in een eerste reactie op de me-
dedelingvan Volvo-topman C. Zet-
terberg dat er in de top van het
Zweedse concern over een overna-
me van de Hollandse autofabrikant
wordt gediscussieerd. Ook de cen-
trale ondernemingsraad (cor) van
Volvo Car BV reageerde gisteren
verontrust.
Vakbondsman Henk van Rees kon-
digde aan een verkoop aan VCC op
alle mogelijke manieren te willen
verhinderen. Voorlopig wil hij via
gesprekken met Kamerleden en
ambtenaren van het ministerie van
Economische Zaken, trachten de
verkoop van de aandelen van de
staat te voorkomen. Van Rees
vreest dat als VQC hetvoor het zeg-
genkrijgt brj Volvo Car BV, de hui-

Deelneming

Overigens heeft Van Rees gister-
ochtend nog eens meteen lid van de
raad van bestuur van Volvo Car BV
in Helmond over de kwestie gespro-
ken. Die bestuurder verklaarde dat
volgens hem op dit ogenblik geen
gesprekken gaande zijn tussen VCC
en de Nederlandse overheid. De di-
rectie in Helmond is het trouwens
een raadsel waarom de Zweden het
aandelenpakket zouden willen
overnemen.

Datzelfde heeft ook de centrale on-
dernemingsraad in Helmond te ho-
ren gekregen. Desondanks wil de
cor zo snel mogelijk gesprekken
hebben met directeur-generaal drs.
M. van derHarst van de afdeling
voor Industrie en Regionaal Beleid
van het ministerie van Economi-
sche Zaken en met R. Holtback, di-
recteur van het Zweedse Volvo Car
Corporation. Beiden zitten namens
hun respectievelijke werkgevers in
deraad van commisarissen van Vol-
vo Car BV.

peter bruijns

Van Rees vindt het overigens nood-
zakelijk dat deoverheid participeert
in industrieën met technologisch
hoogwaardige kennis zoals Volvo
en bijvoorbeeld Fokker. Maar niet
alleen vanwege de kennis, ook en
vooral vanwege de werkgelegen-
heid.

De overheid verdient op dit ogen-
blik nauwelijks iets aan Volvo Car
BV. De winst mag het bedrijf in het
researchfonds stoppen. Dat is een
apart potje waaruit Volvo Car nog
één keer de ontwikkeling van een
nieuw model kan financieren. De
Europese Commissie koestert grote
bedenkingen tegen deze verkapte
financiering door de Staat, maar het
researchfonds is zeer belangrijk
voor het voorbestaan van Volvo Car
BV. Eenmaal in handen van een
puur commerciële onderneming als

Oorlogsslachtoffers
in Heerlen bijeen

HEERLEN -De afdeling Zuid-Lim-
burg van de Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslacht-
offers (BNMO) zal zondag 20 mei in
Heerlen haar 45-jarig bestaansfeest
vieren. Ongeveer vierhonderd leden
worden reeds 's morgens verwacht
brj de mis in de kerk aan de Laan-
derstraat. Daar wordt een krans ge-
legd voor de overleden ledenvan de
BNMO die in de regio Zuid-Lim-
burg (tot Susteren) maar liefst ze-
venhonderd leden telt.
Na de herdenking wordt de dag
voortgezet in Motel Heerlen waar
tijdens de feestvergadering het
woord wordt gevoerd door burge-

meester Van Zeil van Heerlen, door
algemeen voorzitter Smit van de
bond en afdelingsvoorzitter Hitters.
De BNMO is een belangenbeharti-
gende vereniging die inmiddels is
uitgegroeid tot een organisatie die
langs professionele weg hulp biedt
aan slachtoffers die nog steeds lij-
den aan lichamelijke of geestelijke
kwalen. Naast de zorg en aandacht
die de regionale afdelingen aan hun
leden besteden, biedt de BNMO
centraal vanuit Doorn meerdaagse
programma's van nazorg die gericht
zijn op het bevorderen van het li-
chamelijk en geestelijk welzijn van
de leden.

Volgens de Stichting is dit voorjaar
echter door een aantal prominen-
ten, onderwie Eerste-Kamervoorzit-
ter P. Steenkamp, de medewerking
aan het comitévan aanbeveling op-
gezegd. „Er werd ons een te agres-
sieve manier van fondsenwerving
verweten. En dat, terwijl we een
keurige folder aan het bedrijfsleven
hebben doen uitgaan, die zelfs ge-
toetst was door een jurist.

Bedroevend

ring in Zwolle in stemming zal wor-
den gebracht.

Breukers noemt de kritiek van
'Roermond' echter voorbarig. „Het
hoofdbestuur legt volgende week
verantwoordelijkheid af over zijn
stap. Het is past om die uitleg eerst
af te wachten." Voor het indienen
van een motie tegen Ginjaar en het
hoofdbestuur is het volgens Breu-
kers procedureel te laat. „Wat ze wel
kunnen doen is uitspreken dat ze te-
gen het beleidvan het hoofdbestuur
zijn als dat ter sprake komt."

Voorbarig

"VD-afdeling Roermond nam
de motie tegen

j^aren het hoofdbestuur aan uit
rfede over het 'aan de kant' zet-,£* van de voorzitter van de WD-
l'e in de Tweede Kamer, Joris

r_ioeve. Die werd er op 1 mei
-ft Ginjaar namens het hoofdbe-
l, °P gewezen dat er vanuit de
.-r^ban zware kritiek bestond op
LMjze van leidinggeven aan delP" De liberale fractievoorzitter
°ot daarop af te treden.

[ VVD-Roermond is verbolgen
f de stap van het hoofdbestuur.
£ algehele malaise in de partij
P voortduren. De wijze waarop
."bepaalde personen en kritiek
[ dt omgegaan is slecht. De belan-
P van de liberale partij moeten
£*ren boven de belangen van be-
Pde personen", verduidelijkte af-
?_svoorz_ter Hans Maessen gis-
I* 11' Maessen verwacht dat dei^ihondse motie op 18 en 19 mei
eils de algemene ledenvergade- 'Komst veteranen

verhinderd door
tegenwerking'

Stichting Nederland-Amerika:
Het hoofdbestuur van deWD licht-
te de gang van zaken al kort na het
vertrek van Voorhoeve toe aan de
voorzitters van de zogenoemde 'ka-
mercentrales', de gewesten. DS ge-
westelijke voorzitters, ook Breu-
kers, namen daar toen genoegen
mee. Breukers: „Nou niet dat ik
vond dat het optreden van het
hoofdbestuur de schoonheidsprijs
verdiende, maar met de informatie
die ik op dat moment had vond ik
het vertrek van het hoofdbestuur of
één persoon daruizekr niet gerecht-
vaardigd." Maar als de Limburgse
partijvoorzitter nog andere, afwij-
kende, informatie mopcht verkrij-
gen, behoudt hij zich het recht voor
zijn standpunt alsnog te wijzigen.

Bijstuw Borgharen
Plannenvoor

weedecentrale
opwaterkracht

Volgens het reorganisatieschema
zal er slechts één functie vervallen.
Enige probleem op dit moment, zo
schildert Brink, is de herplaatsing
van de leden van het korps. Aan
iedereen zal gevraagd worden wat
hy/zij wil. „Daarmee zal zo veel mo-
gelijk rekening gehouden worden."

dertekening van het Aanvullend
Akkoord van Schengen dat ook
voor de werkzaamhedenvan de Ko-
ninklijke Marechaussee gevolgen
zal hebben. In datverband merkt hij
dan ook op dat hij niemand kan ga-
randeren dat deze nieuwe structuur
de komende vijfjaar overeindblijft.

jaaropgedoekt) en Heerlen. De bri-
gades die nu overblijven zijn Heer-
len, Roermond, Weert en Venlo. De
brigadecommandenten van Vaals,
Maastricht en Brunssum worden
daardoor overbodig. Deze functio-
narissen zullen elders binnen het
korps een functie aangeboden krij-
gen.

Overstap naar
de politie deert

marechaussee niet

Nieuw districtskantoor komt in Brunssum " Een maquette van het
nieuwe districtsbureau van
de Koninklijke Marechaus-
see zoals dat pal naast het
politiebureau van Bruns-
sum gebouwd wordt.

Foto: MARCEL VAN HOORN

'Limburg' hoopt door het wegvallen
van de controlerende taak aan de
'binnengrenzen' compenserende
werkzaamheden te krijgen. Met
name verwacht hij uitvoerende ta-
ken voor 'zijn mensen' op het ge-
bied van het vreemdelingenbeleid.

Nieuwbouw

Binnengrenzen

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De districtscom-
mandant van de Koninklijke Mare-
chaussee in Limburg, kolonel
G. Brink, heeft geen enkele moeite
met de overstap van marechaussee-
personeel naar de politie. Hij heeft
dat gisteren gezegd brj de presenta-
tie van destructuur van deKonink-
lijke Marechaussee (Kmar) in de ja-
ren negentig. Hy zegt er geen vinger
achter te krijgen welke van zrjn 372
inLimburg werkzame personeelsle-
den overwegen of in onderhande-
ling zijn met politiekorpsen om bin-
nenkort de overstap te maken:
„Daar heb ik geen enkel idee over.
Daar hoor ik niets van. Maar ze zijn
er. En die groep is groter dan een
tyd geleden."

Brink toonde zich gisteren niet be-
reid de overstap van personeel naar
de reguliere politie op de een of an-
dere manier te belemmeren. „Ik be-
schouw het zelfs als een vorm van
promotion van de Kmar als de goe-
de medewerkers overstappen", al-
dusBrink, Limburgs hoogste mare-
chaussee in rang.
Ook al wordt de Koninklijke Mare-
chaussee op den duur in de praktijk
overbodig, zoals steeds vaker wordt
gezegd en geschreven, ingewijden
beweren dat het korps 'nog lang
niet' opgedoekt wordt.

Maar Breukers heeft nog niet van
andere Limburgse afdelingen ger
hoord dat zij de kritiek op het
hoofdbestuur delen. Ondertussen
broeit het wel in de WD. In welke
mate.zal volgende week op de alge-
mene ledenvergadering in Zwolle
moeten blijken.

De stap van de afdeling-Roermond
komt voor Breukers overigens niet
onverwacht. De voorzitter van de
kamercentrale verwijst naar een in-
terview van het voormalige Roer-
mondse Kamerlid Jos van Rey dje
begin april pleitte voor het vertrek
van Ginjaar. Van Rey werd bij de
laatse verkiezingen op een onver-
kiesbare plaats gezet vanwege een
aantal omstreden uitlatingen in het
partrjblad van de WD. Breukers:
„Van Rey is nog steeds een vooraan-
staand lid binnen de Roermondse
WD. Het is mogelijk dateen aantal
mensen zich in zyn uitlatingen over
Ginjaar heeft herkend. Zoiets kan
zich dan als een olievlek versprei-
den."

Van onze verslaggever

- De Plem heeft het
j£. om een tweede waterkracht-
tj^le op de Limburgse Maas te

uit de ijskast gehaald.

L ,}cm is momenteel al druk bezig
l /tet aanborenvan subsidiekana-
-IbÜ het rijk.

.j^eede waterkrachtcentrale is
J^hd bij de stuw in Borgharen
r^tricht). Na Linne, is Borgha-L^e meest geschikte plek vanwe-
j 1et verval van drie meter. In Lm

een verval van vier meter.

J^-woordvoerder Wouter Tim-
vindt het vreemd dat de

v°verheid subsidies in het voor-
?cht stelt voor windenergie en
?Voor waterkracht. „Terwijl wa-

in tegenstelling tot wind-

' 8»e toch een bewezen techniek

' *ldus Timmermans.

Bom: „Onze Stichting organiseert
uitwisselingen tussen Nederlanden
Amerika, waarby groepen Neder-
landers de Verenigde Staten bezoe-
ken. Doordat wij de kosten laag
kunnen houden - we zijn immers
een stichting zonder winstoog-.
merk - kunnen we goedkope stu-
diereizen aanbieden.

Daarnaast hebben we een aantal
charitatieve projecten, waarvoor we
de hulp van het bedrijfsleven inroe-
pen. Zoals de jaarlijksekomst van
een aantal Amerikaanse oorlogsve-
teranen. Omdat dit jaar45 jaar be-
vrijding wordt gevierd, wilden wy
een groteregroep VS-veteranen uit-
nodigen. We hebben een aantal pro-
minenten gevraagd, zitting te ne-
men in een comité van aanbeveling.
Dat is prima gelukt, inclusief de toe-
zegging, dat wy' hun naam bij de
fondsenwerving mochten gebrui-
ken."

Van onze correspondent

BRUNSSUM - Tussen de vijftig en
honderd Amerikaanse oorlogsvete-
ranen had de Stichting Nederland-
Amerika dezer dagen naar Neder-
land willen latenkomen. Dit ter ge-
legenheid van het feit dat het 45 jaar
geleden dat het grootste deel van
ons land werd bevrijd. Dat het er
uiteindelijk slechts vijftien zijn ge-
worden, wijt stichtingsvoorzitter
Bram Bom aan de houding van een
aantal prominenten, waardoor nog-
al wat sponsors afhaakten en de be-
nodigde gelden niet beschikbaar
kwamen.

Aan het eind van het tiendaagse be-
zoek, dat de vijftien veteranen van
de7th Armored Division aan Neder-
land hebben gebracht, wil Bom zijn
gal spuwen. Hy heeft er mee ge-
wacht tot het afscheidsdiner, afgelo-
pen donderdagavond in Brunssum,;
kennelijk om de rondreis voor de
bevrijders niet te bederven.

In totaal bestond Limburg uit acht
brigades, te weten: Gennep, Venlo,
Weert, Roermond, Brunssum,
Maastricht, Vaals (reeds eind vorig

Door de reorganisatie zal de bouw
van een nieuw districtsbureau
noodzakelijk worden. De bouw is
gepland aan de Prins Hendriklaan
in Brunssum, pal naast het nieuwe
politiebureau. Het is ontworpen
door dezelfde architect en beide ge-
bouwen lijken danook heel sterk op
elkaar.

Na enige tijd werd
de onfortuinlijke
man door de ambte-

slechts één persoon
gemeld. Het ging om
een ontevreden Ge-
leendenaar die tij-
dens zyn verblijf in
de spreekkamer van
de afdeling door de
stoel was gezakt die
hem kort daarvoor
door een ambtenaar
was aangeboden.

Van onze
verslaggever

SPLEEN- In tegen-
-19» ng tot 1987 en
U * . toen er respec-

zeven en
,j^e klachten wer-

ingediend, heeft
.ch vorig jaarby de
vop* de afdeling so-

*le zaken van degeënte Geleen

Door stoel gezakt
in gemeentehuis

naar in tamelijk on-
beholpen toestand
aangetroffen. Hy
kon niet op eigen
kracht overeind ko-;
men en moest door
de ambtenaar uit de
restanten worden
bevrijd. De man
bleek zijn hoofd te
hebben bezeerd.
Overigens is zijn
klacht serieus in be-
handeling genomen
door de gemeente
Geleen. De stoelen
in de spreekkamer
zijn allen geïnspec-
teerd en waar nodig
vervangen...

De bekende criminoloog en hoogle-
raar strafrecht prof. dr C. Fijnaut
zei daar gisteren over: „De mare-
chaussee geniet in de Tweede Ka-
mer nog steeds enorm veel steun.
Een andere reden is het feit dat men
bij de mareehausse uit loyaliteit
geen stakingsrecht kent. „En dat bij
de politie wel anders", aldus Fij-
naut. „Dan is er als het echt span-
nend wordt, altyd een korps achter
de hand."

De zogenoemde reorganisatie 'Chi-
rurg' die midden jarenzestig in het
Limburgse district werd uitgevoerd
is tot nog toe de meest ingrijpende
geweest. Het gisteren gepresenteer-
de plan: 'De Koninklijke Mare-
chaussee in de jaren negentig'
brengt daar verandering in, zo
meent Brink die bij de opstelling
van de nieuwe plannen geen enkele
rekening heeft gehoudenmet deon-

Steun

De negatieve publiciteit dierondom
het afhaken van de prominenten is
ontstaan, deed een aantal sponsors
besluiten, reeds toegezegde gelden
niet aan ons over te maken. Dat is
bedroevend, vooral voor de Ameri-
kaanse veteranen, die daardoor een
reis naar Nederland aan hun neus
voorbij zagen gaan. Een trip, die ze
zelf niet kunnen bekostigen." ver-
zucht voorzitter Bram Bom.

(ADVERTENTIE)

%^^ÊÊmmmËW ______________________
in _^T _WW_T0~m~y__l 71' beters W P TV 71

/ GROOT in ’ _RÉM_______!
SERVICE # CZ4ZS| |^^^_^^^^
Bootste ■ ■_■■■■■■■■■
coiigpi.p ■ Zowel op modieus wK'i:|i| j'ijMffW
"'chiing als op technisch Ë VÊÊ/fSÊjÊAEmmastraat% gebied tOOn- 'M HSSBS?o m voorbn f _______■

, ABN-Bank .__r

"Leden van de Ameri-
kaanse '7th Armored Divi-
sion Association' maken eeWt
babbel met Bram Bom,
voorzitter van de Stichting
Nederland-Amerika.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Van onze verslaggever

„URMOND - De voorzitter van de VVD in Limburg, Frans
betreurt de stap van de afdeling-Roermond van zijn

e )}i om een motie van wantrouwen aan te nemen tegen lan-
JJkpartijvoorzitter Ginjaar en het gehele hoofdbestuur van

Breukers noemt die stap 'voorbarig. DeLimburg-
Ifartijvoorzitter zegt van geen van de andere WD-afdelin-
Mn Limburg dergelijke afkeurende geluiden te hebben ge-
fcd.

Zaterdag 12 mei 1990 " 15

'Overname door Zweden
is superslechte zaak'

Volvo-personeel en vakbond ongerustVerslaafde
aan overdosis

overleden
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een 36-jarige
Brunssummer is gisteravond
rond tien uur in zijn ouderlijk
huis aan een overdosis verdo-
vende middelen, gecombi-
neerd met kalmeringstablet-
ten, overleden. Het slachtoffer
was al jarenverslaafd aan hard-
drugs.

litnburgs dagblad provincie



Zaterdag 12 mei 1990 " 16

DE MODESPECIAALZAAK VOOR 3 GENERATIES

. I JONG EN VLOT 1 | CHIQUE EN JEUGDIG | [ KLASSIEK 1
ft Sportieve vlotte mode voor de jonge vrouw

ft Chique mode voor de jeugdige vrouw
ft Klassieke mode voor de oudere dame

Fïmi Dit alles in de maten 38 */m 52
w£ji«X«l U kunt ons vinden vanaf richting Heerlen: bij
ïïmiGlilGVSmttS de markt naar rechts en dan na s°mtr-1 e °fM-W* ij 2e straat links, naast het Dr. Poelsplein.

ffinAfi*11*^ DONDERDAG KOOOPAVOND

Sirnpeivela Panneslagerstraat 15, Simpelveld, Tel. 045-442496

_PPWIW_É

Wij bieden u aan: ]
BEDRIJFSWAGENS

VWLT 28 D, gesloten bestel dcc. 1979
VWLT pick-up dcc. 1983
VW Transporter pick-up feb. 1984
VW Caddy Golf, met huif okt. 1985
VWLT3sD,dubbel lucht feb. 1986
Nissan Cab Star 1986
VW Taro, demo, diesel, blauwmetallic 1989

VW 9-PERSOONS BUS
VW Caravelle 2.0 Itr. luxe uitv apr. 1987
VWkleinbus D, 33.600km juli 1988

Heeïi u een
vuurtjevoorme?

Hetkan gebeuren dat iemandeven niet in degaten heeft, dat zijn sigaaral brandt. Eenonschuldige verstrooidheid!'
I>_ isheel goed mogelijk. Maar bij ouderemensen zou het ook
om iets ernstigere kunnen gaan. Misschien een eerste teken
van beginnendedementie. Zekerwanneerzulke dingen regel-
matig voorkomen

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat vaak pas
laai duKleiijk word. water aandehand is Alsiemand echtrare
dingen doet. De greepop dewerkelijkheid kwijtraakt. Enhet
dagelijks leven mei meer aankan

Zon patiënt zou beter geholpen zijnwanneer de ziekte'
eerder wasonderkend. In een derdevan degevallen zijn
|de verschijnselen in een vroegstadium met succeste hehan-
jdden.Voorde overige gevallen bestaat opdit moment nog
geen genezing, maardoorde juisteverzuring is ertoch grote
verhelering mogelijk.

Vergeetachtigheid ofgekke vergissingenzouden bij oude-
ren wd eens op dementie kunnen wijzen. Wees er alert op
in uw omgeving IHirf er over te praten. Enwaarschuw in elk
geval de huisarts

Dementie iseen verraderlijk ziekteproces dat ved ver-
warring brengt Maar akwe de verschijnselen eerder herken-
nen, zijnwe beter in slaatom te helpen.

I Gratisboek|e over dementie. !
IMtrroverdementie lees _m «n grais hoekje d_ wi)utoe- |

aaiden wanneer u deze bon m een gefrankeerde etiveiuppe -siuun naar SM. p a Huabus 1, W? ZG Monduurt Will u |
| f 1.75extra aan postzegels plakken voor de verzendkosten?

INaam Leeftijd |
Adres; |

I Postcode: . mul**
«Uflpbßb: , SOE I

__

RESTANTENVERKOOP VAN
LANDBOUWMACHINE-ONDERDELEN
I.v.m. de inmiddels gerealiseerdeverhuizing van ons
bedrijf van Heerlen naar Voerendaal, bieden wij tegen
'alles-moet-wegprijzen' enkele partijen onderdelen van
landbouwmachines aan.

Deze uitverkoop vindt plaats op
ZATERDAG 19 MEI AS. van 9.00 tot 15.00 uur
aan het oude pand van INTRAK 8.V., Heesbergstraat
8 te Heerlen.

Het betreft o.m. onderdelen voor maaidorsers, trekkers,
melkmachines, maaibalken, ploegscharen, ploegristers,
hydraulische cilinders, kabinedelen, spatborden,
baktanden etc. etc, benevens nog enkele gebruikte
machines en inventaris.

■ Intrak 8.V.,
Lindelaufer Gewande 22,
6367 ZK Voerendaal.

79416

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG ,

oT^^\Jl_r^>—■ili V J\ V
-|| )| ■ J j\ v- '

Geleenstraat 18 tel. 045-718216
Exclusieve geschenken

Nu ook:
i Saroleastraat 73 tel. 045-714521 J

De parel
onder de slaapkamers

Een nieuwe lijn in slaapkamers, gebaseerd op ruime f"Z ~. :—; — i
gebruiksmogelijkheden en kwaliteit. Het bijzondere aan ?°or». .* ~rote koerever*chll
deze slaapkamer is de flexibiliteit. U maakt Uw eigen *°?pt U bi ons Bteeds voor-
slaapkamerindeling, helemaal afgestemd op Uw eigen deliger dan elders. Kom kijken
wensen. Er kan eindeloos gecombineerdworden. U bent ?" overtu,9 U. Bij ons bespaart
dus niet meer afhankelijk van een "vaste" opstelling. Dat | U vele "ondoden guldens. |
alles in combinatie met een superieure kwaUteit ( door i
TNO geteste lakken, MDF-plaatmateriaal, kogelgelager- ZO komt U Simpel bij kde geleiders, nagenoeg onverwoestbaar beslag en MaiTeS Meubelen.gemakkelijk in onderhoud). In wit uitgevoerd.

BELGIËri [~\ U gaat over de E-39 richting
[~r -! [~T '~\ /_Z\ 1 l/~^\r~'—\ Antwerpen, na de grens-

f_TTl(«~lf_^fi?(ïi!S *■■""""«■*JVjJ I \>7wLJ _ê Dagelijks van 10-12 en 13-19 uur.
mm ____! ___ %Mf _■ _■ Zaterdag en zondag 13-18 uur.
TONGERSESTEENWEG37- L..NAKEN TEL:O932 -11 -714120 Woensdag gesloten

Muziek■i;■ ■ " ': ■ ■' —

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

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

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

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

Dringend gevr. solo-gitarist/
ZANGER of drummer/zan-
ger voor bekend duo met
veel werk. 045-210881, b.g.
g. 045-317000 na 17.00 uur.

Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.

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.
Westone Quantum Head-
less bas GITAAR, pr.

’ 400,- en Fender Studio 85
git.versterker. 045-715988.
Bassist met erv. zoekt goe-
de Top-40 band 045-
-418979.

Sla nu uw slag (werk!!!)
Drumstellen met 10-50% korting

vanaf ’ 30,- per mnd. Direct eigenaar van o.a.
Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,

accordeons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze specialeklantenkaart. Altijd aanbiedingen

en occasions. Alles van Flight-case. Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227.
ma.-za. geopend, do. koopavond.

Het prijsbrekende muziekparadijs
Te koop Sony TAPE-RE-
CORDER, Akai tape-recor-
der en Philips cassettedeck.
Tel. 045-213969.
Te k. GITAARVERSTER-
KER 100 Watt, met 2 celes-
tion-speakers, merk Ampeg,
pr. ’ 600,-. Tev, 2 celestion-
speakers 12", pr. ’200,-.
Tel. 04490-77791.
Band, best. uit 40-ers,
maakt voor hobby muziek uit
de jaren '60 zkt. DRUMMER
Tel. 045-220045.
TOETSENIST gezocht voor
trio (dansorkest). Tel. 045-
-241908/226875.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Te k. 2 ROLLING STONES
kaartjes voor 19 mei a.s.
met busreis, tel 045-416591
Te k. gevr. oude HONDA 4-
takt. Defect geen bezwaar.
Tel. 045-425996.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

Te koop gevraagd
WAS-AUTOMAAT gevr. en
video VHS en kl.-TV met te-
letext. 04406-12875.

De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
SCHILDERIJ van Etienne
Garonne gezocht. Tel. vanaf
maandag: 09-49-234.14258
Josef Weber, Goldhammer-
str. 3, D-4630 Bochum.

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, flodderboekjes,
zwijmellectuur, beeldro-
mans, Mijn geheim, moe-
derliefde, Mammie, Kasteel-
en Artsenromans, Jerry Cot-
ton, Hollister, Colt 45, John
Sinclair, Sexy West, Wind-
chester, Griezel, Horror,
avontuur. Alle erotische,
porno en sexbladen Chick,
Candy, Seventeen, Rosie,
Play-boy, Penthouse, Hus-
tler, speciaal gevraagd ho-
moboekjes en homolitera-
tuur, 0932-87-786810 bel
nu!

Meimaand, IF/l
jubileummaandf l'J\Ons 25-jarig jubileumvieren wij één maand lang

met diverse spectaculaire feestaanbiedingen. ■HHHHHH
Komt u eens kijken, u bent van harte welkom. Vk M Jt_\tl]

4__,/%lm WÊk ff__ ASer^ -amtüÊÊ \\umÈ Printhagenstraat3
lÉÉgf Wk m _____m 2'__m\Wm 6191PSKleingenhout(Beek)

■ Ëg| PHff lel.:04490-73044

■__! _____^______M Openingstijden
9 |y|^^^^^^p| # Maandagt/m Vrijdagvan 9-6uur
_i _______ ___! __WÈw f Zaterdagvan 9-5 uur
l|| wKK^mtg_r^^/^Si ■.ij' Donderdagkoopavond tot 9 uur

_f_fi _» \\\\\_\^_\_\_\\\\^___^^_\^^^_w-

lSr3 P^RUNDLEREN BANKSTEL *Degelijk massief eiken bankstel metvoorgevormdekussens, \\bekleedmetsoepel„der.2-zitsbanken3-_tsba_k 2750.- l'_;=4v\ MaTat
-______"1 fXÜV
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Te k. gevr. DEFECfI
ren TV's vanaf '82 I
vermelden) en def. V
deo's. Tel. 045-7237]
KOELKASTEN, di
zers, wasautom., 'video's, stereo-app., "geen bezw. 045-7263
Wij betalen de hoogsl
voor al uw oud ijzer<
talen. Gebr. SWINKÊ
de Cramer 100, H
Tel. 045-751994
Gevr. SNORBRÓÜ
schotelantenne, videQ
rentv's en stereo!
04406-12875.
Dringend te koop gei
DAMESPOCKETS
Bouquet, Intiem en $
en alle mogelijke i
Vandaag gebeld vil
gehaald! 09-32877!
bel nu! J

Kunst en Anti
Te koop gevr. i
SPEELDOZEN en i
foons. 045-272333.
ANTIEK Simons j
Dorpstr. 45 A, t.o. 'kerk, naast chin. rest.
koopavond. 045-2
Een begrip voor de _
De grootste keuze inj
kasten, vitrines, fl
kachels en curiosa vin
onze 1500 m 2shCT
WIJSHOFF AntiqueS
stenraderweg 9, I
brock-Centrum. Tel
211976. Geopn.
vrijd., zaterd.
Te k. Henri D. SAÜ
FEL, ’ 600,-. Tel.l
318452. I
Te k. 2-pers. BED]
noot Napoleon 111 (Iffl
pr. ’1.000,-, tel.
12892. - " j
Pracht, antieke vil
KAST noten met kuifi
mod. ’ 2.250,-. 045 _
Antieke witte i
KAMER te koop
04492-2601 I
Part. vraagt antieke
tafel met stoelen en i
Tel. 040-522312.

-_
Huishoud artiW
Te k. D.EPVRIESL
KASTEN en kisten, W
ten v.a. ’95,-, vit
droogautomaten v.a,
centrifuges v.a. ’ 95,
ovens, kookplateau'S
’95,-, video's v.a. ’kleuren tv's, stereoi"
ties compl. v.a. ’ 95,-'
les met garantie bij V'
Sirtarderweg 136, H«
Tel. 045-727342.
Te koop KOELKAST/
Tel. 04490-29611.
Te k. MIELE vaatwai
500 de luxe, i.nw.st
’450,-. 045-461266.^
Philips BOVENLADEP
automaat, smal modej)
toeren, ’ 275,-; AEG 'mat wascombinatie flPhilips wasdroger J

’ 150,-. 6 maanden i
tic. Tel. 045-271036.J

Kom nu
profiteren v^

onze 'massale]magazijrl
verkoop,

Koelen-vriezen-was51
hifi-stereo-kleureitb

tv-video's etc. (

Witte H
Sittard

waar nieuwe, licht b* (
digde of overjarige af.
ten uit de Hom winka1'
den verzameld en va'

tot liefst

60% kö
ting

Elke dag
nieuwe aanv'
elke dag sup

lage aanbid
dingen n

Hier enkele voorbeeld .
onze duizenden koof f
5 kg drooga^
maat, type 9'

met links d\
rechts draaiöj

de trommejjt
geen ’ 1.09.
of ’698,- m*;

’398,- «Maar ook: Zanussi st' 1
ger, 1100 watt, rega"
wattage, geen ’ 42* m/348,-ma'ar ’ 198,-.'*

ook: Philips koel/diep' i»kombinatie ARG2SI,' k
ter koeler, 50 liter diep.i.

geen ’ 1.098,- of ’ ii
maar’ 598,-. Maar' t

Moulinex magnetr"ij
FM3535, 30 liter iotë}
geen ’ 898,- of ’ 1\»maar’ 498,-. Maar \Pelgrim integrale afzt"

WA 60, met verlichting >standen schakelaar, \’ 365,- maar ’199,- 8%
veel meer! f_i

Witte WÏ
BergerwöiS

51-53 |
Sittard |

(Industrieterrein Berctf'
Tel. 04490-181**'

Limburgs Dagblad



"De auto waaruit hetkind werd ontvoerd.
Foto: JEROENKUIT

Verdwijnen baby
plaatst politie
voor raadsels

Van onze verslaggever

SITTARD - Het aantal ge-
boorten in de Westelijke Mijn-
streek neemt zo sterk toe, dat
het Groene Kruis in capaci-
teitsproblemen is geraakt voor
de zorg aan het kraambed. De
komende maanden schom-
melt het aantal inschrijvingen
voor kraamhulp rond de 175,
dat is circa vijftig meer dan het
kraamcentrum in deregio aan-
kan. Om de nood te leningen is
in de Westelijke Mijnstreek
een tijdelijke regeling van
kracht, waarin de kraamhulp
is teruggebracht tot vijf volle-
dige dagen vanaf de bevalling.

De regeling is, aldus directeur J. van
Veggel van het districtsbureau in
Sittard, tot standgekomen in over-
leg met het Centraal Ziekenfonds.
Na de vijf dagenvolledigehulp, vol-
gen nog drie dagen met kraamhulp
voor vier uur per dag (normaal is de
hulp acht volle dagen, met een uit-
loopmogelijkheid tot tien). De
noodmaatregel zal waarschijnlijk

tot na de zomer van kracht zijn.
Volgens Van Veggel wordt de rege-
ling niet consequent en overal in de
regio toegepast. „Dat is afhankelijk
van de vraag of er veel bevallingen
in éénweek zijn of niet. Bij voldoen-
de spreiding zitten we niet zo om-
hoog," aldus de Groene Kruis-direc-
teur. Hij voegt er aan toe dat de
ouders bij inschrijving toch te ho-
ren krijgen op hoeveel dagen
kraamhulp ze kunnen rekenen.

Vervolg van pagina 1

der, de 20-jarige S. Grutter, ston-
den op het punt te gaan trouwen.
Het stel woonde wel al samen.1
De man is van Turkse afkomst.

De politie heeft geen aanwijzin-
gen dat de kidnapping door een
familielid van een van beide
ouders is uitgevoerd.

Het signalement van Dennise:
oud 9 maanden, mollig, kort
zwart haar, bruin getint uiterlijk,
donkerbruine ogen en oorknop-
jes in beide oren.

De reiswieg is van lichtgrijs
kunstleer. De wieg heeft twee
draaglussen. De binnenkant is
bekleed met een verticaal, licht-
blauw en grijs gestreepte stof.
Een witte molton onderlegger
diende als dekentje.

De gemeentepolitie is op zoek
naar getuigen. De politie Roer-
mond is bereikbaar, ____? 04750-
-10020.

ROERMOND - De politie
houdt bij de verdwijning
van Dénise Grutter met al-
les rekening, ook met kin-
derroof. „Het is natuurlijk
niet uitgesloten dat iemand
die graag een baby wil, het
meisje heeft weggenomen",
aldus de woordvoerder van
de Roermondse politie, die
eraan toevoegt nog voor een
raadsel te staan.

Familiale problemen waren er
volgens de politie niet. De vader,
de 22-jarige H. Kor, en de moe-

Acties bereiken Verpleegklinieken

Personeel rouwt op
Dag van Verpleging

Criminoloog op Heerlense opleidingsschool:

Politieman moet weer
intellectueel worden'

""Van de nieuwe 'straten' in het Politie Opleidingscentrum, waarin de leerling-agenten de
vk krijgen bijgebracht. Foto: MARCEL VAN HOORN

Vrijwilligers
Daarnaast is er een toenemend aan-
tal vrijwillig (ofwel particulier) ver-
zekerden dat geen prijs stelt op vol-
ledige kraamhulp. Van Veggel: „Wij
merken bij steeds meer aanvragen
dat ze dat liever niet willen. Dan
hebben ze bijvoorbeeld ook een
aantal dagen hulp van familie."

BREDA - De Tilburgse verzeke
ringsmaatschappij Interpolis Scha
de hoeft geen verzekeringen te ac-
cepteren die H. Z. uit Heerlen eer
der had opgezegd. Dat heeft de pre
sident van de Bredase rechtbank
mr. J. Mendlik gisteren in een kon
geding bepaald. Volgens Z. weiger-
de Interpolis hem op grond van zijr
strafblad.
De Heerlenaar, een exploitant van
videotheken onder de naam 'The
Champ', had acht panden verzekerd
bij Interpolis. Aan diezakelijkerela
tic kwam een einde toen Interpolis
na een technische inspectie besloo.
geen verzekeringen te verstrekker
voor een nieuwe videotheek ir
Roermond. Van zijn verzekerings-
agent, deRabobank, hoorde de man
echter dat zijn veroordelingen vooi
diefstal en heling de werkelijke re-
den tot opzegging waren.
Eerder had verzekeringsmaat-
schappij Tiel/Utrecht al polissen ge
royeerd na een dubieuze inbraaker
gewapende overval bij Z. in septem-
ber 1988. Toen Interpolis in oktobei
'89 een nieuwe verzekering weiger
de bracht de Heerlenaarzijn pander
onder bij Elvia. Vervolgens trok hi.
alle verzekeringen bij Interpolis te
rug. Elvia zette de verzekering ech
ter niet in een definitieve om. In zijr
vonnis stelt rechter Mendlik dat In
terpolis de opgezegde verzekering
niet hoeft te herstellen.

Geen verzekering
voor videotheken

De Groene Kruis-directie verwacht
dat de situatie na de zomer zal ver-
beteren. Er lopen op dit moment
een paar sollicitatieprocedures. Ook
de uitstroom van schoolverlaters in
het MDGO moet straks enig soulaas
bieden. Volgens Van Veggel wor-
den er (nog) geen wijkverpleegsters
voor de kraamhulp ingezet. Over de
integratie van de wijkzorg loopt nog
een algemene studie.

Van onze verslaggever

0h ~ "De P°litie is er té lang
j|| geweest dat ze 'erg prak-

_
ï r werk was- Maar als ze

Li" 1 Weer intellectueler wordt,|£aken ze zich zelf uit. Als datLi an ontstaan er allerlei po-| j?sten die te schimmig wor-
jTat betoogde prof. dr C. Frj-

L«stermiddag bij de opening
L splinternieuwe bibliotheek[ Politie Opleidingscentrum

Zuid-Nederland; politieschool
Heerlen.
Volgens Fijnaut heeft zeker eind ja-
ren zeventig het gevaar bestaan dat
de politie zich alleen nog maar besig
hield met de basispolitiezorg. De
stemmen die opgingen dat politie-
opdrachten in de juridische en fis-
cale sfeer bij speciale diensten on-
dergebracht dienden te worden wa-
ren volgens hem enorm. „Daarop is
men nu teruggekomen", aldus Fij-
naut die nu weer een kentering ten
goede waarneemt.

Niet alleen denieuwe politie-biblio-
theek met talloze naslagwerken en
boekwerken op het gebied van poli-
tie en justitie werd gisteren in ge-
bruik genomen. Ook een meldka-
mer, deelsbeschikbaar gesteld door
de politieverbindingsdienst in Bilt-
hoven, en twee zogenoemde prak-
tijkstraten werden onder ruime be-
langstelling in gebruik genomen. In
de 'praktijkstraten' krijgen de ad-
spirant-agenten geleerd hoe ze moe-
ten omgaan met winkeldiefstallen,
café-ruzies etc.

De bouw en herbouw van de ver-
schillende ruimtes heeft in totaal
160.000 gulden gekost. Voor direc-
teur Dirksen van het opleidingsin-
stituut was de gebeurtenis van gis-
teren aanleiding om op te merken:
„We worden eindelijk volwassen."

(ADVERTENTIE)

TERLANDN RAMEN-DEUREN"n', " 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek ■fc_ff.e lementen b.V._/ Gem. Heerlen tel. 045:213928 |
,^^^^_________^Biaa^^___w__B«___l^____^« __«__^_»

De stijgende behoefte aan kraam-
hulp in de Westelijke Mijnstreek
zou groter zijn dan in andere Lim-
burgse regio's. Maar volgens het
provinciaal samenwerkingsver-
band van het Groene Kruis, even-
eens in Sittard gevestigd, zijn de re-
gio's onderling moeilijk te vergelij-
ken omdat aantal inwoners en
grootte van het verzorgingsgebied
nogal kunnen verschillen.

Centrale vraag in rechtzaak tegen ex-directeur

Waarom ging het VJV
Maastricht failliet?

LANDGRAAF - Een feestavond
vanwege het veertig jaren bestaan
van de voetbalclub sv Abdisschen-
bosch is gisteren door een bommel-
ding verstoord. Tegen tien uur
kreeg de politie van Landgraaf een
melding dat in het gemeenschaps-
huis de Residentie in Abdisschen-
bosch waar op dat moment het feest
in volle gang was, een bom was ge-
plaatst. Uit voorzorg liet de politie^,
het gebouw ontruimen. Een paar! j
honderdfeestgangers wachtten bui-
ten tot de politie het gebouw had
doorzocht. Bij het afsluiten van
deze editie was er niets gevonden.

Bommelding
tijdens feestavond

Kerkrade
Ook in Kerkrade voerden werkers
uit de gezondheidszorg gisteren ac-
tie. In het St. Jozefziekenhuis draai-
de het laboratoriumpersoneel zon-

Loonruimte
De vakbonden in het ziekenhuiswe-
zen, waaronder CFO en AbvaKabo,
willen een loonruimte van totaal 6
procent, waarvan 2 procent voor se-
cundaire arbeidsvoorwaarden en
werkdrukverlichting.
De werkgevers, verenigd in de Na-
tionale Ziekenhuis Raad, hebben
3,5 procent op tafel gelegd. Ze heb-
ben de bewindsman, staatssecreta-
ris Simons, om een extra procent
gevraagd voor verlichting van de
werkdruk, maar dat verzoek is afge-
wezen. Wel heeft Simons dezeweek
in een nota bekend gemaakt te laten
uitzoeken in welke sectoren de
werkdruk het zwaarst is.

dagsdienst. Laboratoriumonder-
zoek, bijvoorbeeld bloedafname,
werd alleen verricht in spoedgeval-:
len. Poliklinische patiënten werden
niet geholpen. Het ziekenhuis had
alle patiënten hiervan op de hoogte
gebracht door middel van pamflet-
ten.

Het personeel van het St. Jozefzie-
kenhuis is bezig met een estafette-
actie in het kader van de CAO-on-
derhandelingen. Vorige week werd
de bestuursvleugel van het zieken-
huis bezet. Maandag worden de
postkamer en het magazijn stilge-
legd.

Van onze verslaggeefster

HEERLEN/KERKRADE- De vlag,
voorzien van een zwarte wimpel,
werd gisterochtend halfstok gehe-
sen in de Verpleegklinieken in
Heerlen. Een dag voor de officiële
datum, 12 mei, werd de geboortedag
van Florence Nightingale herdacht.
Het actiecomité van de Verpleegkli-
nieken maakte er een Dag van de
Verpleging met een rouwrandje
van, vanwege het CAO-conflict in,
de gezondheidszorg.
Het personeel van de Verpleegkli-
nieken in Heerlen voerde gisteren
voor de eerste keer actie dit jaar om
het CAO-overleg onder druk te zet-
ten. De ochtend begon ludiek, met
het hijsen van de vlag. 's Middags
werd de actie iets harder. Vanaf
14.00 uur ging het personeel zon-
dagsdienst draaien en werd er actie
gevoerd tijdens het symposium dat
's middags in het feestpaviljoen
werd gehouden. Personeelsleden
bezochten het symposium in het
zwart, terwijl CFO-vakbondsbe-
stuurder Kamps na de pauze de be-
zoekers toesprak.

Vooral bij de directie werd dat gedaan. In dat
kader kwamen de problemen naar buiten en
het bestuur van het VJV was niet in staat
adequaat te reageren. Erwerden bestuurlijke
blunders begaan, door nietzelf dezaak te on-
derzoeken maar alles aan derden over te la-
ten.

De fusie van de VJV-Bogaardenstraat met
VJV-Meersen en VJV-'t Vloot per 1 januari
1987 tot één organisatie heeft geleid tot on-
derlinge verdeeldheid. De neuzen stonden
niet meer in één richting, en onderling pro-
beerde men elkaar een hak te zetten.

De onduidelijke administratievan reizen van
het VJV, waarbij Van R. ook nog een privé-
belang had via zijn reisonderneming, maakt
het in dit opzicht alleen maar ingewikkelder.
De inspecteur op het volwassenenonderwijs
teEindhoven die het VJV te Maastricht con-
troleerde is te lankmoedig geweest. Er is te
veel met de inspecteur geregeldwat eigenlijk
met het ministerie geregeld had moeten wor-
den. Van uitgebreide controle was geen spra-
ke.

het volschrijven bij vrouwengroepen was
toegestaan. Later is dit ook toegepast bij an-
dere groepen en ontstond er zelfs een zekere
'cultuur' in dit opzicht.

Het VJV-werk was bedoeld voor 17- tot 30-ja-
rigen. Het VJV-Maastricht hield zich daar
niet aan en liet ook ouderen toe. Dat is op
zich niet erg, maar ze werden ook geregis-
treerd als subsidiabele deelnemers en dat
mag niet ook al heerste deopvatting dat vor-
mingswerk niet moet stoppen brj 30 jaaren er
veranderingen in de regelgeving op komst
waren.

Van onze verslaggever

lr\sTRICHT — Direct aan de vraag of ex-
K^eur G. van R. van het VJV-Maastricht
C «Udeerd heeft, is de vraag gekoppeld of
LvJV daardoor januari 1988 failliet is ge-
r?' Er zijn nogal wat lieden diemet de zaak
ta_.ken hebben> die Vanß. rechtstreeks
LntWoordelijk stellen voor dat feit. Dat hij
L~. rol in heeft gespeeld staat buiten kijf,
F 6ff Welke? De rechtbank in Maastricht
in- de afgelopen twee weken, maar liefst
L 6getuigen gehoord om inzicht tekrijgen
F ïp6 kwestie. Gisteren verschenen de laat-
Per en' le ëetuigen zijn dus gehoord. Of-
L van Justitie mr. Paul van Hilten en de
L^aat van G. van R., bereiden nu het re-
Kj ï°ir en het pleidooi voor. Aanstaande

aS 15 mei, worden deze uitgesproken.

f^j vormingswerk voor Jonge Volwasse-
kj Maastricht is in de problemen geraakt,

jt0 a^ men op te grotevoet leefde,"zei de cu-
fc}d ln- het faillissement P. Houben gister-
Ej^a S- „Het ging om de A van ambitie enK £r om de F van fraude," zei de voorzitter
Pi_ VJV-bestuur J. Dols vorige week

!_?ig'Aves duidt erop, dat een complex
ij*1 factoren heeft geleid tot het VJV-dra-n deLimburgse hoofdstad.

Door al die onvolkomenheden in de organi-
satie en de onderzoeken die er kwamen naar
fraude en verduistering kwam het VJV in
een uiterst kwetsbare situatie terecht. Het
bestuur trad niet daadkrachtig op en de di-
recteur kon niet daadkrachtig optreden om-
dat hij partij was in allerhande praktijken.
Geldkranen werden dichtgedraaid en uitein-
delijkging de VJV-deur op sloten stonden43
werknemers op straat.

De rechtbank onder aanvoering van presi-
dent Wortmann heeft heel bewust gekozen
voor het minutieus uiteenrafelen van dit hele
verhaal, „omdat dat in het belang is van de
verdachte," zozei Wortmann het begin vorige
week.

Onvolkomenheden

Afstand

Presentie
MtsK s dat de handwerd gelicht met de deel-
t> en de leeftijden van
teJ:elnemers. Meer uren, meer deelnemers,
k ]Nactiviteiten, meer werkers, meer subsi-
tt j e lijsten werden altijd zo ingevuld dateek of alle deelnemers aanwezig waren.

fcj genoeg legde het VJV-bestuurkti 1982 de Dasis voor deze illegale regi-
y" e- Er werd toen namelijk besloten dat

Dat Van R. een belangrijke rol heeft gespeeld
in het VJV-drama staat als een paal boven
water. Maar ofhem het faillisssement van het
VJV-Maastricht verweten kan worden? Die
finale vraag ligt nu op tafel bij de rechtbank,
want om eenvoudige fraude en oplichting
gaathet in deze omvangrijke zaak al lang niet
meer.

wim dragstra

Schuldvraag

Op grond van de deelnemersurenontving het
VJV subsidie van rijk en gemeente. Dat ge-
beurde achteraf. Het VJV in Maastricht
groeide zo snel dat er een financiële afstand
ontstond tussen het werk en de subsidie-
stroom. De bank moest bijspringen en deed
dat ook, omdat de bank wist dat het ministe-
rie en de gemeente toch zouden betalen.
Maar daar kwam een einde aan toen de bank
lucht kreeg van fraude en verduistering bij
het VJV.

De administratie was een puinhoop. Niet al-
leen in de registratie van deelnemersuren
werd geknoeid, maar ook definanciële admi-
nistratie was hopeloos. De mensen die daar-
aan werkten waren niet competent en de di-
recteur heeft het zaakje niet op orde kunnen
krijgen. Enerzijds heeft hij dat wel gepro-
beerd (dat verklaarde een administratrice
van het CAS) anderzijds maakte hij door zijn
eigen 'grepen in de kas' en de onduidelijke
verantwoordingen achteraf, de zaak alleen
maar moeilijker.

Dubbele brandstichting

Vuurtje loopt
uit de hand in

Maastricht

(ADVERTENTIE)
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Sterke groei bevallingen Westelijke Mijnstreek

Minder kraamhulp
door te veel baby's

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Op twee plaatser
is in de nachtvan donderdag opvrij-
dag in Maastricht brand gesticht
Om kwart over twee kwam de mel-
ding dat er rook opsteeg uit een on-
bewoonbaar verklaard pand aan de
Rechtstraat. Bij nader onderzoek
bleek een slapende man in rookwol-
ken gehuld, op de vloervan de keu
ken te liggen. Het was de 31-jarige
H.M. uit Mönchengladbach. Hij hac
om zich te verwarmen spulletjes
verzameld en die in brand gestoken.

Verwarmd door het vuurtje is de
man in slaap gevallen. Het leeg-
staand pand wordt af en toe dooi
junks bewoond. De brandweei
moest eraan te pas komen om de
brand te blussen. De man kreeg pro-
ces verbaal wegens brandstichting.
Rond middernacht deed zich eer
andere brandstichting voor in eer
loods aan de Demertstraat. Daai
stonden rijtuigen en oude auto's ge-
parkeerd. Een van de koetsen raak-
te door de brand zwaar beschadigd.

De rook was doorgedrongen in eer
aangrenzende loods, waar zes paar-
den stonden. Door het openzetten
van de deuren kon worden voorko-
men dat de paarden stikten. Ook
hier moest de brandweer in actie
komen. De recherche van de Maas-
trichtse politie stelt een onderzoek
in naar deze brandstichting.

*^*MBaM___in.MHßHaHa_HnM___M__i__H
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CURSUSSEN+IP OPLEIDINGEJ
I

j Peil College BELANGRIJK NIEUWS Peil Collei
In september 1989 werd aan het Bell College door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de rijkserkenning verleend.

I è
Daaraan gekoppeld kunnen alle studenten met ingang van het studiejaar 1990/'9l voor de management-, secretariële en toeristische opleidingen

gebruikmaken van de studiefinanciering WSF 18+. il
iVraag onze uitgebreide studiegids aan: Bell College, telefoon 043-250303
Cr
I)

Vestigingen: Maastricht, Lambertuslaan 9 en Stationsstraat 17. Heerlen: Oliemolenstraat 25. Roermond: Zwartbroekstraat Ib. i
Avondopleidingen voor NIMA-A, SEPR-I, MBA, NGPR, bedrijfscorrespondentie en -conversatie, alle talen, informatica, middle management. Ook bedrijfsopleidingen op maat.

________________________________________________________________^ 'i.

INFORMATIEDAG 1
zaterdag 19 mei '90 ■

Kerkepad 2 (naast de St Michielskerk |g
aan de Markt te Sittard)

van 11.00-15.00 uur.
_____________■___■_____________________________!
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K„mct 7ai een tekort ontstaan aan leraren basis-

Bent u zaterdag 19 mei niet
stuur dan de bon in voor «»üs«^^gSVB Sittard).
serenaan HKLS, Antwoordnummer 1040, onu

■ Wil graagontvangen:
n De brochureDeeltijdopleidingen■ d SeSuïeHogereKaderopleidingPedagogiek
n De brochure Voltijdopleidingen
D nebrochure Lerarenopleiding BaSlSOnderW^—^-^-M;p -r|.L 4.iJ.i l u)4«i^-.k-.U> ,1

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit onderwijs

pabo

I Bijscholing werkzoekende
leerkrachten basisonderwijs

De PABO Maastricht I. cursus Informatica voor het basisonderwijs
heeft zowel een dag- 50 contacturen (= 16 bijeenkomsten)

als dag/avond-
opleiding. Ze verzorgt 2. nascholingscursus "Herintredende leerkrachten voor het

verschillende basisonderwijs"
nascholingscursussen: 40 contacturen (= 10 bijeenkomsten)

"zorgverbreding stage (6 dagdelen) vormt een onderdeel van de cursus.
lezen", "het jonge kind

in de basisschool", Kosten:
"herintredende geen, behoudens f. 50,- inschrijfgeld.

vrouwelijke
leerkrachten" enz. Aanmelden:

Gekozen is voor een vóór 15 juni 1990.
onderwijsmodel met

cursorische en thema- Beperkte deelname mogelijk.
tische componenten.
Het onderwijs heeft Nadere inlichtingen óók over andere nascholingsactiviteiten kunt U

een sterk praktijk- krijgen via de administratie van de Pabo, Brusselseweg 148,
gericht karakter. 6217 HB Maastricht, tel. 043-299860.

Momenteel telt de
Pabo 275 studenten.

—^^ OPLEIDINGSINSTITUUT
9 „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15 HeerlenSas Telefoon: 045-713717
' '

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

In september starten éénjarige dagopleidingen en
tweejarige avondopleidingen

a directiesecretaresse
"a- managementsecretaresse
V. medisch secretaresse
i-r afdelingssecretaresse
it informatrice/receptioniste
»v medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
■m- receptioniste

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16
6411 HK HEERLEN
Telefoon: 045-713717

r ' —' \ Een ,e zacht o, ,e hard bed IJI ¥ \i^TJf' I * -UIIVT _} .1kan rugklachten verergeren MVf_JI.TMV 1_/__\^J MT» I^l
Mogen wij eens met u over een oplossing praten? —-— ... .-.,.—- —_

JAREN VAN ERVARING f \
1 hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat A X

een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan ' -iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar *"- .'---—J LJ_Z^_j \
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. I. !'" **_! ■ _
WAT IS ONZE OPLOSSING? / "~" "*~'~"*- :iÉ*~*>»--««-^^

""* Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- »
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner I
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, L^ .joulmni. "
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordl de druk weggenomen van ~^ - —"M— ~m>
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. ■BBBHBBHBaH

_
Wat ls OBAS? OBAS 8.V.i.0.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. I Tunnelweg 104, 6468 EK Kerkrade.
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben Telefoon 045-462211
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juisteieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses steun aan ieder van boirlpvan artsen eveneens opgenomen. „„__, ?. übiuö

Ka , " partners; het zorgt voor
ontspanning en voor verlichtinaWIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN | van pijn

Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonderl Toch berekenen BON Aan OBAS:.Ik wil weer goed kunnen slapen, en
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet' duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed I daarom wil ik meer weten over OBAS bedden,
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- lk ga geen enkele verplichting aan. ( —"briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats 'formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. ,n open enve|op zenden aah:

H -
£0 I OBAS, Antwoordnummer 2110 *J§
||^g | 6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. *- I1 °BAS ■

m
Ligt uw hart in

Limburgs natuur?
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|f Opleidingen van laboratoriummedewerkers
voor bedrijfsleven, ziekenhuis en research-instellingen.

|i|f Per 27 augustus 1990 start de volgende part-time laboratoriumopleiding: {

gf Hoger Laboratoriumonderwijs (HLO),
chemische richting, 4- a 5-jarige kursus; 2 avonden per week. »i ;.S:::-:.:;.:■: ;|| li:p.:if Afstudeerrichtingen: analytische chemie en organisch preparatieve chemie.Andere afstudeerrichtingen zijn mogelijk na overleg.

Binnen de reguliere opleidingen is het mogelijk, bij voldoende belangstelling, gerichte
f leergangen in de vorm van modules te volgen: i- Leergang immunochemie/immuunhematologie

111 - Leergang, instrumentele analyse (HPLC, AAS, etc.)- Leergang komputertoepassingen in het laboratorium

Voor afgestudeerden van HBO-B en HLO, die vóór 1 augustus 1986 zijn \
afgestudeerd, bestaat de mogelijkheid om een aangepast programma te volgen
gedurende maximaal 1 jaar, zodat zij het getuigschrift HLO kunnen behalen,
waaraan de titel Ing. is verbonden.

_
Wim

De opleidingen worden verzorgd in de lokatie HLO. i
Adres school: Montgomerystraat 7, 6135 BW Sittard.
Telefoon: 04490-19204 (5 minuten gaans van station in Limbrichterveld). Iti

Een informatiebrochure wordt op aanvraag toegezonden.
Aanmelding zo spoedig mogelijk.

Informatiebijeenkomst: woensdag 30 mei 1990, 18.30 uur.

Hoger Laboratorium Onderwijs

-

i

_____i _________ ________ _________ ____! wt

___-^__3__i _r_^^^^^^_^^i^__^_n __n^T^^n^j
_______!_______■ ____ __________\_L ________ v J L*V A. I m__9___l____rP MBM ____!■___ ______ __m______i______

--m----mmm__\\\\\\ mw



Kerkradenaar klaagt
over overlast café

Strengere vergunning gevraagd bij Raad van State

De onafhankelijke adviseur van het
ministerie van VROM, een belang-
rijk adviesorgaan van de Raad van
State, is het op het punt van de ge-
luidmetingen eens met de bezwaar-
maker. De gemeente bestrijdt dit
echter en stelt dat wel een goed on-
derzoek is uitgevoerd. Vervroeging
van het sluitingstijdstip komt niet
ter sprake, aldus de gemeente-
woordvoerder. Dat zou de dood-
steek voor het café zijn. Bovendien
is de tijd voorbij waarin cafés om
halfeen dicht gingen, zo zei hij.
Voorzitter Veringa maakt volgende
week bekend of de vergunning in
stand blijft.

die er niet is moet het sluitingsuur
in het belang van de nachtrust van
de buurtbewoners met een uur wor-den vervroegd. L'Ortye zei dat het
herhaaldelijk voorkomt dat bij
warm weer alles in het café open-
staat. Dit zou een oorverdovend la-
waai opleveren.

Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE- De
buurman van 'Kirchroa Alaaf aan
de Hoofdstraat in Kerkrade vindt
dat de onlangs afgegeven hinder-
wetvergunning voor het café moet
worden aangescherpt. In een spoed,
procedure bij de Raad van State
pleitte buurman M. L'Ortye voor
voorschriften die de door hem on-
dervonden geluidhinder moeten in-
perken. Het gemeentebestuur vindt
dat de vergunning aan deregels vol-

doet en zegt bovendien dat wonen
in het centrum nu eenmaal ook on-
gemakken met zich mee kan bren-
gen.

L'Ortye stelde dat de gemeente ten
onrechte niet het achtergrondgeluid
in de omgeving van het café heeft
gemeten. Op basis van het achter-
grondniveau worden passende ge-
luidsvoorschriften gemaakt. De
buurman pleitte voor nieuwe metin-
gen en voor een vergaande geluids-
isolatievan 'KirchroaAlaaf. Zolang
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"tofcino: Koko Flanel, za en zo 22 uur.'^ar of theRoses, za en zo 24.15 uur.

bioscopen
HEERLEN

Wal: Look whos talking, dag. 16.30
"» en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.'°li: Always, dag. 15.30 18 en 20.30
£UeReddertjes, za zo wo 14 uur. Ma-*"' She Devil, dag. 16 18.15 en 20.30■£" za zo wo ook 14 uur. H5: Weekend"ernie's, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za°°k 16.45 uur. Tango & Cash, dag.
irVu 45 en 2115 uur' za zo ook 16-30"■ Ihe war of the Roses, dag. 14 18.30
£} uur, za zo ook 16.15 uur. Intemal
£«■s, dag. 18.30 en 21 uur, ma di do
bn i uur- Romeo, dag. 21 uur. Koko">«, dag. 14 en 18.30uur, za zo ook 16■ Honey, I sorunk the kids, za zo 14o uur, wo 14 uur. De Spiegel: The""'gator, za t/m di 21 uur.

SCHAESBERG

niet alleen het opdoeken van de
laatste grote kampen behelzen
en het inperken van de trekvrij-heid. Maar ook een verdere aan-
was van de woonlasten voor het
woonwagenvolk met zich mee-
brengen.

In Heerlen, aan de Crutzerveld-
weg, stapt een knaapje uit een
van de acht woonwagens bij het
zien van een vreemde auto naar
buiten. „Wat levert het op, zon
interview?" vraagt hij wanneer
ik mijn bedoelingen kenbaar heb
gemaakt.
Aangezien ik niet zeker weet of
dezepoging voor mezelf iets gaat
opleveren, vraag ik ontwijkend
naar zijn ouders. „Kom maar,"
zegt het knaapje meteen, het
eventuele tarief voor een inter-
view kennelijk vergeten. En ver-
volgens houdt hij een keffende
hond op afstand, waardoor ik on-
geschonden de woonwagen kan
binnenstappen.

Aan de keukentafel is Lisette
Terlinden bezig met haar klein-
ste telg, maatje luier.Over staats-
secretaris Heerma heeft de moe-
der niet al teveel gehoord. Maar
het is onmiskenbaar dat zij zich
al langer dan Heerma's nieuwe
draai aan oude plannen door de
overheid besodemieterd voelt.

„Vier jaar geleden zijn we nood-
gedwongen uit het grote kamp
(In de Cramer, red.) vertrokken.
We moesten dichter bij de bur-
gers gaan wonen. Dat zou beter
voor ons zijn. Flauwekul natuur-
lijk, want de overheid wou toen
maar twee dingen voor zichzelf:
controle en die grote-kampen uit
het blikveld.Dus werden de gro-
te families uit elkaar gehaald en
her en der in kleine kampen weg-
gemoffeld. En nu maken ze ons
met veel te hoge huurprijzen het
leven in de kleine kampen weer
onmogelijk. Vind je het dan

de grote families op het kamp
werden uitgevochten, willen we
niet meer meemaken. We heb-
ben bovendien goede contacten
met de burgers in Versilieën-
bosch (aanpalende woonwijk,
red.) en voelen ons geaccepteerd.
Waar we moeite mee hebben zijn
de hoge woonlasten. We betalen
hier meer dan onze vrienden uit
de huurwoningen aart de over-
kant. Dat steekt. Maar het ver-
schil zal nooit zo groot worden,
dat we ons boeltje pakken. We
blijven koste wat kost. Want die
woonwagen, dat is onze cultuur."

„Een groot kamp is veel gezelli-
ger en je kinderen kunnen er
zelfstandig wonen. Maar in dit
kampje zijn we beter af danin 'In
De Cramer'. De voorzieningen
zijn beter, alles is proper. Maar
vraag niet wat jeervoor moet be-
talen. Da's geen verhouding.
Weet je dat we nog naar buiten
moeten om onze behoefte te
doen en om te douchen. En doe
nou maar eens een gok hoeveel
we elke maand neertellen. Juist
ja, zevenhonderd gulden aan
huur voor de wagen, standgeld,
gas, water en licht."

Voorzichtig zeg ik dat de lasten
misschien nog hoger worden.
„Weet ik," haalt ze haar schou-
ders op. „Ze proberen ons, door
het wonen in een wagen onbe-
taalbaar te maken, de huizen in
te krijgen. Da's toch te gek. Ze
dwingen toch ook de burgers
niet om in een woonwagen te
kruipen. Die krijgen zelfs huur-
subsidie. Nou, de regering subsi-
dieert maar. Wij liggen in ieder
geval liever krom voor die wa-
gen. Want de wijk gaan we zeker
we niet in. Daar verpieteren we
helemaal."

hoeveelheden shag die zij in no
time weet weg te roken, mist bo-
vendien het contact met veel an-
dere woonwagenbewoners.

De deur van de woonwa-
gen aan de Rembrandt-
straat in Brunssum gaat
open. Een vijftiger met een
verse scheiding in het haar
doemt op in de deurpost.
Wijdbeens parkeert hij op
de welkomstmat.

„Wat moet je," vraagt hij grim-
mig. „Praten," zeg ik. „Praten
over Heerma en zijn plannen."
Hij trekt zijn wenkbrauwen om-
hoog. „Ben je van de krant,"
vraagt hij op een toon alsof de
journalistiek het smerigste be-
roep is watjekunt uitoefenen. Ik
knik. En fluister de naam van het
dagblad. „Nee, dank je," tilt hij
zijn grote knuisten afwerend op.
„Jullie schrijven toch niet wat
we zeggen. Hier kom je niet bin-
nen."

Zijn blik is van graniet. Ompra-
ten, piept desondanks een stem-
metje. Maar terwijl ik me begin
uit te putten in nieuwe argumen-
ten, draait de man zich om en
verdwijnt hij in de woonwagen.
Geen vreemde schoenen op zijn
welkomstmat. Geen ontboeze-
mingen aan een buitenstaander.
Ik krijg geen molecuul vertrou-
wen. Verslagenheid borrelt op.
Maar ook begrip.

Verder door de regio. Op zoek
naar praatgrage woonwagenbe-
woners. Want ze moeten er zijn.
Onlangs zochten ze immers nog
met honderden tegelijk de publi-
citeit op toen ze naar Den Haag
trokken om te protesteren tegen
Heerma's plannen. Die overigens

vreemd, dat we in opstand ko-
men?"
„Je kunt je natuurlijk ook een
beetje aanpassen," meent de fa-
milie Van Elteren, waarvan de
vrouw des wagens praat met de
snelheid van een goed geoliede
Brengun.
Het echtpaar woont aan de Here-
weg, noordelijk van het Heerlen-
se centrum en is best tevreden
over de huidige stand van zaken.
„Wij gaan hier niet meer weg. We
zijn blij dat we het grote kamp
verlaten hebben. De trammelant
door de vetes, die continu door

Ook de familie Kwarter, die
sinds acht jaar met zes woonwa-
gens aan de Einderstraat op de
grens met Heerlen en Brunssum
staat, is tevreden over het leven
in een klein kamp, althans verge-
leken met het wonen in een groot
centrum.
Het feit dat voor de opgroeiende
kinderen die zelf een woonwa-
gen willen bewonen straks op
het subkampje geen plaats meer
zal zijn, zit hen nog het meeste
dwars. Mevrouw Kwarter, die
overigens in hetGuiness Book of
Records thuishoort vanwege de

Aan de Heidestraat in Brunssum
geraak ik zonder moeite binnen
bij een woonwagenbewoner, die
er vrolijk op loskletst en mis-
schien daarom wel anoniem wil
blijven. Hij blijkt niet afkomsig
uit In de Cramer of een soortge-
lijk groot kamp. Toch beweert
hij een 24-karaats woonwagen-
bewoner te zijn. Hij argumen-
teert evenwel alsof hij enige af-
stand heeft genomen van zijn
'broeders' en hun problemen.
Zijn kamp bestaat trouwens
slechts uit twee wagens.

„Woonwagenbewoners verschil-
len. Er zijn kermisklanten, zigeu-
ners, burgers die uit de maat-
schappij zijn weggevlucht, kin-
deren van buitenlandse arbei-
ders die hier wegen hebben ge-
bouwd en de mijnen zijn inge-
gaan. Je kunt het die mensen
niet allemaal naar de zin maken.
En je mag hen evenmin over één
en dezelfde kam scheren. Ze wo-
nen wel allemaal in hetzelfde
soort huis. Maar het blijven indi-
viduen."

„Het probleem is," filosofeert hij
verder, „dat de overheid, zonder
wat te vragen, plannen voor
iedereen smeedt. Dat doet niet
alleen die Heerma. Marga Klom-
pé tapte twintig, dertig jaar gele-
den al uit hetzelfde vaatje. Die
verzon ook van alles, waar de
grote meerderheid niet naar ge-
vraagd was."

"Ik zeg je, als de plannen van
Heerma doorgaan en de lasten
blijven stijgen, dan doen we zon
grote stap terug, dat we weer in
de tijd van Klompé terechtko-
men. Die probeerde de woonwa-
gens, die kris kras in het veld
stonden, in kampen te stoppen.
Terwijl Heerma ze juist met zijn
maatregelen uit de kampen weg-
jaagt. Hup het bos in voor een
paar dagen en weer verder. Te-
rug in de illegaliteit. Want de
mensen geven hun wagen niet
op. Ik zegje, ik zie dat gebeuren."

Ik vis nog eens naar zijn naam.
Vergeefse moeite. „Luister,"
doet hij alsof hij me niet gehoord
heeft. „Woonwagenbewoners
zijn beslist niet de gemakkelijk-
ste mensen. En dr zit ook gajes
tussen. Maar ze kunnen wel hun
eigen keuzes maken. En diekeu-
ze is een woonwagenkamp, waar
ze iedereen van de familie bij el-
kaar hebben zitten. Dan voelen
ze zich het sterkst. De saamho-
righeid en het voor elkaar opko-
men, is een heel belangrijke fac-
tor. Jekunt die mensen dus niet
zomaar uit elkaar zetten. Ook al
slaanze zich soms de hersens in.
Ze voelen gewoon dat ze bij el-
kaal» horen, net zoals ze aanvoe-
len dat ze alleen gelukkig kun-
nen zijn in die verdraaide woon-
wagen."

richard willems

exposities
HEERLEN

sburgse Volkssterrenwacht,"aapskooiweg 95. Werk van kunste-JfSgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di," vren zo 13-17 uur, di en vrook 19.30-I'"Ur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
£* van Walter Swennen. T/m 4/6,
*" di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
y Galerie Signe, Akerstraat 82a.""derijen van Berdt Mullenders en*t van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m 10/6.S*n wo t/m zo van 14-17 uur. Stads-JJ°j»wburg. Werk van Theo Lenartz.n 15/5. Foto-expositie 'Praagse bevrij-
J« m beeld. Van 20/5 t/m 21/6. Ther-"Unuseum. Heerlen in vogelvlucht.
)\t G- open di Vm vr 10"17 UUI". za en
}M 1uur. Geologisch Museum. Vos-J^nweg 131. Expositie 'Dieren vroe-en nu. T/m 6/7, open ma t/m vr 9-12J> 14-16 uur. ABP. Black Country,
Zs va" Leo Tillmanns.T/m 13/5, openels kantooruren. Galerie De Nor,

302. Expositie 'Verschuivin-
\l van Alma Vis. T/m 13/5. CBS,
)t_terweg '■ Foto-expositie van deJkring Geleen. T/m 4/6, open tijdens
E«Ooniren. NMB, Bongerd 13. Expo-Ej van mevr. Captijn de Ridder. T/m, " UPen ma t/m vr 9-16 uur.

BRUNSSUM
"lïkkeOave, Expositie van de Foto-j*P 68 door Uwe Piper en Nol Peper-

s-Van 18/5t/m 10/6, open ma t/m vr
/0-12 uur,.l4-17uur, 19-21 uur, zo 14-Uür.

HOENSBROEK
" bank. Fototentoonstelling, JanLa-J^hs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16

" ABN bank. Fototentoonstelling
Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,«werkdagen van 9-16 uur. Slotge-

JJW Kasteel Hoensbroek, Beelden-j"tonstelling van Jo Ramakers. T/m'°Pen dagelijks van 10-17 uur.
NUTH

l?*r'e Jac Vinken, Stationsstraat 282.
jUderijen van Pierdomenico Regaz-
J* en beelden van Lo van der Linden., 15/6, open di t/m vr van 9-18 uur enVa" 9-17 uur.
LANDGRAAF
P?fie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
f*r van de Amerikaanse kunstenaar? «itchey. T/m 27/5, open do t/m zo* '3-17 uur.

UBACHSBERG
ïl'er Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-

«*Jt> schilderijen en sieraden van Benjj*e. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
uur. Werk van Thijs Hekkens.l,i en zo 20 mei, open van 14-18 uur.

SCHIMMERT
E?'* Hof van Oensel, Haagstraat 5.LJ* van Sam Parabirsingh, Han van
t°st-van der Velden en Arme Martens.
By 12/5 fm 18/6, opendo t/m zo van 14-

Andere naam voor Volkskredietbank
J^ïILEN- De Volkskredietbank
«et Burgemeester Van Gruns-

Mem in Heerlen heet voortaan
?<_ntelijke Kredietbank. Tot de
"hswijziging is besloten omdat
;i het dienstenpakket als hetijjtenbestand breder en geva-der van opzet zijn geworden
algemeen bekend is. Hoewel de

nog steeds zonderstoogmerk werken zijn het niet
l"" uitsluitend instellingen voor
J*er draagkrachtigen. Sociale
qietverlening en schuldregelingen vroeger de belangrijkste ta-van de kredietbank. Maar nu. nien er ook terecht voor per-hiijke leningen, doorlopende
Ji'eten, krediethypotheken etc.lerland telt op dit moment 55
'■heentelijke Kredietbanken.

Regioredactie Oostelijk Zuid-Limburg
lantoor Heerlen,
* 045-739284
i^ile Hollman,
* 045-422345
2?ns Rooijakkers,
.f 045-714876
""ank Seuntjens, chef1* 04750-22937

gehard Willems,
*■■ 04406-15890

Philippens,

ifhtoor Kerkrade,
* 045-455506

Ackens,

Voor klachten
over bezorging
'_" 045-739881

" Inkijk in de Dorpsstraat in Schinnen, de 'sluiproute' richting autosnelweg

Concert op
moederdag

i_r - Het mannenkoor de

!, ooker Sangers houdt op zon-
mei voor de vijfde maal in

jessie een moederdagconcert incultureel Centrum Hoensbroek.
aan het concert verle-gt gemengd zangkoor St. Pau-

r, ltPassart/De Wier en harmonie
TCilia uit Hoensbroek. Het con-' **gint om 11.30 uur en de toe--8 's gratis.

Omwonenden Dorpsstraat klagen over onveilige situatie

Duitsers 'sluipen'door
centrum van Schinnen

" Ondanks alle moeite zat een vrije dag er voor de scholieren niet in. Het bleef bij enkeleuurtjes vrijaf. Foto: CHRISTAHALBESMA

Scholieren hoopten op vrije dag
Gesprek
De bewoners hebben tot nu toe
geen concrete toezeggingen* van de
gemeente gekregen. „Wel is er 'n tijd
geleden een gesprek geweest metwethouder Duysens, maar die be-
spreking heeft niets opgeleverd", al-
dus Van de Bosch. „Volgens de wet-
houder valt het wel mee met de
klachten. Nou, diemening delen wij
niet."
Duysens opperde toen dat de ver-
keersintensiteit in de Dorpsstraat -
een tertiaire weg - zou afnemen als
het verkeer eenmaal via de nieuwe
Middenweg van de Westelijke naar
de Oostelijke Mijnstreek geleid zou
worden. Volgens Jan van de Bosch,

gevraagd om hun mening kenbaar
te maken over de situatie. Aan de
hand daarvan zullen we ons advies
formuleren", aldus de zegsman.

Van onze correspondent
HEERLEN - De meeste leerlingen van de
LDS/MDS-school in Heerlen grepen gistermorgen
hun kans op een paar vrije lesuren. Nadat de eind-
examenklaskandidaten van de Lagere Detailhan-
delsschool op hun laatste dag de toegangspoort 'lu-
diek' met een ketting vergrendeld hadden, was dat
het sein voor derest van de leerlingen om een vrije
dag te eisen.
Voor de poort van de school stonden zon vijfhon-
derd joelende scholieren die eigenlijk in afwach-

ting waren van directie-maatregeien tegen hun
spontane staking. Die bleven uit. Na hetverstrijkenvan het eerste lesuur bleken de meningentoch ver-deeld. Diverse klassen gingen het schoolgebouw
binnen. Op enige afstand volgden twee MDS-leer-lingen in een auto met spanning de verrichtingen
van de actievoerenden. „Voor mijn mag het nog
wel even duren. Want in het derde uur heb ik eenproefwerk!", liet zich een van die MDS'ers ontval-
len. Helaas, want in het derde lesuurwas de situatie
weer normaal.

Met name Duitse automobilisten
die de grensovergang bij Doenrade
passeren, gebruikenopvallend vaak
de Dorpsstraat om via de Stations-
straat op de autoweg naar Aken te
komen. „En het is algemeen bekend
dat Duitsers zich niet exact aan de
maximum snelheid houden", weet
Van de Bosch te vertellen. De
Schinnense sluiproute levert de
Duitsers een tijdwinst van een half
uur op.
Eerder schakelde de buurtvereni-
ging, die de belangen van de bewo-
ners behartigt, Veilig Verkeer Ne-
derland in om maatregelen te be-
werkstelligen die zouden moeten
leiden tot een verkeersveiligere
Dorpsstraat. Het verkeer dat vanuit
Puth met behoorlijke snelheid de
bebouwde kom van Schinnen bin-
nenrijdtkomt plotseling in een 'fles-
sehals' terecht. Eerdere maatrege-
len van de gemeente, om voor fiet-
sers lijnen te trekken tussen derij-
weg en de trottoirs, vond de buurt-
vereniging bij lange na niet vol-
doende.

Snelheid

is die intensiteit niet afgenomen,
maar juist toegenomen.

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Bewoners van de
Dorpsstraat die zich al enkele jaren
zorgen maken over de verkeerson-
veilige situatiein de kom van Schin-
nen, blijven bij de gemeente aan-
dringen op maatregelen. Vooral nu
Duitse automobilisten de kern van
Schinnen gebruiken als sluiproute
zijn ze in het geweer gekomen.

In maart jl. maakten ze bij de ge-
meente schriftelijk kenbaar wat vol-
gens hen moet gebeuren (onder an-
dere asverlegging) om de over de
Dorpsstraat scheurende automobi-
listen gas terug te laten nemen. Vol-
gens woordvoerder Jan van den
Bosch van de verontruste bewoners
hebben zij nog geen reactie gehad
van de gemeente. Een woordvoer-
dervan de gemeente laat weten datzij nog steeds wacht op een advies
van de rijkspolitie. „Die hebben we

Zoals bekend is staatssecretaris Heerma van VROM- voornemens de laatste grote woonwagenkampen in
ons land op te doeken, om ze te vervangen doorklei-
ne, afgebakende subkampjes.

In de optiek van de bewindsman moeten op deze
wijze (onder meer) ook de laatste woonwagenbewo-
ners uit hun vermeende isolement worden gehaald
en meer bij de samenleving worden betrokken.

In de Oostelijke Mijnstreek zijn de subkampjes in de
tachtiger jaren als paddestoelen uit de grond ge-
schoten. Zeker in Heerlen en omgeving, waar het
grote regionale kamp 'In De Cramer' in die tijdspan-
ne een langzame en bijna anonieme dood stierf.

Een rondgang langs enkele van de nieuwe subkam-
pen leert dat nogal wat woonwagenbewoners om
uiteenlopende redenen best tevreden zijn met hun
nieuwe stek. Maar dieper nog dan deze gematigde
tevredenheid over een gedwongen verhuizing, zit
het wantrouwen, de woede en het onbegrip.

Een impressie.

" Wonen een in subkampje (Einderstraat Brunssum) valt volgens veel woonwagenbewo-
ners best mee. Maar deontevredenheid over de behandeling door deoverheid en de stijgen-
de lasten groeit. Archieffoto: THEO GIJZEN

'Het laatste stukje eigen cultuur
laten we ons niet ontnemen'

. !-""■ -! «m ' i .
limburgs dagblad

ontmoeting £

oostelijke mijnstreek
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Een proefrit in een Honda Civic CRX heeft wel iets wegvan een
rit in 'n prototype. Zoveel innovatieve techniek is erin verwerkt.

mWÊÊKÊÊmmW^^^mmW^-- <ik^^^_____N.

_f___- '■'■' ':: ::'."_-.— .' :' : _*^^BI

■ * OV.O *■ H* OMÖ *H tt"*n__

VoIVA» prOCTnL o\ 16611 OD VOO-W33.-CI6 CRX. Kortom, een motor diehet sportieve

dat u geen geheimenverklapt, «o__«»_ra,*__
O O waarmaakt, tn dan de zeer geavanceerde

doublé wishbone-wielophanging, die de Honda CRX een
ongeëvenaard weggedrag geeft.

Wat we u ook vertellen: alleen een proefrit kan duidelijk
maken wat het rijden in een Honda Civic CRX betekent.
Maar was u inmiddels al niet van plan die te maken?

'n Honda gaat zn eigen weg.

Bom. Garage Knops B.V, Sittarderweg 10,04498-53434. Geleen. Crombag Auto's BV,Rijksweg Z 236,04490-46260.

Brunssum. Auto Heral B.V, Haeftand 15,045-252244. Heerlen.AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.

(^Fnoncffi Wijziging standplaatsen
V>. 1GELEEN van grofvuilcontainers

Vanaf 14 mei 1990 ziet het gewijzigde schema van standplaatsen
van grofvuilcontainers voor de rest van 1990 er als volgt uit:

week dag mei juni juli aug. sept. okt. nov. dcc.

Iste maandag Maaslaan (E) 2 6 3 1 5 3
volle week dinsdag Meeuwenlaan - Merelstraat 5 3 7 4 2 6 4!

woensdag Schuttersplein - Knapenstraat 6 4 8 5 3 7 5
donderdag Op de Kraonkel - Romaniestraat 7 5 9 6 4 8 6
vrijdag Lavendelstraat (plein) 8 6 10 7 5 9 7

2de maandag Bloemenmarkt 14 11 9 13 10-8 12 10
volle week dinsdag v. Akenstraat (bassin) 15 12 10 14 11 9 13 11

woensdag Rennebeek - Bosbeek 16 13 11 , 15 12 10 14 12
donderdag Mercuriusstraat - Jupiterstraat 17 14 12 16 13 11 15 13
vrijdag Borrekuilstraat (nabij v. Galenstraat) 18 15 13 17 "14 12 16 14

3de maandag Bloemenmarkt 21 18 16 20 17 15 19 17
volle week dinsdag Hofstraat 22 19 17 21 18 16 20 18

woensdag v. Ostadestraat - Eberhardstraat 23 20 18 22' 19 17 21 19
donderdag Ridder Vosstraat - Vuling (D) , 21 19 23 20 18 22 20
vrijdag Kummenaedestraat (parkeerpl. Glanerbrook) 25 22 20 24 21 19 23 21

4de maandag Heidestraat (parkeerplaats Kerk) 28 25 23 27 24 22 26 24*
volle week dinsdag Groenstraat (Station Lutterade) 29 26 24 28 25 23 27 (F)*

woensdag v. Itersonstraat -v. Goudoeverstraat 30 27 25 29 26 24 28 (G)
donderdag Spaubeeklaan - St. Jansstraat 31 28 26 30 27 25 29 27
vrijdag Asterstraat (plein) 1 juni 29. 27 31 28 26 30 28

(D) Hemelvaartsdag van 24 mei naar 25 mei Vanaf bovengenoemde datum is het VOOr(E) Pintetermaandag van 4 juni naar 5 juni particulieren van buiten Geleen en voor bedrijven(F) 1e Kerstdag van 25 december naar 24 december . .. « . 'G2e Kerstdag van 26 december naar 27 december f f Vfn *** Geleen meer toegestaan
(grof)vuil in de containers te storten.
Er is permanent toezicht. ledereen die grofvuil

De containers staan van 12.00 tot 20.00 uur aanbiedt moet zich kunnen legitimeren.

So., 13. Mai
11.00-18.00 Uhr
Aachen-Altstadt
Einer der schönsten

Merkte Deutschlandsl... jeden Samstag
Aachen-Tivoli:

8.00 -14.00 Uhr
Parkplatz Elssporthalle

pro Stand pauschal 25,-DM

Bij exploit van mij, deur-
waarder, van 10 mei 1990, is
ten verzoeke van Henricus
Josephus Petrus van Zant-
voort, wonende te Land-
graaf (te dezer zake woon-
plaats kiezende te Huls-berg-Nuth aan de Wissen-
grachtweg 23A, ten kantore
van de advocaat mr. H. Ja-
cobs), gedagvaard: Ronald
Frederik Maria Verkerk,
handelende onder denaam Handelsonderne-
ming Veroy, zonder be-kende woon- en verblijf-
plaats in en buiten Neder-
land, om: op vrijdag 13 juli
1990 des voormiddags te
10.30uur te verschijnen ter
openbare terechtzitting
van de kantonrechter te
Heerlen, alsdan en aldaar
fehouden wordende in het

antongerechtsgebouw
aan de Akerstraat 108; ten-
einde: op in dat exploit
vermelde gronden te ho-
ren eisen en concluderen
dat bij vonnis de gedaagde
zal worden veroordeeld tot
betaling van ’4140- met
rente, de huurovereen-komst met betrekking tot
de loods met deel van aan-
grenzend erf aan de Edi-
sonstraat 20 te Landgraaf
zal worden ontbonden,
met veroordeling van ge-
daagde tot ontruiming
daarvan en veroordeling
tot betaling van ’ 1200-
-per maand of gedeelte van
een maand dat voormeld
gehuurde nog, niet zal zijn
ontruimd, zulks vanaf 1
juni 1990; kosten rechtens.
Afschrift van voormelde
dagvaarding kan wordenverkregen ten kantore van
mr. H. Jacobs voornoemd.

P.C. Baarda,
gerechtsdeurwaarder,
Hertogsingel 89a,
Maastricht.

, — _, 1

★. 6000 m2meubeltoonzalen Éf
- stijlmeubelen mal ____ ilfinil-'ii»min- rustiek eiken meubelen df^% * _$mÊßr^% i__PP_____P____flHWP!!-'- moderne meubelen- slaapkamers fcKv _l Lfc W_*:k I- tienerkamers -_)___§ *S lijfl ÉL _fl_t_L_F I- kleinmeubelen B__ **_. ■*>«- V B_fl
-vloerbedekking Bil I- gordijnen \\§ _.._ * . _\ ,J» >**<_______!- Oosterse tapijten _Pj_yii_#É^__r-—____l m I- uitgebreide collectie w\ ■seniorenmeubelen WJmW m
- aanbouwkeukens BEXm ***__\badkamermeubelen m ■
★ Volledige garantie E i§j
★ Eigen servicedienst
★ Vrije toegang

EB 9 *f
Openingstijden: ?j^__B-^*

ma. t/m vr. 9.00-18.00 u. Br^ _W^
zat. 9.00-16.00 u. Hf

■■k JJg^ipif^mi Jf^k BEATRIXHAVEN MAASTRICHT I
I ■ "■_■Ui _T^__L_J llr I i% GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 J

| M"^^^H volg bord -^ BEATRIXHAVEN fej]

't I .GA NAAR HET STRAND MAAR STRANDT NIET!!! _____
DEZE AUTO'S KUNT U

MORGEN AL HALEN.
U HOEFT ZE PAS OVER EEN

HALF JAAR TE BETALEN.*

Citroen Ford Escort Ford Escort Ford Escort
Visa 14 CL 13 CL 13Laser
1986 1987 1986 1986

NY-24-XJ RJ-47-DV PR-04-FN LG-14-SY
Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs
voorheen voorheen voorheen voorheen
13000,- 21.700, 17.750,- 16.700,-

-nu nu nu nu

l 11.000,- l l 19.850,- l | 16.500,- | I 14.850,- |

j_^Jl^|[«___>||^| .;

Ford Escort Ford Escort Ford Sierra Ford Sierra
1400 C 1.6 L 2.0 L 2.0 L

1987 1985 1984 1986
SL-21-TP NK-92-JB KN-05-DY PR-27-FN I
Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs
voorheen voorheen voorheen voorheen
21.750,- 16.750,- 15.900,- 22.900,-

-nu nu nu nu

l 19.850,- l I 15.500,- l | 13.950,- | | 20.850,- I SfSaniie.
I I I r——

_
I I I ' U flnancJel*n *n

_2______ ImTWW Vim- over 6 maanden
|B fc JI'ÏIL i_-S^Sr etstenW 9 ■ Inruil mogelijk

' «3 mnd. 100% I
Opel Kadett Ford Escort Opel Kadett Ford Escort garantie (ook aan

16 D 16 L Combi 13 S 1300 L le vullen tot 1 jaar) I
1986 1984 1986 1984 " Een At V«n _JOS P

PB-40-GD hx-93-xh PP-11-RT LB-96-RY Bogman betekent
Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs 'service_kwaliieit'
voorheen voorheen voorheen voorheen
18.600,- 14.900,- 17.900,- 14.800,- _«W_________^

nu nu nu nu ■ ■ . -,«Hamstraat 70
16.850,- 12.950,- 16.000,- 12.950,- Kerkrade-West

Tel. 045-423030

_^ OFFICIAL DEALER Fax 045-416868

___________________a____a^ I
I J

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 debasis 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 elkgrasveld een gazon,
waarom wij u graag Honda We nodigen u graag uit
gazonmaaiers adviseren. voor een nadere kennisma-
Zuinigheid, milieuvriende- king.
lijkheid, betrouwbaarheid
en vooraleen perfekt maai- HO_J_>A
resultaat zijn doorslagge- _______________________

-xspstes. , e §3_2___

baii________ !_MtfS_H__<_______

HMECHANISATIECENTRUMfrissen.
S 04406-40253* Vroenhof 86
VALKENBURG-HOUTHEM

&

CAD / CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek
9 Architectuur " Constructie/Piping

Integratie is toekomst!
S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichteriaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals 40264 FQX (04454) 5085

9-10 juni 1990

Inschrljfadressen:
J. Delissen, Irenestr. 35, 6267AW Cadier &Keer. tel. 04407-1476.
H. Slenter, Dr. Ackensweg 18,6271BS Gulpen, tel. 04450-1752.
M. Everaers, Dr. Delissenstr. 11, 6271 GG Gulpen, tel. 04450-2678.

»^—^— _■_■__———^_________—^
■ _J

BELONING VOOR SCHOONMAKER MJZijn uw ideeën ’ 250,- of ’ 1000,- waart
ledere schoonmaker m/v van Nederland mag rij

ronduit zeggen. Wat kan er allemaal beter? Heefl
een goed advies, een vinding, een vondst, eefl

hint? De Ondernemersorganisatie Schoonmaak]
Bedrijfsdiensten (OSB) looft een fraaie kwartaal^uit. Bijvoorbeeld voor een idee op

personeelsgebied. Of over het werk zelf. Of oA
produkten of materialen. Stuur uw idee naar:

OSB Ideeënbus, postbus 86, 1180 AB Amstelved
I \

-X

|=y|| Provinciale Commissie
=||f| Beheer Landbouwgrond'
iffflll in Limburg
De Provinciale Commissie Beheer Landbouwgrojj
in Limburg (PCBL) maakt bekend datvan 12mei Vn
juni 1990 voor iedereen de mogelijkheid bestaaj
inspraak op het oncept voorontwerp-beheerd
Randzone ZuidLimburg en het daarvan onderdes'
makend voorstel overbegrenzing en statusvan hetf
tienotagebied.

Het concept voorontwerp-beheersplan Rand*
Zuid Limburg heeft betrekking op beheers- en té
vaatsgebied in of nabij Uzerenbos, Grasbroek, l
brichterbos, Etzenrade, Het Broek, Schinveidse f
sen, Bovenste Hof, Watersley, Daniken, SweikhUÖ
Huis Schinnen, Wolfhagen, Kathagen, Ten EssC'
Bunderbos, Kannerberg, Jekerdal en St. Pietersbetf
Het voorontwerp-beheersplan en de kaarten met
voorstel voor het beheers- en reservaatsgebied I _
gedurende genoemde periode tijdens kantooruren
inzage op de gemeentehuizen van Susteren, Bom,
tard, Schinnen, Onderbanken, Heerlen, Nuth, Meer*
en Maastrichten bij het secretariaat van de PCBL op
kantoor van de Directeur Landbouw, Natuur en OP
luchtrecreatie, visie-kamer, Swalmerstraat 52 te fl'
rhond.

Gedurende de inspraakperiode zal de PCBL een v<l
lichtingsbijeenkomstbeleggen en wel op:- Dinsdag 12 juni 1990 om 20.00 uur in het Str«Jtrefcentrum, Kerkstraat 23 te Doenrade

04492-1875).

Tijdens de inspraakperiode zal op dinsdag 19 juni 1Jin het kantoor van de LLTB Land van Swentibo'
Einighausen/Limbricht van 09.00 tot 16.00 uur 9
genheid gebodenworden om desgewenstmondeü1]
toelichting te vragen op bovengenoemd plan
begrenzing.

Tot 26 juni 1990kan iederzijn of haarvisie opbovej
noemd plan schriftelijk kenbaar maken bij de PV\Postbus 965, 6040 AZ Roermond.

Het voorontwerp-beheersplanmet kaart is voor bel^Jhebbenden gratis verkrijgbaar bij het secretariaat
dePCBL, Postbus 965,6040AZ Roermond.

Nadere informatie over voorlichting en de insprak
verkrijgbaar bij het secretariaat van de PCBL, Swalf'
straat 52 te Roermond, telefoon 04750-96813 (def*
Rompelberg).

Roermond, mei 1990.

De Provinciale Commissie Beheer Landbouwgrond
in Limburg,

devoorzitter, de secretaris,
P.G.G. Hilhorst. Dr. ir. H.P.F.O*
I J
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p ninSamenwerkende\S\\ RevalidatiecentraUUU Limburg

Per 1 juli1989zijn hetKinderrevalidatiecentrum "Franciscusoord" en de Lucas-
Stichtingvoor Revalidatiegefuseerd tot de StichtingSamenwerkende Revalidatie
Centra Limburg (S.R.L.).
Het doel isom te komen tot een versterkt dynamisch beleidoprevalidatiegebied,
echtermet inachtneming van de eigen identiteit.

Voor de pastoralebegeleiding in hetKinderrevalidatie-centrumFranciscusoord te
Valkenburg zoeken wij een

pastor r.k. (m/v)
in deeltijd dienstverband voor 20 uurper week.

HetFranciscusoord is een centrum waarruim 200 motorisch gestoordekinderen
revalidatie en onderwijs ontvangen.
De behandeling/begeleiding geschiedtzowel klinisch als in dagrevalidatie.

Tot dewerkzaamheden behoren:- depastorale zorg voor revalidanten en hun ouders, het ondersteunen van leer-
krachten inzakekatechese en identiteit van de school;- het ondersteunen van groepsleiding in paviljoens;- het mede voorgaan in vieringen;- deelnameaan hetgeregeldoverleg in de Pastorale Dienst en metandere disci-
plines.

De gedachten gaan uit naar eenfunktionaris die:
- over een voltooide universitaire opleiding theologie beschikt;- een klinische pastorale vorming heeft gevolgd ofbereid is die te volgen;- een oecumenische instelling heeft en open staat voor andere levensbeschou-

welijke stromingen.

De nieuwepastorzal opgenomen worden in de Pastorale Dienstvan deLucas-
Stichting voor Revalidatie Hoensbroek.

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Ziekenhuiswezen; salariëring volgens FWG
groep65.

Inlichtingen bij pastor G. Ritzen, tel. 045-211594.

Schriftelijkesollicitaties, ondervermeldingvan levensloop en ervaring, binnen
14dagenrichten aan:Lucas-Stichting voor Revalidatie, Afd. Personeelszaken
(dhr. F. Kayser), Zandbergsweg 111,6432 CC Hoensbroek.

HT« DE LIMBURGSE**'|f PERSONEELSGIDSI __ 'H_________M______________Ml

Gevraagd
voor spoedig

ALLROUND
BANDENMONTEUR
of aankomend bandenmonteur

Sollicitaties te richten aan:

Autobanden Centrale
Sampermans B.V.
Willemstraat 80, 6412 AT Heerlen

■M_D________H_______B________l

Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg
Wilhelminasingel 25,

_*\_*\S\. _*"U °041 CH Roermond,
&V_V<__ftl_ postbus 960,

\P&^XAmV °040 A 2 Roermond
Het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet
Onderwijs in Limburg roept voor het schooljaar
1990/1991 docenten (m/v) op voor de volgende

vacatures:
scholengemeenschap Proosdijveld voor LAO,
LHNO en LTO te Beek
mechanische techniek
(verspanend) 23 lessen
plantenteelt lóiessen
Inlichtingen: dhr. H.W.G. Zwart, directeur, lel.
04490-75225.
Sollicitaties te richten aan dhr. A.J. van Pol,
secretaris van bovengenoemde vereniging, tel.
04750-81815. 7__3

fTp Stichting Ziekenzorg
4-j-' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

frmm-t Ten behoeve van de poli Kaakchirurgie, lokatie Sittard, zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor 3e funktie van

H verpleegkundige
vakaturenr. GM 58

E

funktie-informatie: " is belast met assisterende en instrumenterende werkzaamheden t.b.v. de
kaakchirurg; maakt röntgenfoto's, kaakafdrukken en dient plaatselijke
verdovingen toe;

" is belast met het afwassen en inpakken van te steriliseren
instrumentarium en houdt de voorraden op peil;

" adviseert de patiënten t.a.v. de nazorg en nabehandeling; .
" houdt de poliruimte schoon. e
Het betreft in principe een full-time funktie (eventueel een dienstverband
van minimaal 80%).

funktie-eisen: " diploma A-verpleegkundige;
" akkuratesse;
" goede sociale vaardigheden.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 40.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform C.A.O. ziekenhuiswezen.

inlichtingen: De heer H. Oude Hengel, koördinerend hoofdverpleegkundige, tel.
04490-18666, sein 1346.

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.
__________I___________■—. «________M_____.______M____________________M________^^ '

BJH m MPPP^^ __w_

_ï'f;|i I W' m_ l\\ 1 ft■ -tl B ? S-H_____B_ll __■ __v_^_\ W i'I B* _i _______!________________________

H m
*Cj* HS >:3fiM

Mm I "£_? __i

H"i__. _C__._W VI;fö__ .i. _**

.. ' *?' - / ',*i/t?' i-j

Lang niet iedereen I^^—^^^g^^ of de prijs van het

weet dat men bij het W**w onroerend goed. En dat
Bouwfonds Limburgse BOL_J heeft ziln aantrek-

Gemeenten tegenwoor- kelijke kanten. Want
_^^^ AmW ________________!_____ ______&_:.

dig elke hypotheek kan het Bouwfonds is de
c i "._ „ K *^!L ___■ S^É^s*"**atsluiten. Voor een vrij- m IISÊS " '^^^ vertrouwde hvDO-

staand landhuis net zo ft theekinstelling uit uw

goed als voor een ____*_% *^^^^^__m_---m--mo^^^ eigen regio.
|L "'' "~' '-nnr _—- _ __.. qp- _ Éll_MHM____ -^*_■■■"W^,^^^

premie A-woning. Dus ■^**__É( lÉÉ__ U bent er alsklant
\W M ■_________. e*»*** **"" \_^oooo*l-^*^^- _^_^_A\\\W\"'' _B __■__." _____________________________B_BBpwW^^^^ ' o*" _____________

met gemeentegarantie, , 1 —" c^r""* ___^Ê_M geen nummer. Dat
maar ook zonder. R^ *' _^_m___^ÊÊ merkt u bijvoorbeeld

Omdat iedereen zn - __^^^^Ê als u met speciale
eigen levenswijze en zn HÉ «f *^^__É____M wensen komt. Of als
eigen woonwensen Km l__ I twwJTl __ i% Vwl )_Ttl IkTi __! fil iTI (vï K^ i_Tll I iTSTS [^ zich later eenS onver-
heeft, biedt het Bouw- t^_i _TP BWW _T_!R[^ JRp _F 1______________________■ wachte situaties
fonds verschillende \^^A WmAX**! ________} \\____\_\ voordoen: dan zoeken
hypotheek-vormen ■________■ ___________________________________ ____■■■ _______________ we samen met u naar
die daarop aansluiten. Zodat u altijd de En waarom zou ude aantrekkelijke kanten geld nodig heeft, is er een hypotheek-vorm die een oplossing. Bovendien komt het Bouwfonds

financiering kunt kiezen die het best bij uw van een annuïteitenhypotheek niet kombineren daarinvoorziet: de Aflossingsvrije Hypotheek. bij de rentevergelijkingen doorgaans als goed
eigen ideeën past. met de financiële voordelen van een leven- Om een lang verhaal kort te houden: bij het uit de bus.

Neem bijvoorbeeld debekende Bouwfonds hypotheek? —~—'|7jT^iWr^^^lïl_<liï lltïlll^ ili Bouwfonds Dus welke pet u ook past, het is altijdH __^_§X _ ?aO„|___ tttam Hast -<■p_Hfc.fl..

annuïteitenhypotheek.Dat vinden veel mensen Dat kan met de [IBlillH^ ■__^B«_L kunt unu elke verstandig om eens met uw makelaar of

' I Stuurmij, geheelvrijblijvend, uitgebreide informatie over deBouwfonds-Hypotheken, j I (.)_».--;_ i.,,„«b^i.

nog steeds een aantrekkelijke oplossing. Bouwfonds I Naam: I HBS hypotheekof assurantie-adviseur te praten over de

Wilt u bij onzekere rente-ontwikkelingen SpaarVast I p^ode""_\""~^^te." """"[" [ fiSfe-?! 1 vervolg-lening voordelen van een Bouwfondshypotheek.
financiëlerust dan is er deRente Rust Hypotheek. | Tyfoon: - I fj 1 S afsluiten, onge- Voor meer informatie kunt u ook even

Mijn makelaar/assurantie-adviseur is: K S»_i_fi &'
Hypotheek, die tussentijdse rente- Maar ook als u | - | ||| acht de hoogte bellen met het Bouwfonds of de coupon

Stuur de couponin een envelop zonderpostzegel naar: jsf
schommelingen sterk in bedwang houdt. tijdelijk extra j Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6160aaGeleen i r f van het inkomen opsturen, —><§' mmmmm
■: ■-■■-■:■-.■.■ "■ '■' ".: .' ■ :■■■■:■- ' -■: : ':'■ ■■".-. ■;■ ':" '■' :■■'..' ':''': .....: ':'':' ' ■..:■.. ::" : ' ::-' ■' ■ ■::■■'■'■ ■: :

% Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Financieel vakwerk uit eigen regio.

Geleen, JosKlijnenlaan 288, Tel. 04490 - 88588 Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 -16555 Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter), Tel. 077 - 541945
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r Rabobank Heerlen
is een zelfstandigebank en maakt deel uitvan de Rabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gerichtop het behartigen van
definanciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

assurantie-adviseur
buitendienst (m/v)
De groep Verzekeringen maakt diploma Varia duidelijk de Een psychologisch onderzoek
deel uit van de afdelingBedrijven. voorkeur. De bereidheid tot kan deel uitmaken van de
Zij omvat thans drie medewerkers, verdere studie dientaanwezig te sollicitatieprocedure.
Onder verantwoordelijkheid van zijn. Goede commerciële contac-
het hoofd Assurantiën wordt de tuele vaardigheden alsmede Wilt u meer weten over aard en
functionaris belast met de uit- goedeuitdrukkingsvaardigheden, inhoudvan dezefunctie, dan
bouw van de assurantieporte- zowel mondeling als schriftelijk, kunt u bellenmet de heer
feuille zowel in de particulieren- zijn onontbeerlijk. Ervaring op J. Sanders, hoofd Assurantiën,
sector (het gaat daarbij om - het gebiedvan assurantiebemid- telefoon (045) 76 07 60 of privé
maatwerk) als op de bedrijven- deling is een vereiste. Kandidaten (045) 22 79 76 of de heer
markt. dienen in het bezit te zijn van F. Schelleman, hoofd Bedrijven.

rijbewijs BE.
#

Voor deze functie denkenwij aan (Jw schriftelijkesollicitatie wordt hm
kandidaten vanaf 25 jaarmet een De Rabobank biedt een goede met belangstellingverwacht door
opleidingop minimaal MBO- honorering en uitstekende secun- de directeurvan debank,
niveau en het diploma Assurantie- daire voorwaarden, waaronder Postbus 286, 6400 AG HEERLEN.
B. Voorts genieten kandidaten die een dertiendemaandsalaris en
beschikken over het branche- een premievrije pensioenregeling.

Rabobank Q
_—^__■__■________________________________________________________________________________

_=_ SEVERUNS&ARD

KANTOORMEUBELEN 1
EMLY Handelsonderneming
heelt in haar pakket van kantoor-meubelen
alten bekende merken van zeer hoge kwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrie
dlrektfemeubelen,vergadertafel», lage katten

en reet luxe eysteemburo's

Voortman
steler, buro'», complete kantoormeubel»
alsmede stalen kasten, kluizen en safe».

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro's en stoelen

I

Van Blerk
buro'» en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Teven» leveren wij ook batfe's, buro's en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hogekwaliteit

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat348
smar d tei.: 04490-23738

04498-54510 ;

A HIEUW! MOHEDO HIEUW!
I—-a-T—l IMPORT, GROOTHANDEL ENi__W_\ § DETAILHANDEL.

_mr\ $ ' POSTORDER IN EROTISCHE LINGERIE,
■iX LAK, LEDER, RUBBER.
W* W^i Uit onze 2 catalogussen kunt u een
fl tt—U bestelling doen in sexy lingerie, zeer
n^ll Jl exclusieve lak- en rubberkleding.
f'ft'< l Inclusief een speciale brochure van

lakkleding.
SNEL AANVRAGEN
Zend een eurocheque of girobetaalkaart ad ’ 10,- naar
onderstaand postbusadres, of maak ’ 10- over op
girorekening 3424152 of bankrekening 657886289 t.n.v.
MONEDO BVBA, OF MAAK EEN AFSPRAAK.
MONEDO BVBA
POSTBUS 19, 3688 KINROOI, BELGIË
TEL. 09-3211701862, FAX. 09-3211701864
Vul nu de bon in en stuur deze in een enveloppe op.
Naam

■ Adres
Postcode
Plaats

I BUROTRONIC HEEFT WEER
EEN SPECIALE AANBIEDING
VOOR SNELLE BESLISSERS
" 1 EEN IBM SCHRIJFMACHINE MODEL

SUPERSELECTRIC 45 VOOR DE PRIJS
VAN EEN SUPERSELECTRIC 35.

". T"7*'' \ * letterschijf met 96 tekens
#__mmm+mmmmmwmwmmÊÊk\ * 4000 tekens correctie geheugen

■ ■LJ * 30000 tekens intern geheugen

x^vx.tM*..^ * menu aestuurd

* m"'y'-Y- - 'V-*|>Ml» ' paginalengte
" _. * afbreekbeslissing

* zoekfunctie
I * toevoegen e/o wijzigen van teksten

* bi-directioneel printen (20 cps)
0^ f\ mm * cursortoetsen3 T £\ Adviesprijs f 3202,- ,|-\ f ,
mmWÊ _____ %gW \tw ■ Burotronicprijs excl. btw.

I Schrijfmachines J

DUI JIH IIN II kantoorsystemen-projectinrichting
flllrfff ff en automatisering

NEDERLAND B.V.
Heerlerweg 9 6367 AA Voerendaal Tel.: (045) 75 24 69

_>

Limburgs Dagblad

11O-DAAGSE BUSREIS 1]
FILZMOOS

20 t/m 29 juli
Geniet van de mooie natuur, de heerlijke zomerzon en de

sfeervolle stadjes in het Salzburgerland.
U logeert op basis van half-pension in hotel "Dachstein",

alle kamers voorzien van douche/toilet.
Op heen- en terugreis wordt overnacht. Diverse excursies,

een afscheidsdiner in Nederland, alsmede de reis- en
annuleringsverzekeringzijn in de prijs begrepen.

"f Qfin. Extra
J vJW. p P I vriendenkorting

op basis van - __
2-persoonskarner f <___■()." I

per persoon op
Toeslag 1-persk. vertoon van de

’ 117,- Vriendenpas

Organisatie: Schmitz-Reizen
Opstapplaatsen: * Susteren * Sittard * Geleen * Heerlen *Kerkrade ,

Boeken voor dezereis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals onder aanbetaling

"9" van ’ 100- p.p.

_--___J>
■^~^~^~^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■■M ___________P^

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

.■■■■M~__________________^_____________n___H___a_H__M_H_

■" ■ ■ - . ■

_

Kapitalanlage _m^ m
17% Rendite M^k Afdavon 11% ■ ■#
garantiert durch
Schweizer Bank _f^^\\
Pro Tourist AG, M_\__M
Ulmbergstr, 4 Af
CH-8002 Zurich, T 09411-342 46 65

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter bc-. grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

Geef stotteraars
even de tijd.

I ________________■_________■ "
§1 f^ i/^ Ü Metvestigingen inHeerlen, Maastricht en Eind-

] Yi^rV F\ hoven isVogelzang degrootstevakspecialist van
i___^^^^j V~^^^k Zuid-Nederland op hetgebied van beeld, geluid

Bl^^^X (F_w_m\ St en elektronika. o°^ °P bet gebied van compu-
__V^^§s^-___ /_____ ters ' randapparatuur en software dus. De afde-

J_-^-—■___.. J/m Computers van Vogelzang Heerlen levert
IJU4]1fi ¥__?’■ II aan konsumenten, en in toenemende mate aan
*=— /_wi_m bedrijven en ondernemingen. Vanwege de

konstante groei, zoekt Vogelzang Heerlen twee
ambitieuze medewerkers. Mensen die "gek" zijn van computers en toebeho-
ren, en die graagvan hun hobby hun werk maken.

ADVISEUR COMPUTERS M/V
VERKOPER COMPUTERS M/V

■ti__iiv.n__l_l De adviseur computers richt zich op het zakelijke trajekt. U begeleidt
uw prospekts bij het analyseren van eenprobleemstelling enbent verantwoorde-
lijk voor een perfekte installatie. Dat kan een stand alone PC zijn, maar ook een
kompleet netwerk inkl. software en het opleiden van gebruikers. U werkt door-
gaans zelfstandig, maar waar nodigbehandelt u bepaalde projekten ook in team-
verband.
De goedekandidaat heeft eenrelevante HBO-opleiding afgerond of is door oplei-
dingen ervaring van gelijkwaardig niveau. Ubeschikt overruime softwarekennis
en kunt die ook professioneel overdragen. Vanzelfsprekend heeft u uitstekende
kontaktuele eigenschappen plus een flinke dosis enthousiasme voor het vak.
Zodat u, werkend in een hecht team, Vogelzang Computers de juisteuitstraling
geeft. Uw leeftijd: 24-30 jaar.

im ____ -ïiifia ___■ Als verkoper op onze computerafdeling adviseert en demonstreert u
o.a. computers, printers, monitors, digitizersen diversesoftware. Voorop staat dat
uonze cliënten de juisteoplossingbiedt. Daarnaast bentumetuwkollega's verant-
woordelijkvooreen goedewinkelpresentatievan uwprodukten en voor hetvoor-
raadbeheer daarvan.
De juisteman ofvrouw heeft een middelbare opleidingafgeronden heeftbij voor-
keur verkoopervaring, liefst in onze branche. Natuurlijk bent u enthousiast en
kliëntgericht inuwwerk. Samen met een hecht team kollega's bepaalt u hetkwali-
teitsgezicht vanVogelzang. Uw leeftijd: 20-27 jaar.

m_._iHMif_ii» naast een boeiende baan, biedt Vogelzangu een goede beloning en
uitstekende sekundaire voorwaarden, waaronder diverse vaktechnische kursus-
sen. Uw schriftelijke sollicitatie metpasfotoricht uaan: Vogelzang, afd. Personeels-
zaken, Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen.

uocELznnc
Daarkun jeniet omheenI _

EXCLUSIEVE i

> FORUM—>
Bewonderenswaardig mooi. P__l__^^l Wm

Gemaakt om u behaaglijk te voelen. P*CK BI Wmm

I _T~ BENZ 1
JS i O l_l __ lA/H Q W

:; __^_^»__Pphk____^__l

ffinRHP B_)______:/'-;: ■ '^^''^''A.Hï?ii__llPi_lll§ SvP^

■ _*_ I ___. __>. ______■<________ ___________ »ï__'■^*fEtr____= .ri Roermond. 5

J__Ü____ ___£___!__& ___ g^Sj^B^ *" flj we&rÊÊ

1 ________ :;:>"; ■''SwBBBsH HmÏ^ë^.iA'Ki^'«■ ■pW_^uL E CTION

11 ff VQn 'loun interieur BWBaBMM
GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865
ROERMOND, Minderbroederssingel 33/Zwartbroekstr. 20, tel. 04750-10110
SITTARD, Industriestraat 2a tel. 04490-13663
VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705 i
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Hennie Grift verrassend
tweede in EK pikeurs

Manager Ploegsma praat nog met John Bosman

PSV rond niet Erwin Koeman
Van onze sportredactie

EINDHOVEN - Erwin Koeman
speelt komend seizoen voor
PSV. Achter de komst van John
Bosman staat nog een vraagte-
ken. Penningmeester De Rijcke-
re van KV Mechelen deelde gis-
teravond mee, dat de twee clubs
een akkoord hebben bereikt over
de overgang van beide spelers.
Manager Kees Ploegsma van
PSV bevestigde, dat de transfer
van Koeman 'op enkele details
na' rond is. „Maar met Bosman

hebben we nog geen overeen-
komst bereikt. Met hem zijn we
nog bezig. Wanneer we precies
de zaken afronden weet ik niet."
De transfersom voor Bosman be-
draagt ruim vier miljoen gulden.
Hoeveel PSV moet betalen voor

Koeman, wil de Belgische club
niet zeggen. Eerder raakte KV
Mechelen Graeme Rutjes kwijt
aan Anderlecht. Ook Wim Hof-
kens is op zoek naar een andere
club.
Eric Viscaal gaat waarschijnlijk

naar Gent recht heeft op een
transfersom van een miljoen gul-
den.

De bij PSV vertrekkende trainer
Guus Hiddink staat in de belang-
stelling van Sporting Lissabon,
waar Tomaslav Ivic aan het ein-
de van dit seizoen vertrekt. De
Portugese club voert momenteel
besprekingen met de trainer van
Atletico Madrid, Clemente. Als
die mislukken, is Hiddink de
voornaamste kandidaat voor de
post van hoofdtrainer.

naar het naar de hoogste klasse
gepromoveerde AA Gent. De ex-
PSV'er speelde dit seizoen bij
Lierse SK en het jaar daarvoor
bij Beveren. De aanvaller is nog
steeds eigendom van PSV, dat
bij een verhuizing van Viscaal

KNVB-premie van 120.000 gulden plus 30.000 gulden uit sponsorpot

Oranje: anderhalve ton
per speler

Van onze medewerker
HANS SINNIGHE

RECKLINGHAUSEN/SCHAES-
BERG - Hennie Grift, de Neder-
landse debutant in het Europees
kampioenschap voor beroepspi-
keurs, heeft gisteravond op de laat-
ste dag in Recklinghausen laten
zien dat hij tot de top behoort. Via
een magistrale inhaalrace waarbij
hij drie koersen op rij won, klom hij
in de (eind)stand op van de zesde
naar de tweede plaats. Europees
kampioen werd Pietro Gubellini uit
Italië met 157 punten.

Grift achterhaalde op de valreep de
Zweed Ake Svanstedt, die tot de
laatste koers detweede plaats bezet-
te. De Italiaan Pietro Gubellini,
eveneens debutant in het toernooi,

Van onze sportredactie
ZEIST- Na maandenlang soebatten is een einde gekomen aan

discussie over de WK-premie voor Oranje. De spelers van
het Nederlands elftal ontvangen van de KNVB bij veroveringvan de wereldtitel in Italië ieder 120.000 gulden. Het sectiebe-
stuur betaald voetbal is akkoord gegaan met het voorstel datde öranje-raad vorige week bij de voetbalbond had gedepo-
neerd. De KNVB-regeling staat los van het bedrag dat de spe-
'ers krijgen uit de sponsorpot. De opbrengst daaruit wordt ge-
schat op 30.000 gulden, zodat een wereldtitel anderhalve tonbruto oplevert.

lers. Gullit, Van Basten en Rijkaard
krijgen evenveel als de overige spe-
lers. Wat ze met het geld doen, is
uiteraard hun zaak."

Trainingskamp
De 27 door interim-bondscoach Leo
Beenhakker geselecteerde spelers
verzamelen zich maandag voor een
trainingskamp van tien dagen in
Zeist. In die periode worden vijf
oefenwedstrijden gespeeld tegen
amateurclubs. Daarna krijgen de in-
ternationals vier dagen vrij en ver-
trekt het Nederlands elftal maandag
28 mei naar Oostenrijk. In Wenen'
staat twee dagen later een oefenin-
terland op het programma tegen de
Oostenrijkers, vier dagen later in
Zagreb tegen Joegoslavië. Van
daaruit vertrekt Oranje donderdag 7
juni naar Italië.

J°t en met de kwartfinales krijgen
{« internationals 70.000 gulden. Datpatste bedrag is als volgt opge-
bouwd: twee keer 5.000 gulden voor
_J e oefenduels met Oostenrijk en
J°egoslavië, driekeer 1.0.000 guldenv°or de wedstrijden in de eerste
ronde.
*°or het bereiken van de achtste fi-
£»e keert de KNVB 15.000 gulden
r 1*en eenzelfde bedrag bij plaatsingoor de kwartfinales. Daarna gelden
°-e volgende premies: 20.000 gulden
'°or de vierde plaats, 30.000 gulden
v°or de derde, 40.000 guldenvoor de
'*eede, 50.000 gulden voor de eer-

I ttet voorstel van Ruud Gullit, Mar-
rï° Van Basten en Frank Rijkaard,

j?1? toezegden dat zij hun WK-pre-
ules aan de rest van de selectie zul-=tt schenken, is bij het overleg tus-en deOranje-raad en deKNVB niet*ft de orde geweest. Karel Janssen,

oordvoerder van de Oranje-raad:
r*et is aardig, zon voorstel, maaret heeft voor ons geen enkele rol
gespeeld. Het kan natuurlijk niet zoJ?n dat er onderscheid wordt ge-
naak} in ,je beloningvan de topspe-

door hans straus

Yvonne van Gennip
terug in kernploeg

'Eigenlijk ben ik nooit gestopt'

# Ellen Brands (met bal), handbalster van Auto Caubo lason, een toonbeeld van inzet en vechtlust. De Valkenburgsen baan-
den zich met de zege opNiloc een weg naar debekerfinale. Foto: WIDDERSHOVEN

Valkenburgse dames bereiken bekerfinale
Iason stunt tegen NilocHAMBURG - Boris Becker stevent

jJJHamburg regelrecht op de eerste
oernooizege op gravel van zijn
lo°pbaan af. De 22-jarige Westduit-?er had in de kwartfinales geen en-*ele moeite met zijn Amerikaanseegenstander Jimmy Arias. Gecon-
centreerd klaarde Becker het kar-
J^i in een uur en zeventien minu-
*ö: 6-3 6-1. Becker, die de laatste
H)d zijn inspiratie een beetje kwijt-
raakt leek te zijn, was uiterst te-lden. „Ik ben in topvorm. In de
"*eede set heb ik werkelijk perfect
Bespeeld."

Boris Becker
Weer in vorm

Brazilianen
krijgen

zeventig mille
RIO DE JANEIRO - De Brazi-
liaanse spelers krijgen zeventig
mille de man by de verovering
van de wereldtitel voetbal. De
bond wilde aanvankelijk niet
verder gaan dan vijftienduizend
gulden, hetgeen leidde tot een
massaal protest van de spelers..
Op de training droegen alle gese-
lecteerden uit protest hun shirt
met het reclame-logo van de
sponsor aan de binnenkant. Die
actie zouden ze aanhouden tot-
dat er een aanvaardbare overeen-
komst was bereikt. Gisteren gin-
gen ze akkoord met de nieuwe
aanbieding. Vergeleken met Ne-
derland, West-Duitsland (140
mille) en Italië (450) is de premie
van de Brazilianen uiterst be-
scheiden.

VALKENBURG - De handbalsters
van Auto Caubo/lason hebben zich
geplaatst voor de nationale bekerfi-
nale. In een bomvolle sporthal De
Wiegerd in Valkenburgbrachten zij
de eredivisieploeg van Niloc een
verrassende 13-12 (rust 9-7) neder-
laag toe. In de eindstrijd ontmoet de

verdriet. Verdriet bij het Amster-
damse Niloc dat in de 47ste minuut
nog met 10-12 aan de leidingstond.
Veel balverlies en het missen van
een penalty leidden echter de ne-
derlaag van het Amsterdamse team
in. lason kon daar een enorme por-

ploeg van trainer Frits Feuler PSV
in Nieuwegein. Mocht PSV de
landstitel pakken, dan gaat lason
als eerste-divisieploeg Europa in.

„We gaan vanavond niet naar bed,"
kon een betraande Nicole Becker
met moeite na het duel uitbrengen.
De kolkende Valkenburgse sport-
hal was een toneel van vreugde en I Volleybalsters

naderen 'China'

tic vechtlust tegenover stellen. Bo-
vendien bleef Mariette Crutzen in
de laatste minuut ijzig koel.

Nadat de scheidsrechters Scholman
en Van Wettum de Valkenburgsen
een strafworp hadden toegekend,
werd het plotseling doodstil in De
Wiegerd. De spanning was te snij-
den. Toen Mariette Crutzen be-
heerst doelpuntte, stond de hal op
zijn kop. Nog lang na het eindsig-
naal zong het uitzinnige publiek het
Limburgse volkslied. Sportieve
wanklank in het bekerduel was ech-
ter het gedrag van Niloc-coach De-
keling die de door emoties over-
mande Frits Feuler, de triomferen-
de Limburgse coach, weigerde een
hand te geven. Terwijl Feulers
ploeg onder aanvoering van Jenny
Rogge, de Valkenburgse keeper-
strainster dieeenrode kaart ontving
na aanmerkingen op de leiding, de
polonaise danste, kon de lasontrai-
ner zelf minutenlang geen woord
uitbrengen.

De oefenmeester had zijn emoties
nauwelijks onder controle. Net als
teammanager Crutzen die zijn
vreugde niet onder stoelen of ban-
ken stak: „Wij hebben er als ploeg
steeds in geloofd. In eigen hal spe-
len we met een achtste man. Het pu-
bliek was een enorme ruggesteun",
sprak de begeleider die als schoon-
vader van Mariette Crutzen dubbel
en dwars in de triomf deelde. Top-
score lason: Mariette Crutzen met
zes treffers. Bij Niloc was Astrid van
Otterloo het meest trefzeker. Zij
scoorde vier maal.

" Hermes is tegenstander van Her-
schi/V en L in denationale bekerfi-
nale van de heren. Hermes bereikte
gisteravond de eindstrijd door met
21-20 van Tachos te winnen. De zege
kwam tot stand in de laatste secon-
de.

SANLUCAR DE BARRAMEDA -
De Nederlandse volleybalvrouwen
zijn nog één zege verwijderd van
deelneming aan de A-wereldtitel-
strijd in China. Op de openingsdag
van de finalerondevan hetB-WK in
Spanje won Nederland moeizaam
met 3-1 van de grootste concurrent
voor de belangrijke derde plaats,
Joegoslavië. Bij zeges op de Bonds-
republiek en Frankrijk dit weekein-
de kan Nederland het toernooi zelfs
nog winnen. Een keer winst is ge-
noeg voor plaatsing, die zelfs bij
twee nederlagen nog mogelijk is.

Finaleronde: Bondsrepubliek-Polen 3-2;
Verenigde Staten - Frankrijk 3-1; Neder-
land-Joegoslavië 3-1 (15-6 15-1 9-15 15-10).
Stand: 1. Bondsrepubliek 3-6 (9-2); 2. VS 3-6
(9-5); 3. Nederland 3-5 (8-4); 4. Joegoslavië
3-4 (4-7); 5. Polen 3-3 (4-9); 6. Frankrijk 3-3 (2-
-9).

" KORTRIJK - René Desaeyere
heeft een contract voor twee jaar als
trainer bij KV Kortrijk getekend.
Het bijna afgelopen seizoen had
Desaeyere Germinal Ekeren onder
zijn hoede. Hij volgt Boudewijn
Braem op.

" LIVERPOOL - Liverpool heeft
voor een miljoen pond (ruim drie
miljoen gulden) de Israëlische spe-
ler Ronnie Rosenthal van Standard
Luik overgenomen. Rosenthal was
al bij Liverpool op leenbasis.

J^EN HAAG - Yvonne van Gennip
rekt in de winter de wedstrijd-, chaatsen weer aan. Na een afwezig-
heid van een seizoen is ze op eigen

teruggekeerd in de vrou-
"enkernploeg. De 26-jarige rijdster
al zich op 25 mei op de eerste een-
vale training van de kernploegen
7|elden. In dewinter zal ze het volle-
dige programma afwerken, inclu-

(je wereldbekerwedstrijden.
an haar werkgever krijgt ze voor

°-e hele periode betaald verlof.

*an Gennip speelde de afgelopen
j^nter al met het idee haar rentree
*} het wedstrijdschaatsen te maken,

ben ik nooit gestopt",
j^telde ze gistermiddag' in Den
!?aa6- „Ik heb alleen geen wedstrij-
den gereden, wel getraind." Het kij-
'en naar wedstrijden deed de krie-
kte terugkomen. „Schaatsen zit in

ijHJn bloed. Ik kan en wil er nog
Been afstand van nemen."

l^**n maand geleden polste de drie-

voudig Olympisch kampioene met
Marieke Stam bondscoach Last
over de mogelijkheidvan een terug-
keer in dekernploeg. „Daar kreeg ik
een positief antwoord op." Stam
viel door haar ondermaatse presta-
ties in het afgelopen seizoen buiten
de ploeg. „Ik heb geprobeerd haar
in de kernploeg te praten. Dat is
mislukt. Een zware teleurstelling,
maar niet van dat kaliber om mijn
carrière daaraan op te hangen. Bo-
vendien ga ik met Marieke samen
op de schema's van Last trainen. We
zijn al begonnen met kracht- en
looptraining."
Doelstellingen in de vorm van een
wereld- of Europese titel heeft Van
Gennip zich niet gesteld. „In het
achterhoofd leeft de prikkel dat ik
nooit wereldkampioene ben gewor-
den. Maar dat is niet de drijfveerom
terug te keren. Ook niet dat de DDR
door de politieke gebeurtenissen
zwakker wordt. Mijn motief is het
sfeertje proeven, genieten van de
trainingsarbeid." " Yvonne van Gennip: Jn het achterhoofd leeft de prikkel dat

ik niet wereldkampioene ben geworden."
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kon hij niet meer achterhalen. De
tweede plaats van de Schaesbergse
trainer geeft hem echter recht op
deelname aan het wereldkampioen-
schap voor pikeurs waarbij de eer-
ste vier geplaatsten startgerechtigd
zijn. Grift zelfwas zeer tevreden: „Ik
was in het begin gedupeerd door de
loting, maar nu kon ik met goede
paarden eindelijk eens laten zier
dat ik wel degelijk wat kan", aldus
een verheugde Grift.

Uitslagen koersen Schaesberg:
Ruud Gullit-Prijs: 1. Davidof Groenhof(G
Laureys) km.tijd 1.21.7; 2. Duc de Bloom
erd; 3. Edino. Niet gestart: Dusty du Bois
Winn. 2,20; pi. 1,30, 1,20, 1,10; koppel 6,10
trio 21,80.
Puits d'Amour-Prijs: 1. Shirley Day (T
Cain) tot.tijd 2.12.2; 2. Angeline; 3. Sinaia
Winn. 2,00; pi. 3,20, 1,80; koppel 5,10; tric
35,10.
Marco van Basten-Prljs: 1. Evita Pride (J
Wagenaar) km.tijd 1.22.4; 2. Balthazar; 3
Dona terLeie. Winn. 1,80;pi. 1,20, 1,20, 6,30
koppel 8,70; trio 72,80.
Winkel van Sinkel-Prijs: 1. Traurn Teufei
(Mw. M. Lap) tot.tijd 2.02.2; 2. Shabeer.
Queen; 3. Moonbat. Winn. 9,50; pi. 1,90,4,40
koppel 43,70; trio 269,60.
Erwin Koeman-Prijs: 1. Queen of Crowr
(M. Huygens) km.tijd 1.21.3;2. Evelyn Haze-
laar; 3. -duivel. Niet gestart: Bruno Frisco
Winn. 2,40; pi. 1,70, 1,50, 1,40; koppel 3,30:
trio 16,30.

EK pikeurs, eindstand: 1. Gubellini (Ita:
162 punten, 2. Grift (Ned) 145, 3. Svanstedl
(Zwe) 143, 4. Jörgensen (Den) 128, 5. Kontic
(fin) 119, 6. Hallais (Fra) 117, 7. Thoresen
(Noo) 116, 8. Vergaerde (Bel) 109, 9. Rode
(BrD) 106, 10. Estelrich (Spa) 96, 11. Mar2
(Oos) 81, 12. Bartsch (Zwi) 79.

Opschudding in
België rond

wedstrijdverbod
MECHELEN - Burgemeester Jos
Vanroy heeft voor de Belgisch,
competitiewedstrijd Racing Me
chelen - FC Antwerp van heden
avond een verbod uitgevaardigd
Hij is bang voor rellen. Vandaag i:
in Antwerpen een betoging van he
anti-fascistisch front, dat volgen:
de informaties Van Vanroy dc
steun zou krijgen van de harde sup
porterskern van FC Antwerp. D<
burgemeester vreest, dat de groej
naar Mechelen trekt. Ook suppor
ters van Club Brugge en FC Dei
Haag zouden zich volgens zijn in
lichtingen daarbij aansluiten. Ra
cing Mechelen is overigens al gede
gradeerd.

De burgmeester verklaarde, dat hi
verplicht is de wedstrijd naar zon
dag te verplaatsen. Dat geeft pro
blemen omdat de reglementen vai
de Belgische voetbalbond voor
schrijven, dat alle wedstijden vai
het competitieslot op hetzelfd<
tijdstip, zaterdagavond 20.00 uui
gespeeld moeten worden. De bon<
zal vandaagkiezen uit twee alterna
tieven: het gehele programma naa
zondag verschuiven of naast Re
cing Mechelen - Antwerp ook he
duel Standard - Germinal Ekerei
op zondag te laten spelen. FC Anl
werp en Standard strijden nog voo
Uefacupvoetbal.

" ATHENE - Zeven minuten per
fect basketbal was voor de Neder
landse vrouwenploeg net voldoen
devoor de derde overwinningin he
kwalificatietoernooi voor de Euro
pese titelstrijd van 1991. In Piraeu;
werd Israël met 60-57 (30-28) versla
gen. De ploeg heeft uit de duels te
gen Spanje en Hongarije nog éér
zege nodig om het eindtoernooi te
bereiken.

EK judo: Raven
naar herkansing
FRANKFURT - Als er hoop is vooi
de toekomst van het Nederlandse
mannenjudo, dan is die gevestigd
op Dennis Raven. De blessurelijsi
van de jonge zwaargewicht is voor
alsnog langer dan zijn palmares, in
siders zien in de 23-jarigeRaven eer
toekomstige Europees kampioen.

Voorlopig bleek dat wat al te voort
varend. Door een zege en een neder
laag schaarde de Zaankanter ziel
bij de groep judoka's die naar d(
herkansing werden verwezen tij
dens het EK in Frankfurt. Enige uit
zondering vormde Monique Aarts
die zich in de open klasse bij dc
vrouwen voor de halve eindstrijc
plaatste. De deze maand achttiei
wordende judoka uit Goirle is d<
derde vrouwe die nog een kan;
maakt op de Europese titel. Van
daag mikken Monique van der Le<
en Jenny Gal op goud.

" LEIDEN - DIOK heeft in Leider
dooreen zege met 48-10 op HRC be
slag gelegd op de nationale rugby
beker en daarmee de doublé ge
haald. De Leidse ploeg dicteerdt
het spel op alle onderdelen.

" VOORHOUT - In het Nederlands
kampioenschap zaalvoetbal verlooi
Canton Reiss de eerste wedstrijd ir
Voorhout met 6-3 van Bax Zeef
drukkerij. De ruststand was 1-1. t
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Gevarieerd vluggertje tegen Engeland: 5-0
Hockeysters in finale
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SOUTHAMPTON - Het Neder-
landse jachtEquity & Law heeft
na vier dagen in de zesde en laat-
ste etappevan de Whitbread-zeil-
race rond de wereld de leiding
genomen in de non-maxi divise.
De huidige snelheidvan het eni-
ge Nederlandse schip maakt een
finishdatum in Southampton
rond 23 mei mogelijk. Kapitein
Dirk Nauta heeft voor een koers

de voornaamste tegenstanders,
waardoor de voorsprong op met
name het Franse jacht I'Esprit de
Liberté, de naaste belager, is op-
gelopen tot ruim tweehonderd'
mijl. De Equity & Law verkeert
nog altijd in puike staat, terwijl
zich op andere jachten slijtage-
problemen beginnen voor te
doen. Zo tobt het door vrouwen
bemande jacht Maiden met
mastperikelen.

Nauta slaat munt
uit Golfstroom

gekozen die het jacht zo lang mo-
gelijk voordeel geeft van de War-
me Golfstroom, die in noordelij-
ke richting langs de oostkustvan
de Verenigde Staten stroomt.
De Nederlandse equipe boekt
per uur twee zeemijlen meer dan

Amateurs zetten
zich schrap

voor verlenging
Van onze medewerker

WILLY WINGEN

HEERLEN- Door de invoeringvan
de periodetitels krijgt de amateur-
voetbalcompetitie dit weekeinde
een verlenging, die de klasseperio-
dekampioenen zal moeten opleve-
ren. Daarnaast worden in 28, 3B en
4B degradatiewedstrijden gespeeld.
Bovendien staat (vanavond) de
Limburgse bekerfinale Venray-
Meerssen op het programma.

Uit commercieel oogpunt is deze
eindstrijd in Venray. Dat is voor
Meerssen-trainer Piet van Dijk geen
probleem. „Het levert misschien de
extra motivatie op, die aan het eind
van een zwaar seizoen nodig is,"
meent hij.

In de eerste klasse F leek het er lang
op, datRKONS op basis van de eer-
ste periodetitel rechtstreeks naar de
hoofdklasse zou promoveren, om-
dat kampioen Parmingen naast de
tweede ook de derde periodetitel
wel zou veroveren. Dat gebeurde
echter niet, waardoor RKONS nu

éten beslissingsduel tegen het Bra-
bantse Volharding moet spelen.
„Wij willen naar de hoofdklasse,"
zei RKONS-trainer Wim Logister
onlangs, „en daar zullen we alles
voor doen." ,
Minor en Schuttersveld (3B) maken
uit wievolgende week tegen Scharn
mag spelen. Minor-trainer Frans
Spronck manoeuvreert zijn ploeg
graag in de underdog-positie.
„Schuttersveld ligt ons niet. Daar-
naast hebben we slechts in twee van
de laatste zes duels gescoord."
Schuttersveld-trainer Dick Zuide-
ma heeft meer vertrouwen in een
goede afloop. „We moeten alleen
niet meer zo overgeconcentreerd
zijn als in het bekerduel tegen Lim-
burgia. Toen hadden we geen schijn
van kans."

Ritzege Zanoli, Lubberding gehavend

Nederlandse dag
in Trump Tour

Schaakvierkamp
in evenwicht

Trump Tour, zevende etappe, Stroudsburg-
New Paltz: 1. Zanoli 194 km in 5.18,11, 2.
Kiefel zt, 3. Van Orsouw 0,18, 4. De Clercq
0,40, 5. Bonnet 2,39, 6. Alcala 2,58, 7. Kvals-
voll zt, 8. Verhoeven 3,08, 9. Zdanov, 10. Ju-
lich. Algemeen klassement: 1. Bobrik
34.16,11, 2. Alcala op 1,27, 3. Kvalsvoll 2,20
4. Kiefel 2,18, 5. Breukink 3,11, 6. Zdanov
3,19, 7. Ekimov 3,40, 8. Speaks 3,56, 9. Ver-
hoeven 4,24, 10. Sheehan 4,28.

NEW PALTZ - Drie Nederlandse
deelnemers aan de Tour de Trump
in de Verenigde Staten trokken tij-
dens de zevende etappe de aan-
dacht. Twee wielrenners traden in
positief opzicht naar voren. Miehel
Zanoli won de 194 kilometer lange
etappe van Stroudsburg naar New
Paltz. Mare van Orsouw eindigde op
de verdienstelijke derde plaats.

Henk Lubberding onderscheidde
zich in onfortuinlijke zin. Derenner
uit de ploeg van Peter Post was hal-
verwege de door storm en regen ge-
teisterde rit met drie andere cou-
reurs betrokken bij een zware val-
partij. In het ziekenhuis van Port
Jarvis bleek zijn linkerpink gebro-
ken. Hij moest tevens worden be-
handeld aan enkele schaaf- en snij-
wonden. Bij de Fransman Henri
Abadie werd een gebroken schou-
der, bij Maximilian Sciandri uit Ita-
lië een gebroken pols geconsta-
teerd. In totaal achttien coureurs
staakten de strijd.

" NIJMEGEN - Unitas-atleet
Hugo Kusters eindigde tijdens
een sterk bezette 800 meterloop in
Nijmegen als zevende in 1.51.6.
Hij had 1.3 seconde achterstand
op de winnende Belg Mare Corst-
jens.

Cuba wil in
wereldliga
volleybal

ROTTERDAM - De grootmeesters
in de internationale schaakvier-
kamp in Rotterdam zijn aan elkaar
gewaagd. Na twee ronden is het
evenwicht nog niet verbroken. Net
als op de openingsdag eindigden
beide partijen in de tweederonde in
remise. Tegen Timman verwierf
Kortsjnoi rond de twintigste zet met
een pionoffer licht positioneel voor-
deel, maarkwam daarbij wel in tijd-
nood. Voor zijn laatste achttien zet-
ten had hij nog een kwartier op de
klok. Timman verdedigde zich se-
cuur en raakte daardoor eveneens
in tijdnood. Op de 34ste zet teken-
den beide spelers de vrede. De Brit
Short en de Rus Goerevitsj besloten
op de 43ste zet tot remise.

oefenvoetbal

Cor Lambregts
op non-actief

De 22-jarige Zanoli, met 1.98 meter
de langste renner uit het peloton,
ontsnapte vijftig kilometer voor de
finish met de Amerikaan Ron Kiefel
uit een kopgroep van vier man. In
de sprintklopte de Nederlander, die
voor de Amerikaanse ploeg Coors
Light rijdt, zijn medevluchter met
een halve meter. De Sovjetrussiche
amateur Vladislav Bobrik behield
voor de vijfde achtereenvolgende
dag de leiderstrui.

AMSTERDAM - Cor Lambregts
loopt voorlopig geen marathon
meer. Hij ontbreekt morgen in het
deelnemersveld van Amsterdam en
start volgende week ook niet in
Hamburg, zoals hy aanvankelijk
van plan was geweest. Zijn ham-
stringblessure geneest weinig voor-
spoedig. Als het herstelproces de
komende weken niet versnelt, zal
hij zelfs vier maanden op non-actief
komen te staan, hetgeen zou bete-
ken dat het seizoen verloren is.

PUERTO DE SANTA MARIA -
De wereldliga volleybal, de ambi-
tieuze competitie met Nederland
als een van de deelnemers, breidt
volgend jaar uit van acht naar
twaalf landen. De kans is groot dat
Cuba, vaak gezien als het sterkste
land van de wereld, tot de super-
commerciële herencompetitie toe-
treedt. Voorzitter Ruben Acosta
van de wereldbond verklaarde in
Puerto de Santa Maria in Spanje,
dat acht verzoeken tot toetreding
zh'n ontvangen: van Cuba en ver-
der van Griekenland, Zweden,
Zuid-Korea, Canada, Bulgarije, de
Bondsrepubliek en Spanje. Uit dat
rijtje worden vier landen toege-
voegd aan de league.

" Miehel Zanoli, bij de pin-
ken in de zevende etappe, in
tegenstelling tot Henk Lub-
berding.

[(^ENHAGEN - Tijdens inter-
L°hale dressuurwedstrijden in
behagen won Jeannette Haa-
L^e Prix St. Georges. Het op-
L^n van de amazone uit Land-
L* en haar paard Windsor werdL. de jury gehonoreerd met
[ Als tweede eindigde
[ ueense Tornblad met Super-

man Efendi (1219 punten) en als
derde de eveneens voor thuispu-
bliek rijdende Jensen, die met
Royalist goed was voor 1214 pun-
ten. De Nederlandsen Bontje
(Olympic Larius) en Van Gruns-
ven (Olympic Bonfire) werden
respectievelijk vierde en achtste.

VANDAAG:
De Leeuw-RKBSV 19.00uurColumbianen regisseren bergrit

sport in cijfers

VOETBAL

Port of Spain, vriendschappelijk, Trinidad-
/Tobago - DDR 1-1.

JUDO

; g^RLER - Het hooggebergte isI P'iefkoosd terrein voor de Co-■ -^bianen. In de achttiende
van de Ronde van Spanje

| j eek dat weer eens. Martin Far-
I n en Fabio Parra bereikten na
iy

n klim van vijftien kilometer
v s eersten de finish op de top>al deCol deCerler(1900 meter).
q^ hadden een voorsprong van
j'[j3 op de Spanjaard Gaston en
_j"0 op een groep van zeven, on-
r,6r wie Delgado en de Italiaan,

l°vannetti, die het leiderstricotn Zijn bezit hield.

v e eerste twintig geklasseerden
_jati de rit hadden hoofdzakelijk
tj

6 Spaanse en Columbiaanse na-
'or»aliteit. Slechts drie buiten-
landers, Giovannetti,Roux en
(v^e Ampler uitde ploeg van Jan

Jk lsbers, bleven overeind tussen

de hem als een schaduw. Op de
top kreeg Martin Farfan de over-
winning van Parra, die Delgado
van de vierde plaats in de alge-
mene rangschikking verdreef,
als geschenk voor de bewezen
diensten.

Frankfurt, EK, vrouwen; tot 56 kg: Mars-
man verslaat Intas, Flagothier verslaat
Marsman;tot 52 kg: Deliege verslaat Jessica
Gal, tot48kg: Stabler-VanStokkum, ippon.

van Romandië. De Australiër
Wilson behield de eerste plaats
in het algemeen klassement.
Theunisse enRooks finishten als
veertiende en vijftiende. Dernies
ontsnapte een kilometer voor de
eindstreep in het gezelschap van
Hodge, Haghedooren en Cornil-
let. De Belg uit deploeg van Wal-
ter Godefroot bleek de snelste
van het viertal.

TENNIS

Ronde van Spanje, achttiende etappe,
Jaca-Cerler: 1. Farfan 178,5 km in
4.34.05, 2. Fabio Parra zt, 3. Gaston 0.52,
4. Ruiz-Cabestany 1.00, 5. Mejia, 6. Fuer-

Dernies
Bijna twee jaar na zijn laatste
overwinning mocht Miehel Der-
nies zich weer eens laten huldi-
gen. De 29-jarigeBelg zegevierde
in de derde etappe van de Ronde

de Zuidamerikaanse en Zuideu-
ropêse klimgeiten.
Parra plaatste in een van de eer-
ste bochten van de col een de-
marrage. Alleen zijn land- en
ploeggenoot Farfan kon zijn wiel
pakken. Tien kilometer van de
aankomst had het tweetal een
voorsprong van 0.24. Vooral Del-
gado, vorig jaar winnaar van de
Vuelta, deed alle mogelijke
moeite het gat te dichten en Gio-
vannetti van zich af te schudden.
De 28-jarige Italiaan beet zich
echter vast aan 'Perico' en volg-

te, 7. Jaramillo,8. Giovannetti, 9. Delga-
do, 10. Vargas, allen ztalsRuiz-Cabesta-
ny, 11. Ampler 1.19, 12. Luis Herrera zt,
13. Francisco Rodriguez 1.36, 14. Indu-
rain 1.50, 15.Roux 2.15, 49. Suykerbuyk
9.40, 92. Jacobs 17.11, 102. Van den Ak-
ker 22.25, 117.Hoondert zt, 122.Nijboer
zt, 125.Wijnands zt, 140.Vos 23.43.Klas-
sement: 1. Giovannetti 78.23.31, 2. Fuer-
te 1.31, 3. Ruiz-Cabestany 1.32,4. Parra
1.35, 5. Delgado 2.00, 6. Farfan 3.34, 7. In-
durain 3.43, 8. Ivanov 3.44, 9. Echave
3.52, 10. Pino 4.17, 11. Julian Gorospe
4.45, 12. Vargas 5.02, 13. Jaramillo 5.55,
14. Herrera 6.19, 15. Unzaga 6.32, 68.
Suykerbuyk 1.00.22,121.Van den Akker
1.59.59, 122. Jacobs 2.03.53, 126. Nijboer
2.06.33,132.Wijnands 2.18.25, 137. Hoon-
dert 2.25.01, 138.Vos 2.26.39. Bulle.

Vredeskoers, derde etappe Gera-Gera:
1. Dietz 151 km in 3.37.59, 2. Van de Vin
0.13, 3. Mickiewicz 0.18, 4. Boden 0.23, 5.
Georgijev zt, 6. Padmos zt, 7. Tstsjoesh-
da zt, 8. Van Veenendaal 0.26, 9. Go-
loestsjko 0.53,10.Luppes zt, 11.Svorada
zt.Klassement: 1. Dietz 12.37.59,2. Svo-
rada 0.05, 3. Van de Vin 0.13, 4.
Tstsjoeshda 0.22, 5. Padmos 0.22, 6.
Georgijev 0.26, 7. Boden 0.27, 8. Van
Veenendaal 0.27, 9. Dupuy 0.41, 10.
Goetze 0.42.

Ronde van Romandië, derde etappe,
Nyon-Bulle: 1. Dernies 191 km in
4.53.42, 2. Hodge zt, 3. Haghedooren zt,
4. Cornillet zt, 5. Acacio da Silva 0.03, 6.
Joho, 7. Anderson, 8. Ghirotto, 9. Kap-
pes, 10. Lelli, 11. Pensee, 12. Baldi, 13.
Mottet, 14. Theunisse, 15.Rooks, allen zt
als Da Silva. Klassement: 1. Wilson
12.50.15, 2. Jarmann 0.09, 3. Mottet 0.21,
4. Skibby 0.44, 5. Hodge 0.53, 6. Pascal
Simon 1.09, 7. Fignon 1.16, 8. Leblanc
1.24, 9. Dernies 1.38, 10. Jerome Simon
1.39, 11. Anderson 1.46, 12. Philipot 2.00,
13. Cacano zt, 14. Boyer 2.03, 15. Roosen
zt.

Hamburg, kwartfinales: Leconte-Davin 6-3
6-3, Becker-Arias 6-3, 6-1, Forget-Berger 6-3
3-6 6-4, Aguilera-Gustafsson 6-1 6-4. Inde-
ling halve finales: Aguilera-Forget, Becker.
Leconte. Rome, vrouwen, kwartfinales: Ke-
lesi-Lindqvist 6-4 6-3, Seles-Manuela Ma-
leeva 6-0 6-2, Navratilova-Martinez 6-2 6-0.

Jeannette Haazen
wint in Kopenhagen

Ï^NCHEN - In hetkomende sei-
K^Ullen twee ijshockeyclubs uit
jÖR uitkomen in de Bundesli-

H."et betreft Dynamo Berlin en
\m^° Weisswasser. De hoogste
j,htig van het Westduitse ijshoc-
*ordt daardoor uitgebreid tot

tjf teams. Alle verenigingen uit
waren voorstander

J*e integratie.

" VEENDAM - Het bestuur van
deeerste divisieclubVeendam zal
decontracten van negen van de in
totaal drieëntwintig niet verlen-
gen. Het gaat om De Roo, Steen-
ge, Mulder, Hindriks, Nienhuis,
De Jong, Twikkelen, Koster en
Bardewee. De overeenkomst met
trainer-coach Thiemo Meertens
zal worden gecontinueerd tot en
met 1 juli 1992.

"ROTTERDAM - Ruud Heus en
René Brochard hebben hun con-
tract bij Feyenoord verlengd. Bei-
de spelers verbonden zich tot
midden 1992 aan de Rotterdamse
club.

" SCHIEDAM - Carlo I'Ami en
Virgil Breetveld hebben bij SVV
een nieuw contract getekend. De
doelman en de vleugelspits blij-
ven tot de zomer van 1992 bij de
Schiedamse eredivisionist.

" ROTTERDAM - Trainer Joop
van Daele keert terug naar de
amateurs. De oud-Feyenoorder
tekende een contract bij de Rot-
terdamse zondag-eersteklasser
Neptunus. Van Daele had de afge-
lopen twee seizoenen eerste-divi-
sieclub Excelsior onder zijn hoe-
de.

" UTRECHT - FC Utrecht heeft
John van der Linden voor twee
jaar gecontracteerd. De 28-jarige
spits kwam ook in de seizoenen
84/85 en 85/86 uit voor de Utrecht-
se club. Via een zwerftocht langs
Cambuur, Telstar en FC Antwerp
belandde hij enkele jaren geleden
bij de Utrechtse hoofdklasser
Elinkwijk, waarvoor hij afgelopen
seizoen zeventien keer raak
schoot.

- Het Nederlands
°uwenhockeyteam is er op-

jn geslaagd de finale te
feiken van het toernooi om
1 wereldtitel. Oranje, rege-ld kampioen, versloeg in dekaatste wedstrijd in Syd-

met 5-0 Engeland en
*dt morgen in de eindstrijdn tegen Australië. De
lstralische vrouwen dron-PJ door tot de eindstrijd via2-1 zege op Zuid-Korea.

*ele weken geleden in Düssel-[J 2ei Caroline Leenders nog met.' overtuiging: „Laat die Engel-
haar denken, dat ze van ons

winnen. Dat kan geen«ad." De nederlaag (1-2) had toen....te maken met de fantasie-op-
j^g, het ontbreken van een paar
!* krachten en blunders, die!* één keer in een hockeyloop-n Worden gemaakt._. Selijk van Leenders werd snel
6zen. Nederland begon tegen

if6fand overrompelend en stond
'Jftien minuten al met 3-0 voor'goed hockey en ook weer deJJ'dabele strafcorner. Variatie"lier zoveel was afgesproken

I de eerste poging. De Engelse
opsters stoven als geprogram-

,rd richting Lisanne Lejeune en?n van der Ben, waarna WietskeRuiter vrij en koel raakschoot.
e ging voortvarend en supe-r verder, en onderstreepte het

met twee doelpunten
.ieketine Wouters. Door Lejeu-etl Thate werd het 5-0.

J'edstrijd Australië - Zuid-Ko-
"een herhaling van de finaler«e Olympische Spelen, tweeSeleden in Seoel. Ook toen won

_,ralië. De formatie stond nooiter in de eindstrijd van een WK.
falie buitte het thuisvoordeel

'^lJf minuten voor het einde van
jerlenging uit. Pereire voor-la met haar zesde doelpunt van

' °ernooi dat strafballen de be-ltlg moesten brengen.

" Vertekend beeld. Oranje met Ingrid Wolff (rechts) lijkt het af te leggen tegen de Engelse Mary Nevill. De werkelijkheid was
precies andersom.

Kater

transfernieuws Beker moet seizoen
'Mancunians' redden

staat allerminst vast. Twee jaar
geleden struikelde landskam-
pioen Liverpool, dat er rotsvast
van overtuigd was dat het de
dubbel zou grijpen, over het toen
nietige Wimbledon, 1-0.

In 3C hadLindenheuvel-trainer Ton
Propst heel wat moeite de kater van
afgelopen zondag te verwerken,
toen PSV'3S de Lindenhevelploeg
van het voetstuk liet tuimelen. „We
waren er misschien te zeer van over-
tuigd dat we kampioen zouden wor-
den," zegt Propst, die veel overre-
dingskracht heeft moeten aanwen-
den om zijn team mentaal op te pep-
pen voor het duel tegen FC Oda. In
4D spelen RKSNE en Hoensbroek
om de troostprijs. RKSNE-trainer
Bob Bechholz: „Ik heb altijd al ge-
zegd, dat we geen kampioen zouden
worden. De ploeg kon die druk ge-
woon niet aan. Ik weet echter, dat
mijn spelers zich bijzonder goed op
een belangrijk duelkunnen voorbe-
reiden."

Met de komst van trainer Huubvan
Weijde ging het in 4E weer bergop-
waarts met Urmondia. De periode-
titel was voor Urmondia de bekro-
ning van een constant seizoen.
„GVCG is een lastige tegenstander,
want we hebben dit seizoen drie
punten aan die ploeg verspeeld.
Maar we hebben ook geleerd van
die duels," aldus Van Weijde.

De degradatiewedstrijd RKBSV-
Groene Ster (3B) wordt niet van-
daag, maar volgende week zaterdag
gespeeld, terrein Nieuw Einde,
19.00 uur.

Palace, het team dat vorig jaar
promoveerde naar deeerste divi-
sie. Het heilige gras van Wem-
bley vormt dus opnieuw het de-
cor van de 'ongelijke' strijd tus-
sen de torenhoge favoriet en de
opstandige underdog. Maar een
triomf van Manchester United

Bovendien lijkt Crystal Palace,,
dat zich voor de eerste keer'
plaatste voor de eindstrijd, voor-
al in de bekercompetitie boven
zichzelf uit te stijgen. Liverpool,
ook dit seizoen ongenaakbaar in
de competitie, werd in de halve
finale onaangenaam verrast: 4-3.

zijn de enige twee clubs in Enge-
land, die de FA-beker zevenmaal
in bezit namen.

Manchester United, met Alex
Ferguson als coach, moet in de
finale afrekenen met Chrystal

LONDEN - Manchester United
kan vandaag aan het eind van
een miserabel seizoen alsnog ge-
schiedenis schrijven. De Europe-
se topclub van weleer heeft al het
record van Arsenal en Newcastle
geëvenaarddoor zich voor de elf-
de keer te plaatsen voor de En-
gelse bekerfinale. Vandaag om-
streeks kwart voor zeven kan
daar een nieuw record aan wor-
den toegevoegd, indien de 'Man-
cunians' de trofee voor de zeven-
de keer in handen krijgen. Tot-
tenham Hotspur en Aston Villa

Bom ontslaat
Hans Engbersen

Van onze medewerker
TO _ Hans Engbersen, trainer
i de amateurvoetbalclub Bom,
|' vertrekken. Na een eerdere
ftwjelin. e toezeSginS dat hij ko-
r'J seizoen zou aanblijven als
I kreeg hij gisteren te-
L^sch te horen, dat het contract
l ?al worden verlengd. Born-
tfitter Brouwer wilde nog geen
kjl geven voor het ontslag. „Ik
h;' het Engbersen eerst zelf ver-
y*l- Maandag heb ik een afspraak
l hem." Hans Engbersen vindtL6en 'raar zaakje. De oud-Fortu-
jPeler verklaarde: „Ik heb een
/Jdelinge overeenkomst. Daar zalne aan houden."

K^b Ouwens neemt met ingang; het nieuwe seizoen Wit Groen

' °nder zijn hoede. Ouwens was
geleden ook al als trainer bij

c'üb in Vaals actief.

sport kort

Limburgs dagblad sport

trainerscarrousel



VALKENBURG - 'Eigen weg' staat er op een bordje
aan de ingang van de Louis Eliasstraat. Dat corres-
pondeert» met de levensstijl van de bewoner van het
laatste huis. In de dalkom van de tuin ligt een vij-
vertje, gevat in landbouw-plastic en gegarneerd met
rotsblokken. Geen briesje wind. Het oppervlak is
rimpelloos, net als dat van Jos Smeets. Hij voelt zich
als een vis in het water, al prefereert hij meestal de be-
vroren of gekristalliseerde vorm. Zijn biologisch
evenwicht lijkt nog in orde. „Het bereiken van de top
is belangrijk," zegt hij. „Maar niet tenkoste van alles."
De storm komt straks en daarmee de angst.

In duizend angsten naar 8.047 meter

hem tot nu toe aardig gelukt. Met
zijn clubgenoten van de VAV, de
Vallekebergse Alpevrung, be-
klom hij toppen van vijf- en zes-
duizend meter in de Andes, plus
een stapel vierduizenders in de
Alpen. Jaar in jaar uit vertelt hij
het na, thuis bij Gerdie.

JosSmeets is leidervan de louter
Limburgse expeditie die zich
waagt aan de bestijging, van de
8.047 meter hoge berg. Zijnploeg
bestaat uit Paul Hoekstra, Fran-
gois Verhoeven, Paul Lahaye en
de vrouw Nympha Stassen die
het basiskamp bemant. Hij
neemt het mentale voortouw en
hakt de knopen door. „De kleine
menselijke botsingen slechten.
Die mag je niet laten escaleren."

Jos Smeets (44), een diepte-ge-
sprek met een hoogteklimmer,
althans een poging. Als boven-
aards wezen is hij slechts tot op
zekere hoogte te doorgronden.
Leraar lichamelijke opvoeding
en sport aan het Heerlense Sin-
termeerten College. Hij laat
vrouw en kinderen twee maan-
den in de steek, omdat hij zijn
zinnen heeft gezet op de Broad
Peak. Per 1 julivan de voet van
de Cauberg naar het dak van de
wereld, om deskeizers baard. „In
het begin, toen het plan geboren
werd, heb ik nachten wakker ge-
legen. Waar begin jeaan?" Dat is
de laatste weken minder gewor-
den. „We hadden handschoenen
van driehonderd gulden die toch
niet blijken te voldoen. Ze zijn
niet water- en winddicht." Die
rompslomp neemt de overhand
nu de Himalaya opdoemt.

Grens
Het beklemmende gevoel blijft.
„Ben jena een week slecht weer
met verse sneeuw nog sterk ge-

Op de vloervan de bergvrienden
is het dikke mik. Als het om de
worst gaat, ontaardt het vaak in
moord en doodslag.

Afspraken

" Jos Smeets. Stijgen is hijgen

De onderneming kost ruim g
ton, stukje bij beetje bij eIM
geharkt door Henk Beyer, die
p.r. en het management doetj
port donateurs en bedrijfslef
zet zich organisatorisch scW
voor het project, terwijl hij
berg niet eens te zien krijgt, j
Smeets over de profane kt
„Alle deelnemers moeten zelf]
lappen. Gerard Mulders, j
oud-clubgenoot, is materij
sponsor. Dat is een last mnw
Na twee jaar voorbereiding j
we nu op het punt datje zegt:
het niet lukt, Ind je enorm
zichtsverlies." Dat knaagt I
knelt als de riemen van eet]
zwaar geladenrugzak.

Beslissingen
Het draaiboekvermeldt drie t
pogingen, de eerste eind J
„Als het weer goed is, komen
boven. Honderd procent zeW
De fysieke vorm van het teari
blakend. Survivaltochten, du
sport, materiaaltesten in de kl
cel. Jos Smeets loopt de tien
lometer in achtendertigminul
de honderd kilometer in tw*
uur. Of het gezond verstand 'bijbeent? Hij is bang voor hef
noedeem. ledereen krijgt h
Symptomen en ernst verschil!'
per individu. „Ik weet niet "}
mijn lichaam reageert in de i
lucht. Zal ik nog in staat zijn
goede en harde beslissingen
nemen? Neen durven zeggen"
de anderen niet in gevaar
brengen?"

Moeilijk
De telefoon, de zoveelste 'middag. Hij legt de haak op,
geeft zich bloot, even maar. I
weken op de berg zonder eon*
met de buitenwereld zullen v<
de thuisblijvers heel moeiï
zijn. De vrouw, Gerdie, heeft
meer problemen mcc dan ik."'
lacht, camoufleert de schuld!
voelens. „Kun je dit wel d<J
voor je gezin, zo'n groot ris'
aangaan? Die vraag houdt j
toch bezig." Schrijnend, als "vroren vingertoppen. r
Hij staat op, weifelt, gaat V'
zitten. „De Broad Peak, het $

schitterend zijn." En als hetrf
gaat? „Je leert stressbestendig
zijn.Alsjeje elk moment zou!1
liseren hoe gevaarlijk het
emotioneel, dat gaat niet. p
haal je geen enkele top." Buitj
in de volle zon, zegt hij: „EJ
keer hoger komen, datis de drf
veer." In de verte, aan de ing*!
van de straat, staat een borfl
Hij verkiest zijn eigen richtijj
„Het beleven prevaleert." Al'|
staan crook bordjes met 'dood1!pende weg'.
I

heeft er een neus voor. „Zelfs het
eenvoudigste tochtje in deAlpen
stelt je voor de keuze, doorgaan
of omkeren. Het komt vaak voor
dat je moet afhaken. Op de Mat-
terhorn met Edward Bekker. We
zaten op vierduizend meter, vlak
onder de top, onweer met blik-
seminslagen. Dan is het besluit
snel genomen." Wegwezen en
holderdebolder naar beneden.
Vergeleken met de Broad Peak
is de Matterhorn slechts een col
van de derde categorie. Dat be-
seft hij. Een expeditiebaas moet
aan drie eisen voldoen: een uit-

De luiken aan de zonzijdezijn ge-
sloten, het is bloedheet voor de
tijd van het jaar,windkracht nul,
maar innerlijk is het storm gebla-
zen. „Hoe ver ga je? Niet over lij-
ken." Hij slaat de benen over el-
kaar en brengt zijn geweten in
het reine. „Ik zal verstandige be-
slissingen moeten nemen. De
momenten erop of eronder ma-
ken het moeilijk." Op het scherp
van de snede is de marge mi-
niem.

stekend leider zijn, zorgen dat de
ploeg de top haalt, maar hij is bo-
venal verantwoordelijk voor le-
ven en welzijn. „Het leiding ge-
ven aan de groep is de minst zwa-
re opdracht." Hij heeft Zijnkwali-
teiten als leraar, in de scouting
gezeten en de Andes-expeditie
gecoacht. De Broad Peak is van
hoger gehalte. „Alleen een klein,
flexibel team heeft kans van sla-
gen. Er is weinig te delegeren. Ik
ga zelf mee naar boven." Als
mens tussen de mensen. „Mana-
ging vanuit het basiskamp werkt
niet.Daar zijn te veel beklimmin-
gen op stukgelopen."

noeg om een nieuw spoor te ma-
ken?" Hij plukt aan zyn baard -er zitten nog geen ijspegels in.
„Je gaat alsklimmer een grootri-
sico aan." Waarom hij het dan
doet? „Als je een stap zet, volgt
onherroepelijk de tweede. Het le-
ven houdt niet op bij een mo-
ment."Aha, dat is het. „Je verlegt
de grens telkens een stukje. Als
de tocht geslaagd is, zeg je: het
doel heiligt de middelen. Omdat
je het kunt navertellen." Dat is

Hij schept adem.„Dat is een zwa-
re drempel."
Niemand gaat naar debergen om
de dood te zoeken. De statistie-
ken zijn genadeloos. In de tachti-
gerjaren vieler brj elke derde ex-
peditie een dode. Van de vijftig
top-alpinisten op de lijst van suc-
cesvolste beklimmers van acht-
duizenders zijn er twaalf niet
meer in leven. ledere hoog-
teklimmer moet sterven; het is
alleen een kwestie van tijd. Die
levenswijsheid is van Reinhold
Messner, de enige die alle acht-
duizenders, veertien stuks, be-
klom en de dans ontsprong.

De eerste. Nederlandse Everest-
expeditie met Ronald Naar en
wijlen JohanTaks werd een fias-
co. Twee jaar later keerde Bart
Vos terug van de top met een
ransel vol schandalen. Maar ook
bij de Duitsers en Oostenrijkers
is er voortdurend ruzie in de tent.

„Je moet geen mensen samen-
voegen dieelkaar naar het leven
staan. Wij hebben duidelijke af-
spraken. Alle vier boven. Er zijn
geen waterdragers."

Alpinistisch is Jos Smeets erfe-
lijk belast. Aan de muur hangen
tekeningen en aquarellen van
zijn vader, hoofdthema bergen.
Hij kijkt er naaren vraagt zich af:
„Kan ik het met dit ploegje aan?
In principe is deBroad Peak niet
echt moeilijk. Klimtechrrisch zit-
ten we op veel hoger niveau.
Onze route is niet lawine-gevaar-
lijk." Het probleem zijn de lengte
van de graat, de grote hoogte en
het weer. „Boven zesduizendvij-
honderd meter kun je niet meer
acclimatiseren." Daar eindigt het
leven. „Op achtduizend meter
passeer je de zone van de dood."

Keuze
Dat weet hij uit ervaring, hij

De Formule 1 begint morgen aan het tweede bedrijf

De offertafels van Imola
" Nigel Mansell in zijn
(641/l)Ferrari. Mede op hem
rust morgen de hoop, het
vertrouwen van racegekke
Italianen die het circuit in
Imola met meer dan
honderdduizend
enthousiastelingen zullen
omzomen.

HEERLEN/IMOLA- De bulten aan oost- en westzijde van
het autodroom van Imola noemt men 'heuvels van de pas-
sie. Die natuurlijke verheffingen van de aardbodem, de
Tosa aan de ene en de Rivazza aan de andere kant, funge-
ren tijdens Formule 1-races als boordevolle balkons boven
het bochtige circuit. Als hartkamers tevens van de onbe-
dwingbare onstuimigheid waarmee Italianen hun liefde
voor de autoracerij betuigen. Elke keer opnieuw laait in
krioelende mensenzeeën op die heuvels de hartstocht hoog
op.

van een hoogtijdag op een 'jong'
circuit tussen Bologna en Rimi-
ni. Dat met de oude omloop van
Monza (9 september'9o: Grote
Prys van Italië) scherprivaliseert
om dekwalificatie hét Italiaanse
bedevaartsoord der motorische
snelheid te zijn.

Vanmiddag bijvoorbeeld als,
tussen 13.00 en 14.00 uur, op het
ci^puit messcherp geraced wordt
om^honderdsten van een secon-
de'"fljïatste runs naar startposi-
tiesJHnorgenmiddagook alsvan-
af 1450 uur de tiendeGrote Prijs
vaiCSan Marino (derde Formule
l-r^ce'9o) in alle hevigheid los-
barst. Het 'Autodromo Enzo e
Dino Ferrari' is al weken lang ge-
heel uitverkocht. De zitplaatsen
op elf tribunes, in prijs variërend
van 144 tot 400 gulden, vlogen
weg als pizza's van de allerbeste

641/2 vervolgens waarvan de
nieuwe motor echter niet (tot nu
toe) aan de hoog gestelde ver-
wachtingen beantwoorden kon.
De speurtocht naar technisch
meesterschap, voortdurend ge-
kruid met saillante snufjes en
frappante nieuwigheden -jawel,
de racerij en in het bijzonder de
Formule 1 blijft nog steeds de
proeftuin voor het moderne
automobiel in het even moderne
verkeer-, wekt tegenwoordig
wel eens de indruk dat hij enkel
en alleen de vrucht is van wat
elektronisch vermogen vermag.
De mens echter speelt nog steeds
zijn (grote) rol. Zéker als, in het
kader bijvoorbeeld van races, al
dat(nieuwe) elektronisch geweld
op hem -de coureur tóch van het
type supersportman- wordt los-
gelaten. Want hij, de in de loop
der tijden in alle opzichten zo
veranderde coureur, dient op de
circuits met al het technische
vernuft overweg te kunnen: Nog
steeds is de Formule 1-coureur
geen robot. Gode zij dank. En
dus is aan de Formule 1-wereld
niets menselijks vreemd.

stress het hoofd zullen kunnen
bieden.

Risico's
De vraag is óók hoe lang de cou-
reurs nog bestand zullen zijn aan
de bij hoge snelheden (vóóral in
de bochten) optredende middel-
puntvliedende krachten, aan de
zogenaamde G-krachten. Met an-
dere woorden: waar ligt de grens
van het menselijke uithoudings-
en incasseringsvermogen? Per
slot van rekening mennen For-
mule 1-coureurs zon zeven- a
achthonderd paardekrachten die

samengebundeld zijn in een "l'
geveer vijfhonderd kilo z\w"
bolide. Dat in twee seconden *p
celereert van 0 naar 100 km/n^(bij staande start) en dat afr^rj
van 300 naar 50 km/uur over djii
afstand van amper vijftig meelisDe krachten die dan loskorWH
en waar de coureurs aan ond%r
hevig zijn, doet hun bloed in Wwi
overigens perfect getrainde Ito
chamen (gelijk aan die vk{
straaljagerpiloten) herhaalde%,
op tilt slaan. „Er zijn van diertjL
menten dat je zó wordt weg (̂
drukt datje moeite hebt, het %
cuit scherp in het oog te houd^V
Het zicht wordt troebel, er d^sen zwarte vlekjes voor je oge^L
aldus Ayrton Senna. De 'cocM"
van een Formule-racer lijkt v&j 'op een oven. De temperatuur d *
de, in een toch al warme a"
vuur-kledij, verpakte courÊ'
omgeeft stijgtvaaktot zon zeS* 'f
graden. Hij laat dan ook mell
zweetdruppeltje dat in hoev .
heid oplopen kan tot zon twee,
ter per uur. Ongeveer vier lil'
ofwel vier kilo lichaamsgewic' Ij
per Grote Prijs. Denk over de' Vv
cerij in het algemeen en over g(
Formule 1-racerij in het bijzo tj
der, danook niet te min. F.l-C tt
reurs zijn topsporters van het j,
lerhoogste. niveau. Zij legé' e,
elke race opnieuw een perfe<L
prestatieneer, ofze nu welof f^L
bij de 'groten', bij de favoriet!
behoren. Zij minnen de snelh^'J.zij berekenen keer op keer 1
toelaatbare risico's, zij spüW
op het scherp van de snede y
net als bij alle andere sportbejj"
feningen gaathet ookbij hen s
eens mis. De prijs echter is djs
meestal óók hoger, wordt soVl
met het leven betaald. „Wij
er ons wel degelijk van bew^|n
Het is overigensons leven. Al Ijl
gemekker van mensen die °|t
niet kennen, totaal niets van |e
racerij weten, laat ons ijskoud-JU
zanik toch ook niet over ontelPj j
re voetballers die in de lapPfft
mand terechtkomen?", men5,j
eens de koele Nigel Mansell fj(
die, als hij niét over de circi^Lraast, het lieft een golfclub h^
teert.■ i
De Formule 1 sorteert een gr",
aantrekkingskracht. Morrjj
méér dan honderdduizendra 4
fanaten langs het circuit (en &\
joenenvoor het tv-toestel). Qe._,
wonder, Italië is nu eenmaal *;,
mekka van de (auto)racerij. Ij'
op de Tosa en de Rivazza, opJJ
'heuvels van de passie', een 3
oogverblindendste offertafe
bezit.

sen kat en hond en ga zo maar
door. De Formule 1-wereld is
keihard, de belangen zijn enorm
groot, demacht van het geld (hoe
langer hoe meer van Japanse af-
komst) is onwaarschijnlijk sterk,
de druk op coureurs én op hun
teams loodzwaar. En dus groeien
de sympa- en antipathieën als
onkruid in deze zeer aparte 'sa-
menleving' (?) dat prestatie én
dus triomf én dus 'promotion'
(denk aan de met miljoenen gooi-
ende sponsoren die voorname-
lijk in multi-nationals hun thuis
hebben) én dus aanzien in het
vaandel dragen. Jawel, een uiter-

mate boeiend wereldje. Dat de
publicitaire wind in alle opzich-
ten in de zeilen heeft. Mondiaal
scoort deFormule 1 bijvoorbeeld
als televisie-trekpleister bijzon-
der hoog. Zij biedt dan ook, mits
in woord en beeld vakkundig be-
geleid, attractief kijkgenot. Niet
voor niets is een der hoogmogen-
den in deze 'samenleving', de
Brit Bernie Ecclestone, druk
doende het aantal Grote Prijzen
in de gehele wereld uit te brei-
den. Tot in de Sovjet Unie en op
Hawaï toe. De vraag is of de cou-
reurs aan devoortdurende, en bij
GP-uitbreiding, verhoogde

Elektronica
In Imola in de 'Emilia-Romagna',
de regio waarin eens wijlen Enzo
Ferrari in de wieg lag, begint dit
weekeinde het tweede bedrijf
van het wereldkampioenschap
Formule I'9o. Dat, afgewisseld
door twee overzee-races (10 juni
in Montreal en 24 juniin Mexico-
stad), tot september duren zal.
Na de Grote Prijzen van USA
(Phoenix) en Brazilië (Sao Pao-
lo), heeft de Formule 1-wereld
het er niet van genomen. Inte-
gendeel. Vóóral de sterkste stal-
len (Ferrari, Williams, Tyrrell,
McLaren en Benetton) zijn con-
stant in deweer geweest om mo-
torisch vermogen, aërodynami-
ca, technische snufjes en banden
uitputtend te testen. In devoort-
durende jacht op de snelste boli-
de én op de 'fijne' aanpassing van
coureurs aan die alsmaar 'verbe-
terde' pijlsnelle auto's, is er geen
tijd verloren gegaan. Op testba-
nen verschenen 'nieuwe' auto's:
de Tyrrell 019 bijvoorbeeld nog
steeds voortgestuwd overigens
door de oude, vertrouwde Cos-
worth-krachtbron, de Ferrèri

Napolitaanse bakker. Hij, die
morgen met het goedkoopste
kaartje (48 gulden) in de hand 'er-
gens' langs het circuit nog een
plaatsje wil zoeken, zal al tegen
het ochtendgloren zijn geluk die-
nen te beproeven. Beslist niet la-
ter. Want dan is hij kansloos.
Ruim honderdduizend racefana-
ten zullen opnieuw het meesle-
pende menselijke decor vormen

Loodzwaar
Ayrton Senna (McLaren) enAlain Prost (Ferrari) leven nog
steeds op voet van oorlog. Senna
krijgt zelfs de naam van zijn op-
ponent niet meer uit zijn strot.
Als hij het (per vergissing) over
de regerende Franse wereldkam-
pioen heeft, spreekt hij in termen
van „die kleine, je weet wel";
Nelson Piquet (Benetton) wei-
gert met Senna te praten en vindt
hem kennelijk een jokerwaar hij
nietsvan moet hebben; derelatie
tussen Nigel Mansell (Ferrari) en
Senna steekt ook al diep in de ijs-
kast; de Hoekse en Kabeljauwse
twisten tussen Cesare Fiorio (al-
gemeen directeur Ferrari-team)
en Ron Dennis (algemeen direc-
teur McLaren-stal) doen denken
aan het geblaf en het geblaas tus-
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Mozart en Marrakech; behalve de mooie
alliteratie hebben beide namen

ogenschijnlijk weinig met elkaar uit te
staan. Toch heeft de in Wenen wonende

Egyptische eigenaar van reisbureau
Nefertite, Fawzi Mitwali, de duizend
jaar oude Koningsstad Marrakech,

gelegen in het zuiden van Marokko aan
de voet van het Atlas-gebergte en aan de
rand van de Sahara, uitgekozen voor zijn

nieuwste gigantische onderneming:
Mozarts Singspiel Die Entführung aus

dem Serail, uitgevoerd in het
sprookjesachtige El-Badii paleis.

Mozart in Marrakech, een
sprookje uit 1001-Nacht

Birgit Beer als Blondehen en Malcolm Smith als Osmin in een pakkende scène.

abusievelijk de ingang voor muzi-
kanten en solisten willen betreden.
Onder de bezoekers bevinden zich
betrekkelijk weinig Marokkanen,
maar in hoofdzaak allochtonen:
Duitsers en Oostenrijkers, dat zie
en hoor jezo, Italianen, luidruch-
ting als altijd en ook Japanners, in-
clusief fototoestel en eeuwige glim-
lach.

Betoverend
Wat er die avond echter te zien en
te horen valt is van betoverende
schoonheid. Het ongemak van de
vertraging van ruim een half uur,
waarmee de operavoorstelling be-
gint, is snel vergeten wanneer de
dames heren musici en zangers on-
der leiding van de fanatieke Konrad
Leitner, sinds 1987 de vaste dirigent
van de Wiener Vojksoper, aan hun
karwei beginnen. Het betrekkelijk
heterogeen gezelschap blijkt door
Leitner tot een hecht ensemble ge-

% Het
indrukwekkende
El-Badii
paleis,
schouwtoneel
van Mozarts
Entführung.

_§ De komische harembewaker Osmin in een typi-
sche pose." Een medewerker legt de laatste hand aan hetde-

cor.

Feest

schijnlijk koud, voor zover daar bij
deze druk gebarende, snelpratende
en niet zelden heetgeblakerde men-
sen sprake van kan zijn. Die dagen
wordt er feest gevierd in Marokko.
Het is het feest Aïd Es Seghir, het
einde van de Ramadan, waarop
wordt gebeden, maar vooral wordt
gegeten en gedronken, en waaraan
een paar daagjesvakantie wordt ge-
koppeld. Zelfs het vliegverkeer is
dan volledig ontregeld, zoals ik aan
den lijve heb kunnen ondervinden.

Maar nu terug naar Mozart en zijn
Entführung, al vergeet je bij een
wandeling door de stad al gauw de
eigenlijke reden van je bezoek. De
Marokkanen zelf schijnen zich wei-
nig van het operaspektakel aan te
trekken, met uitzondering van en-
kele affiches en spandoeken ver-
raadt niets de uitvoering van een
opera van de grote Weense Mees-
ter, voor het eerst in de duizendjari-
ge geschiedenis van het land. De of-
ficiële opmaat van de feestelijkhe-
den die in 1991 - het Mozartjaar -
zullen losbarsten laat hen ogen-

bereiders en goochelaars tegen-
woordig te bieden hebben. Toen
was het Djemaa El Fnaa - letterlijk
Plaats van de stervenden -. het
schouwtoneel van doden, omdat
hier de misdadigers werden ont-
hoofd en hun hoofden op palen
werden tentoongesteld. Tegen-
woordig hoef je alleen maar bang te
zijn dat jezonder portemonnaie het
plein verlaat; geheel op je gemak
voel je je tussen die krioelende me-
nigte dan ook niet.

|*~^awzi Mitwali is ook het
L_j brein achter de uitvoerin-il gen van Verdi's Aïda in

'io» temPe' van Luxor in„ ,y°7 en die van Giordano's An-
ti rea Chenier en Verdi's Aïda in

il paleis van Versailles vorig

1 e keuze van het El-Badii pa-
Ij ls als toneel voor de opera is
s.'et alleen met het oög op de« rabische inhoud van deze ope-
[* 'e verdedigen. De m^jestueu-e ruïnes van dit doorsultan Ah-

cded el Mansour in de zestiende
i u* gebouwde paleis vormen
! J°vendien het ideale decor voor
Jfn openlucht-uitvoering van

' eze betoverend mooie opera,
een edele Bassa Selim,

ijcri Spaanse edelman met zijn
invangen genomen geliefde en
Teri even woeste als komischejarembewaker de hoofdrollengullen.
i

1 *ar er zijn nog veel meer redenen
1 .^denken, die de keuze van Mar-

R) u 1
als '°kat'e voor dit muzikaal

Pektakel plausibel maken. Op de
£rste plaats de uitstekende infra-
j. "cturele voorzieningen van de

L de stad', zoals Marrakech van-
k §e zijn uit rode, aangestampteLern bestaande poorten, torens,
jbürerien huizen genoemd wordt.

L.et door de Fransen gebouwde
LeUWe gedeeltevan de stad- Gue-
L genaamd- beschikt over brede

"levards, hypermoderne hotels
,j. congrescentra, villa's en winkels,
I e aHes te bieden hebben aan de
l gisten, die door dit operaspekta:

'worden aangetrokken. En dan is
v natuurlijk de Oosterse charme
|j I'de1'de medina, de oude stad, waarJJ: Sprookjes van 1001-n,acht als het
[e dagelijks tot leven worden ge-
kt. Het beroemdste gebouw van

j^Takech, de Koutoubia-moskee,
'egen aan het eind van de impo-
ite Avenue Mohammed V, vormt

m Prachtige verbinding van oud en. euw, van sprookje en werkelijk-
( 'd, van Westerse invloed en Oos-rs mysterie.

Soeks
r ;(v

et 's het oude deel van de stad,
L ar het straatleven gezelliger en
)|d Varieerder wordt, en vooral ook
■L ker. Binnen een door machtige
'!tw n omsloten oppervlakte van
.1 _6eki drie kilometer ontspint zich
:L "\netwerk van smalle straatjes en
'jt ,'fige steegjes mèt oneindige ver-
Jwk'ngen, waar de lichtinval voor

nderlijke effecten zorgt en de
jjlj, ndwerklieden en kooplui in piep-
Sde e winkeltjes hun waren aanhie-
ld In deze soeks, de wijken van
L. Verschillende gildes, lijkt de tijd
iej te hebben gestaan. Dat geldt
jjjjknlijk ook voor het betoverende

L« hia-paleis, eveneens binnen
L- muren van de medina, waar ko-
k-i 1!!! Hassan gewoonlijk verblijft als
J Marrakech aandoet. En dan na-jeerlijk het Djemaa El Fna-plein;Hj?n buiten de muren, het kleur-

LJKste schouwtoneel van Marokko,
grotere heksenketel ben ik

|l °rt eerder in mijn leven tegenge-
1^ 'T'en, al eeuwen lang is dit plein__ Centrum van vermaak in de
Iq "lucht, bevolkt door duizenden
fristen - Marokkanen en buiten-
pi ders- diezich vermengen met de

f Ve
aatselijke bevolking. Al was dat 'gj^ak enkele honderden jaren

(j eden heel anders van aard dan
(. lgene, wat de vuurvreters, ko-
z "d water drinkers, slangenbe-
n eerders, moslimpredikanten,
fe^aWa-dansers, eenmansorkestjes,aenaars, mystici, acrobaten, eten- .

kolossale afmetingen van de muren
en de binnenplaats wordt veroor-
zaakt. Voor een opera-uitvoering
zijn de natuurlijke omstandigheden
ideaal. De grote poorten en ramen
van het hoofdgebouw en het sinaas-
appelbosje daar vlak in de buurt

ruïnes zijn overgebleven, kan ik mij
heel goed voorstellen, dat de Ma-
rokkaanse dichters vonden dat 'ver-
geleken bij dit paleis alle andere
verbleken. Het heeft iets eerbied-
waardigs en overdonderends tege-
lijk, wat in dé eerste plaats door de

Het is een heel bijzondere ervaring
vanuit de druktevan de stad binnen
de muren van het paleis El Badii te
belanden, een oase van rust, die via
enkele steegjes en mysterieuze
poorten bereikt wordt. Hoewel van
het imposante gebouw nog slechts

vormen een sfeervol decor en het
waterbekken, waarin normaal fon-
tijnen spuiten en exotische vissen
zwemmen, blijkt uitermate geschikt
als orkestbak. En tijdens de uitvoe-
ring zullen de lichteffecten voor een
echte sprookjessfeer zorgen, al is
het jammer dat het weer niet echt
wil meewerken. De koude winden,
die vahaf de Atlas over de stad
waaien, maken het verblijf op de
hoge stellages die dienst doen als
zitplaats - veiligheidsmaatregelen
schijnen op de gammele constructie
nietvan toepassing te zijn geweest-
beslist onaangenaam. Vooral voor
de internationaleHappy Few, die in
smoking en avondtoilet 'Die Ent-
führung' komt bezoeken.

smeed: het huurleger van musici en
koorzangers uit het Hongaarse De-
brecen musiceert zoals het muzi-
kanten van het Poestaland betaamt:
temperamentvol, briljant en muzi-
kaal. En dan de werkelijk schitte-
rende solisten: zij weten het jeugdig
enthousiasme, dat dit werk uil-
straalt, de komische scènes en
adembenemend mooie aria's in al
hun luister te verklanken.

Zo bijvoorbeeld de Amerikaanse
sopraan Celina Lindsley in de rol
van de door zeerovers buitgemaak-
te en aan de Pasja verkochte bruid
Konstanze. Klankpracht, inlevings-
vermogen en een geloofwaardige
presentatie zijn de opvallendste
kenmerken van haar aandeel. Of de
levendige soubrette Birgit Beer uit
Lübeck, die een kostelijke Blon-
chen op het toneel brengt, heel dy-
namisch, speelsen vol muzikaal raf-
finement. En dan Osmin, de harem-
wachter - merkwaardigerwijs een
diepe basstem - diewordt gezongen
en gespeeld door de Amerikaan
Malcolm Smith; een schitterende
creatie, zangtechnisch imposant en
speltechnisch in alle opzichten over-
tuigend. De beide tenoren, Douglas
Ahlstedt alsBelmonte enLars Mag-
nussen als Pedrillo, weten pro-
bleemloos aan te sluiten bij het
hoge niveau van deze zangers, wat
resulteert in een zeer evenwichtige,
akoestisch en visueel bijzonder
kleurrijke uitvoering, waarvan de
ongeveer 1500 bezoekers duidelijk
onder de indruk komen. Niet in de
laatste plaats door de imposante /
massascènes, waarin het hele leger
figuranten, de fraai opgetuigde ka-
melen incluis, het podium betreedt.

Mijn aandacht voor al het moois op
de bühne wordt tijdens de gehele
voorstelling overigens voortdurend
afgeleid door de vriendelijk ogende
piccolo-speler in de orkestbak, die
driekwart opera geen noot hoeft te
spelen en dankbaar van de gelegen-
heid gebruik maakt om te genieten
van de prachtige aria's en duetten,
die ook de musici lijken te bevleu-
gelen. Met gesloten ogen en open
mond, zachtjes meedeinend op de
onsterfelijke muziek, laat hij pre-
cies zien hoe je dit muziekspektakel
moet ondergaan: in opperste ver-
voering.

Chaos
Een uur voor het begin van de voor-
stelling lijkt zich de onvoorstelbare
chaos, waarin zich het leven in Mar-
rakech ogenschijnlijk afspeelt,
voort te zetten binnen de muren van
het El Badii. In een tent zijn de
koorleden bezig met grimeren en
inzingen, daarbij voortdurend ge-
stoord door uitvallend licht, Marok-
kaanse functionarissen, die hulpe-
loos heen en weer lopen, kameel-
drijvers, die met hun dieren alvast
aan het oefenen zijn voor hun op-
komst en horden figuranten, hoof-
zakelijk Berbers, die nerveus doen
alsof ze allen een hoofdrol te ver-
vullen hebben. Even om de hoek
luisteren twee verplegers in een ge-
reedstaande ziekenauto naar een
voetbalwedstrijd. De politie lijkt
onverstoorbaar, maar raakt al snel
in paniek als de eerste bezoekers
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" Een Hongaarse schone uit het koor bereidt zich voor op haar optreden.
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\\~éf\\ NlI Iy\ J Verol Recycling Limburg by I
Ons depot is eenzeer belangrijke schakel inonze onderneming.De bijbedrijven en gemeen-
ten ingezamelde chemische afvalstoffen ondergaan bij aankomst op ons depot eerst een
gedegen ingangs-controle waarna een scheiding wordl aangebracht in hoofdgroepen.

f Van deze hoofdgroepen worden buikpartijen samengesteld welke aan de specificatievol-
doen van de uiteindelijke verwerkers.

C*V\QrYliQOhtP De veracre bewerking van chemisch afval omvat een uitgebreid scala van omvangrijke
llwlMlOwllC en nauwgezette processen.

3f\/_llStOff(____! fl Momenteel is ons depot in de huidige vorm extra belast door een snel groeiend aanbod
en een stagnerende afvoer veroorzaakt door een te kort aan verwerkings-capaciteit in
Nederland.
Aan de oplossing van ditprobleem wordt bij Verol momenteel hard gewerkt doorhet creëren
van een geheel nieuw depotterwijl in Nederland tevens een uitbreiding van deverwerkings-
faciliteiten gerealiseerd wordt.
Debewerkingsprocessenbij Verol zullen opkorte termijn gemoderniseerdworden waardoor
ook de recycling van chemische afvalstoffen steeds meer bevorderd zal worden.
In verband met deze ontwikkelingen zoekt Verol Recycling op korte termijn een

I energieke chef depot I
Functie-omschrijving:
Hij zal verantwoordelijk zijn voor de gehele bewerking van chemische afvalstoffen in ons
depot.

Verol Recvclina Limbura bv is Hiiza' daarbij leidinggevenaan ons teamvan depot-medewerkers en dewerkvoorbereiding

een jonge groeiende onder- en werkopdrachten zodanig regelen dat een goede en efficiënte bewerking van de chemi-
neming mèt 30 medewerkers sche afvalstoffen in ons depot gerealiseerd wordt.
die activiteiten ontplooit op A3O de leidinggevende capaciteiten zullen hoge eisen gesteld worden; hij zal zijn mede-
het gebiedvan inzameling, op- werkers moeten activeren en controleren.
slag en verwerking van chemi- Daarbij zal hij zich laten leiden door een groot gevoelvoor efficiëntie, orde en netheiden er

I sche afvalstoffen en zuivering op toezien dattijdens dewerkzaamheden deveiligheidsaspecten in acht genomen worden.
van olie/water/slib-mengsels. Bij voorkeur moet de geschikte kandidaat beschikken over ervaring in een soortgelijke
Tevens geeft Verol Recycling functie.
adviezen betreffende opslag Door het sterk toenemende werkaanbod isvoor dezefunctie een hoge mate van flexibiliteit
en handling van chemisch af- vereist
val Hiervoor zijn door het Functie.eisen:Ministerie van VROM de ver-
gunningen conform de Wet Een chemische opleiding op minimaal MBO niveau is vereist.
Chemische Afvalstoffen ver- Leeftijd ca. 35 jaar.
'eend. Deze belangrijke functie zal uitstekend worden gehonoreerd.

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van onze selectieprocedure.

Ankerkade 10 Belangstellenden worden verzocht hun uitgebreidesollicitatiemet cv. schriftelijk te richten
6222 NM Maastricht aan de directievan
Telefoon 043-630640
Telefax 043-635984 Verol Recycling Limburg bV Ankerkade 10,6222 NM Maastricht

I Limburgs Dagblad
Op onze afdeling automatisering (11 medewerkers) is er wegens
uitbreiding van het werkpakket de behoefte aan een

ALL-ROUND NETWERK- EN
PC-SPECIALIST
(informatiseerder)

Uitgeversmaatschappij „_. ~ . _... KJ ..,„, Het Limburgs Dagblad beschikt, naast een AS/400 en een tweetal S36'sLimburgs Dagblad B.V. is !__ " " . . »—*»"__ ~~-». voor met name administratieve verwerkingen, over een Local Areade uitgeefster van het Network (L.A.N.) en stand-alone PC's. Over enkele maanden zal het
gelijknamige dagblad en huidige centrale redactiesysteem vervangen worden door een L.A.N.,
de televisiekrant LD-TV. bestaande uit een zeventigtal PC's en een aantal Macintosh's.

Voor de krant, alsmede voor Vanwege ontwikkelingen op het gebied van de decentrale automatisering
het drukken van andere dag- zoeken wij naast de huidige medewerkers een collega die zich
en weekbladen, waaronder de voornamelijk bezighoudt met:
„The Wall Street ~ net eneren van net L-A.N., in de breedste betekenis van het woord;
Ïoumal/Europe", het Japanse " het ontwikkelen en onderhouden van applicaties (functioneel ontwerp,
~., „. '. . „ „ technisch ontwerp en invoering);„NihonKeizai Shimbun/Europe _______" _ _" __ , -m,- het adviseren en begeleiden van het PC-gebruik.en het grootste

huis-aan-huisblad van Limburg Functie-eisen:
„De Trompetter", beschikt de _

HBO-opleiding (HIO);
onderneming over de meest _ u bent vaardig in informatieanalyse, systeemontwerp en gestructureerd
geavanceerde persen en programmeren;
tekstverwerkingstechnieken. - u heeft ervaring met database(ma_agement)systemen, zowel relationele als

netwerkmodellen en kennis van netwerken en datacommunicatie;
Een andere belangrijke - u heeft minimaal ervaring met de gebruikelijke applicatie-software als Lotus
activiteit ten behoeve van I_2"3' Wordperfect, D-base etc.J
derden, is de uiterst modem " u heeft een 9oedebeheersing van de Engelse taal;
geoutilleerde offsetdrukkerij ~ u kaM uitstekend luisteren en daarnaast uw gedachten formuleren, zowel
_. __ ... ', . mondeling als op papier;Eldee Offset, gespecialiseerd in „ , . „ ... . _ ...- u bent flexibel van instelling en servicegevoelig.rull-colour-drukwerk,
voornamelijk in grote oplagen. WH . . .
. . „ , Naast de mogelijkheid om brede ervaring op te doen in het totaleIn onze in Heerlen gevestigde _~., „«."", __~ . . .. . , , . ~automatisenngstraject bieden wij u ondersteunende opleidingen en eenonderneming werken ca. SOO honorering die is afgestemd op de zwaarte van de functie,
medewerkers.

Uw sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie met cv. kunt u richten aan
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad 8.V., postbus 3100,
6401 DP Heerlen,
t.a.v. mevr. M. van Niekerk, plv. hoofd personeel & organisatie.
Voor telefonische informatie kunt u bellen met ing. F. van Leipzig RI,
hoofd automatisering, tel. 045-739224 (privé na 19.00 uur 045-257640).

*" . I

K ______________________ _!.!_! lik M. É_ Onzeopdrachtgever is HoensIndustrieel, gevestigd ineen nieuwbedrijfspand op tehethandelsterrein"Krawinkel Zuid" te Geleen. Hoens is eenbekende naamin Zuid- j)
■f HHt Nederlandbij overheids en semi-overheidsorganisaties, industriëlebedrijven enbouw- .

ondernemingen.Als handelsorganisatie levertHoensIndustrieel machines, gereedschap- em . m ":-^ pen, lasapparatuuren benodigdheden, eentotaal pakketaan bouwbeslagen bevestigings- aa
INDUSTRI E E ___. artikelen,veiligheidsproduktenenz. In totaalheeft de organisatiezon 25.000 verschillende A .produkten in haarhandelspakkët. Daarnaast isalombekendHoensIjzerwaren, departiculiere I<>{
È verkoop in hetcentrumvan Geleen. In detotale organisatiewerken ca. 60 medewerkers. Inhunactiviteitenstaathet begrip l„rË Kwaliteit centraal.Bij HoensIndustrieel betekent dit:goedekwaliteitvan deprodukten, snelle levering, acceptabeleprijs,

È levering op tijden een goede service.Het uiteindelijkedoelis een goedeigenresultaat en tevreden klanten. Wegensvergro-
M tingvandemarktenuitbreidingvandeorganisatie,zoekenwijm/v j 1I Commerciële talenten ;

dieklantenwensen kunnen vertalen in de Hoens-kwaliteit £
De functie: tevredenklanten met wieu een goede onderlinge samenwerking. *Ineen doelgerichte introductie/inwerk- relatie weet op te bouwen ente onder- Voor dezefunctie staat een goedsalaris V.
periode zultvvertrouwd gemaakt houden. metbijbehorende emolumenten. |j.
worden metdeprodukten, dewerkwijze Voor succesvollevertegenwoordigers
en de organisatievan Hoens Industrieel. Hoensvraagt: biedtHoens Industrieelgoedetoekomst-
In samenwerkingmet hetverkoopteam Een enthousiaste collega dieopeen mogelijkheden.
wordt u geïntroduceerdbij bestaande actieve, creatieve, deskundigeen fc
relaties. overtuigendewijzewil meewerken aan Heeft ukwaliteit inhuis? Bi
Vanu wordtverwacht omzelfstandig deverdere ontwikkelingvan de organi-

I acquisitiete plegen en daarmeenieuwe satieen zichzelf. Stuur danuw sollicitatieondervermei- L
■ klanten tewinnenvoor deHoens Ee^n opleidingop MTSniveau, vanwege dingvanref.nr. 23.7248naar
■ kwaliteit. detechnischeaspectenvan defunctie. MercuriUrvalß.V., I*1« U bent instaat problemenbijklantente Een gedegencommerciële ervaringis Vrijthof50-51, Il''% analyserenen het juistetechnische noodzakelijk. 6211LE Maastricht. I *% advieste geven. Voornadereinformatiekunt ubellen: iV]

Zonodigkunt uspecifiekekennis en Hoensbiedt: 043-251291. M .
ervaringkrijgenvan interne Een nieuwefunctie metveelzelfstandig- _r 6

adviseurs/specialisten. heidenveel scoringsmogelijkheden. j^ ft
>S_. Uiteindelijkweet ueen goede De organisatie is informeel en direct \__y^!f_^^_\^_\T\^_^Am\\^ 4svVi^ omzette realiseren bij in hetcommuniceren en in de lik__ E. _. | £.1 {__[<". ,

r— — ■ v
i
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Welke HTS-ere hebben CT \
b

zo goed in de vingers,
datze de processen bij DSM ;
t

kunnen begeleiden?
t

.

DSM legt zich alschemie-produ'cent steeds meer U initieert studies en begeleidt projecten. Vanaf voor-
toe op de produktie van zgn. specialties voor verschil- studie tot en met implementatie. I
lende industrieën. Hiermee behoren wij tot de grootste Wij verwachten dan ook dat vover goede organi-

producenten in West-Europa. satorische kwaliteiten beschikt. U kunt uiteraard goed
De moderne produktie-installaties zijn vrijwel allemaal met mensen omgaan. Vanverschillende disciplines. Een
op de lokatie van DSM in Geleen geconcentreerd. Hier goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift is
wordtmaatwerk geleverd. Halffabrikaten van constante eveneens belangrijk.

kwaliteit. Die binnen de gestelde termijn moeten Wat betreft uw opleiding: die is HTS-CT ofvergelijkbaar

worden geproduceerd. Onder alle omstandigheden. Dat niveau. Uw 2- è 5-jarige ervaring hebt u opgedaanin de
wordt uw werkterrein als stafmedewerker. procesindustrie of bij een engineeringbureau. U staat

Tot een van uw hoofdtaken behoort de proces- open voor nieuwe ontwikkelingen en past ze waar
optimalisatie van de produktie-units. Waar nodigbrengt mogelijk toe. DSM biedt u een functie met doorgroei-
u modificaties aan in het produktieproces. U overziet de mogelijkheden binnen haarorganisatie,
consequenties. Pragmatisch als u bent, voegt u de daad Geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u
bij het woord. Hierbij komen uw functionele bevoegd- bellen met mevrouwA. Nijsten, telefoon 04490-66587.
heden goed vanpas.Evenals uw contactueleeigenschap- Direct solliciterenkan natuurlijkook. Stuur uwbrief met

pen. Veel overleg. Zowel intern met andere DSM- cv. ondervermelding van 19/90 PVB aan mevrouw

afdelingen als met externe bedrijven. A. Nijsten, DSM Limburg bv, afdeling Personeelsvoor- ■
U neemt zelfstandig initiatievenen draagt ze uit naar zieningen -beheer, Postbus 1160,6160BB Geleen.
anderen. Waarbij van uw kennis en overredingskracht Volledigheidshalve melden we dat een psychologisch
een stimulerendewerking uitgaat naar anderen. IJ hebt onderzoek en een medische keuring deeluitmaken van
overwicht en durft zonodig stelling te nemen. de sollicitatieprocedure.

DSM 1$
We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

Wfk UUUII ILUUILLN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL
\m_m\W_\ Avondopleidingen te: Nijmegen, Arnhem, Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Heerlen.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.

- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv. HB1)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6 - 60% subsidie mogelijk)
Voor meer informatie neven-
staande bon ongefrankeerd
opsturen naar: dhr/mw/mej: , opl.:
C.C.O. Antwoordnummer 33, aj„.. tmt,
6400 VC Heerlen

a°reS
" tel ?

of bel 045-717600. woonpl: Ift: S
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%■ -^- y oensdagmiddag 2
\\ \ J mei, kwart voor drie.
J y%/ De zon straalt in de
I ' ▼ strakblauwe hemel
T°ven Soestdijk. Aan de paleis-
port salueren de marechaus-
f^s naar ons als naar oude be-
tonden: we worden verwacht.
re ketting gaat naar beneden en
ret geheim van Soestdijk ligt
Rn onze voeten. In gepast snel-
*andeltempo rijden we over de
°Prijlaan en parkeren naast het
Bfote bordes. Hier nam konin-pn Juliana tweeëndertig jaar
Jng op haar verjaardag de hul-

-3e van haar onderdanen in ont-
"angst. De datum is een feest

en in de verte zien we
f"ïnses Juliana in een vrolijke
*nierjapon langs het struweel
indelen. Het bordes is grijs en
platen. De koperen roeden
J _en er wel, maar voor ons is
fle rode loper in de kast geble-
Ven. Een paar passen verder ligten kleiner, mensvriendelijkerbordes.
b, ov en aan de stoep worden we wel-

|*om geheten door een deftig grijze
I 'kei: of we even in de wapenkamer
f '"en wachten. Na vijf minutenraagt de lakei of we binnen willen
Komen. Graag. Op een tafel in de
*alg staan tientallen grote, gesig-
Jeerde foto's van prominenten. Ine gauwigheid herkennen we alleene sjah van Perzië. We volgen de
J^retaris van de prins, Eduard- \ cc*') Vernède, en de directeuran het Prins Bernhard Fonds, mr

" H. L. Meerdink.

?emhard Leopold Frederik Ever-
Jard Jules Coert Karel Godfried
leer van Lippe-Biesterveld (78)

'aat op. Slank en atletisch, in een
gesneden donkerblauwe bla-,er> dofzwarte git-knopen met een

Uchtmacht-embleem, donkerblauw
Jerhemd, das in donkere en licht-
'auwe banen met vliegeniers-vig-
etten. Aan de wand een vitrine

J1et de vele wings die de prins bij-,en heeft gevlogen. Kortom: veel,erinnert aan zijn liefde voor de
"chtvaart die hem tot grote hoog-,en en in diepe dalen heeft ge-acht.

In augustus bestaat het Prins Bernhard Fonds 50
jaar. Het fonds werd in 1940 in Londen in het
leven geroepen om geld in te zamelen voor de
aanschaf van Spitfires, een bekend
gevechtsvliegtuig uit die jaren.
In bijgaand vraaggesprek praat de prins
enthousiast en vrijuit over de oorlogsjaren,
vliegen, klederdrachten en de natuur. En over
de aanleiding van ons interview: het Prins
Bernhard Fonds. Na de oorlog werd het een
cultuurfonds, dat nu jaarlijks meer dan
vijfduizend subsidie-aanvragen krijgt.
De prins maakt zich zeer boos over een nieuw
Nederlands schoolboekje waarin de
Nederlandse soldaten in slag om de Grebbeberg
als lafaards worden afgeschilderd.
Maar natuur en milieu blijven zijn grootste
passie: „Als ik op het gebied van auto's iets te
zeggen had, zou ik geen auto meer zonder
katalysator toelaten".

" Prins Bernhard, met de onafscheidelijkepijp in de mond,
trekl een bedenkelijk gezicht.

Prins Bernhard Fonds
kocht eerst Spitfires

" Prins
Bernhard,

tijdens
een bezoek

aan
Amsterdam

op zijn
verjaardag,

29 juni
1945.

" Prins
Bernhard,
als
beschermheer
van het
Wereld
Natuur
Fonds.

Hij zal wel wat meer gekost heb-
ben, maar goed... Toen werd dus
het Prins Bernhard Fonds gesticht.
Er kwamen grote bedragen binnen
die ik altijd weer aan de Engelse re-
gering heb doorgestuurd. We kre-
gen zelfs geld binnen voor schepen.
Ons eigen squadron had een hele-
boel Spitfires die 'door Nederlan-
ders waren gegeven' en die Spitfires
kregen ook namen..."
Ze werden in zijn naam gekocht,
maar zelf mocht prins Bernhard
geen missie boven vijandelijk ge-
bied vliegen.
„Nee, dat mocht niet van het minis-
terie van luchtvaart. Die zeiden: als
je met een Engels vliegtuig aan wel-
ke operation ook deelneemt, hou-
den we je aan de grond. Want we
zijn bang dat je iets overkomt en
dan krijgen wij de schuld. Dus dat
kon niet. Toch heb ik in de tijd dat
die V-l's kwamen één keer een
kans gehadom zon V-l af te schie-
ten. Die had ik in de gaten en dook
erop af. Ik wilde net schieten, toen
een Pool in een andere Spitfire hem
aan flarden schoot. Gelukkig kon ik
net m'n vinger van de trekker ha-
len, anders had ik die Pool geraakt.
Ik heb alle Spitfires gevlogen, van
Mark-1 tot Mark-15. En ik heb twee
Spitfires gemold, beide bij ons
squadron. De ene eigen schuld, an-
dere niet mijn schuld..."
In die oorlogsjaren wordt het Prins
Bernhard Fonds omschreven als
'een moreel verzamelpunt van over
de hele wereld verspreide Neder-
landers. Hoe was die sfeer onder
de Nederlanders in Londen?

e ruime kamer lijkt gezellig klein
°or de uitbundige collectie olifan-,en in alle soorten en maten. Van
et zilveren sigarettedovertje in de
jbak van Het Loo tot een matgla-en maxifant. Aan de wanden on-erveel meer een collectie munten,en kris, schilderijen en veel vip-fo-
°'s met opdracht. Op tafel wordte Wereldbol geflankeerd door zil-
erwerk, theekopjes en asbakken.ussen alle luxueuze snuisterijen ziten wereld-natuur-panda en depns heeft ook een WNF-panda als

?ussensteuntje in de rug.
e kamer heeft een weids panora-

/^-raam dat elektrisch in de vloer
,?rzinkt en ons een zonnige blik
'edt op een heldere vijver, een kla-
gende fontein en rustieke boom-
"rtijen. Het is warm.
pie zn jas wil uittrekken is wel-
,?ni", zegt de prins. Ik ben de enige
'e zijn voorbeeld volgt. De band-
eeorder wordt aangezet. „Okee",

>^8t de prins, „begint u maar rustig.
an kunnen we altijd stoppen voor

v?n volgend kopje thee".
*je hebben elkaar ooit eerder ont-
?°et; de prins moet hartelijk la-nen om de foto van zijn werkbe-
,°ek aan de poppenfilmstudio Dol-
.'Wood, waarop we beiden dertig
l?ar jonger zijn., *cc dagen voor ons gesprek, op
,°ninginnedag, heb ik voor twee
hartjes op de Amsterdamse vrij-

;!?rkt een koperen ringetje met een. 'fant in reliëf gekocht. Geen kapi-aal cadeau, maar de prins is ge-
marineerd: „Ach, wat ontzettendeuk! Maar ik kan geen ringen dra-
len bij al dat handen schudden..."I^e hebben elkaar inmiddels ook
,erkend als leden van de vrijmetse-

*}) der verstokte pijprokers.
l Tabak is alleen slecht als je het in-
Slee^ constateert de prins. „In
y4O rookte ik ongeveer twee pak-
£s sigaretten per dag, Lucky Strike.. °en ik.de familie naar Engeland
racht, lagen hier drieduizend siga-
etten. In Engeland dacht ik dieerste dag nog dat ik de volgende

,aS terug zou gaan naar Nederland,
i..had zelfs geen manchetknopen .'J me en maar één schoon hemd
°°r de lunch in Buckingham Pala-e- Maar de volgende dag kwam de
üde koningin en ik kon niet terug.
°en heb ik gezegd: ik rook niet
leer. Na de oorlog ben ik weer be-

ll^nnen, maar toen ik zestig was ben
niet sigaretten opgehouden..."

Olifantenringetje

e directe aanleiding tot ons ge-
>frek is het halve eeuwfeest van het
r'ns Bernhard Fonds. Het werd in
jgustus 1940 in Londen opgericht,

j a. een aantal vrienden en kennis-en zeiden: we moeten een fonds
Prichten waar Nederlanders uit de

i °S vrije wereld een geldbijdrage
*Jnnen geven voor de aankoop van

/^rlogsmateriaal. In eerste aanleg
i as dat geld bedoeld voor de aan-
°op van Spitfires. Er was een.erkwaardig bedrag vastgesteld:
'Jfduizend pond voor een Spitfire.

Spitfires

slaan, wilde niet van de grond ko-
men. Er waren alle mogelijke
ideëen, maar het enige succesvolle
was een damesrok uit stukjes
stof..."
De prins lacht: „Een hele gekke
rok, hardstikke idioot. Maar dat
sloeg aan. Een heleboel-mensen
droegen die rok. Dat was het enige
succes wat ik me herinner. Daarna

is dat idee van het Prins Bernhard
Fonds als culturele organisatie op-
gekomen. Dat vond ik een reuze
idee. Als beginkapitaal hadden we
nog wat geld dat nog niet besteed
was. Dat is heel langzaam gaan lo-
pen: in het begin hadden we zon
achtien aanvragen per jaar. Tegen-
woordig loopt het tegen de vijfdui-
zend aanvragen".

Churchill
De prins lanceert een ironisch knip-
oogje. Dan: „De stemming was heel
merkwaardig. De koningin was mèt
mij en een aantal mensen er hele-
maal van overtuigd dat we het zou-
den halen. Alleen was de koningin
heel ongeduldig. Maar ze was ge-
weldig, nooit gedeprimeerd; Chur-
chill heeft de oude koningin 'de eni-
ge man in de Nederlandse regering'
genoemd.Dat was niet helemaal te-
recht, want minister-president Ger-
brandy verdient ook alle eer. Dat
was een fantastische vent. Van Ger-
brandy gaat het mooie verhaal dat
hij voor het eerst bij Churchill bin-
nenkwam en zei: 'Goodbye mister
Churchill' waarop Churchill zei:
'What? Already?'. Maar binnen
een jaarkende Gerbrandy perfect
Engels. Hij was duizend procent
positief, net alsVan Kleffens en nog
een paar".
„Zelf heb ik me intensief bemoeid
met de inlichtingendiensten, met
agenten en met Engelandvaarders.
Gisteren hoorde ik nog een mooi
verhaal: Er komt een jonge Enge-
landvaarder bij de koningin. Spe-
ciaal voor dat bezoek heeft hij nieu-
we schoenen gekocht. De koningin
zegt: 'Doet u maar of u thuis bent.
Zegt hij: 'Graag Majesteit' en trekt

zijn schoenen uit. Toen heeft zij
haar schoenen ook uitgetrokken.
Heerlijke verhalen. Geweldig. Ja,
dat blijf je altijd herinneren..."
„Toen we na de oorlog hier terug-
kwamen, dacht ik: dat Fonds is dus
nu afgelopen. Toen kwam er een
Nationaal Instituut. Ik wilde wel
iets op nationaal-cultureel gebied
doen. Maar dat bleek niet aan te

De prins is nu regent van het naar
hem genoemde cultuur-fonds. An-
derzijds zet hij zich ook sterk voor
de natuur in.
„Als je goed nadenkt, is natuurbe-
houd ook een vorm van cultuur.
Daarom werkt het Prins Bernhard
Fonds bijvoorbeeld soms ook sa-
men met het Wereldnatuurfonds.
Er wordt wel eens een Zilveren An-
jer uitgereikt aan iemand die zich
voor cultuur- èn voor natuurbehoud
heeft ingezet, zoals Fop I. Brouwer.
Het vult elkaar aan. Het een kan
niet zonder het ander".
„Ik hoop dat het Wereld Natuur
Fonds binnen afzienbare tijd het
probleem van de vervuiling en de
watervoorziening van de Middel-
landse Zee aanpakt. Want die ver-
dampt en vervuilt. In het WNF zijn
we hard met de Noordzee bezig en
WNF-Nederland werkt heel nauw
samen met Denemarken en Duits-
land voor de Waddenzee".
Nederland heeft in een aantal mi-
lieu-opzichten het voortouw geno-
men...
„Behalve dan op het gebied van
auto's", zegt de prins. „Als ik op
dat gebiecj iets te zeggen had, zou ik
geen auto meer zonder katalysator
toelaten". "Ondanks alle problemen is de prins
niet pessimistisch of fatalistisch.
Vanwaar dat optimisme? De prins

zwijgt even, lacht dan: „Op grond
van geloof. Zonder dat je in je werk
gelooft, kan je je nergens echt voor
inspannen. Ik ben er persoonlijk
vast van overtuigd dat wij steeds
meer mensen meekrijgen. Die men-
taliteit van 'het kan mij niks ver-
dommen, wat kan ik er aan doen?'
en na mij de zondvloed verdwijnt
bij wijze van spreken met de dag. Je
ziet Groene Partijen ontstaan. Dat
vind ik leuk, maar er zit het gevaar
in dat mensen op puur emotionele
gronden bepaalde projecten gaan
bepleiten of afwijzen. Dat kan ge-
vaarlijk zijn. Ik sta op het stand-
punt: alle acties voor natuurbehoud
moeten wetenschappelijk bekeken
worden. Nou ga ik mezelf meteen
weer tegenspreken. Want bij die
conferentie in Washington dachten
we allemaal dat president Bush zou
bepleiten om meer geld in het mi-
lieu te stoppen. Maar dan vraagt hij
om meer wetenschappelijk onder-
zoek. Voor bepaalde aspecten in
het wereldnatuurbehoud is prak-
tisch gesproken alles al onderzocht.
Dus we waren allemaal erg teleur-
gesteld dat Bush daar zo voorzichtig
op reageerde. We hadden er meer
van verwacht. Maar ik blijf ook zeg-
gen: wetenschappelijk onderzoek is
een eerste vereiste voor alle projec-
ten. Daarom ben ik een heel klein
beetje bang dat de Groenen soms te
emotioneel reageren. Aan de ande-
re kant heeft deze hele grassroots
politieke ontwikkeling het grote
voordeel dat politici er rekening
mee gaan houden. Je moet een
soort balans vinden".

Boerendansen
Maar waar moet je tegen-
woordig de inspiratie van-
daan halen om optimis-
tisch te blijven?

„Om te beginnen zou ik willen zeg-
gen: laat je niet door al die media,
vooral televisie, aanpraten dat je
wèg moet, naar Amerika of Cana-
da. Denk eens aan al die mooie din-
gen in je eigen provincie en regio
die jezou missen, als ze verdwenen.
Dan ga je vanzelf denken: hoe kan
ik meewerken aan het behoud daar-
van. Daar gaat het toch om. Ik ben
principieel voor alle vormen van re-
gionale cultuur. Ik ben er dol op:
het behoud van nationale, regionale
en lokale klederdrachten. Ik vond
het heerlijk om te zien hoe maan-
dag in Groninger costuums voor
mijn dochter werd gedanst. Dat
vind ik persoonlijk zo mooi en ik
dacht dat het Prins Bernhard Fonds
daar dezelfde gevoelens over heeft.
Buitendien is het buitengewoon
aantrekkelijk voor toeristen en bui-
tenlanders. Dus ik vind dat we dat
absoluut moeten steunen en moeten
zorgen dat de jongeren niet zeggen:
'Flauwekul!' Het is een honderden
jaren oude traditie. Ik vind het
heerlijk. Ik heb ook aan boerendan-
sen meegedaan. Al die dingen heb-
ben mijn bewondering. Het enige
waarover ik me wel zorgen maak:
de grote meerderheid van de men-
sen die kostuums dragen, zijn oude-
ren. Dus ik zou willen zeggen -
schrijft u dat maar: Denk er om,
jongeren, het is verrekt leuk om aan
zoiets mee te doen. Echt heel leuk.
Het geeft je plezier en het houdt
een traditie overeind waarvan je
niet moet zeggen dat het flauwekul
en ouderwets gedoe is. Want dat is
het niet. Het is heel regio-gebonden
en het is mooi!"
„Wij hebben twee meisjes in huis,
die alleen maar in klederdracht wer-
ken. Ze hebben gesteld: we komen
hier werken, maar we moeten ons
kostuum dragen. Ze hebben er al-
leen geen klompen maar schoenen
bij aan". Hij lacht. „Dan heb je na-
tuurlijk nog Marken en Volendam,
maar dat doet een beetje aan toeris-
tengedoe denken. Maar ook zij
houden het v01..."

Nazi-propaganda
„Waar ik me kwaad om heb ge-
maakt is dat verhaal over die
schoolboekjes over de Tweede We-
reldoorlog. Daarin wordt de kin-
dertjes verteld dat alle Nederlandse
soldaten huilend weggelopen zijn
van de Grebbeberg. En er stond
een embleem van de NSB in, dat ze
moesten inkleuren. Dat heb ik met
mensen van het verzet en oud-vete-
ranen besproken. De uitgever had
gezegd: 'Het was niet zo bedoeld.
Maar ondertussen staat het er wel.
Dat soort dingen ergert me, daar
kan ik niet tegen, dat mag niet ge-
beuren. Die kinderen kunnen niet
blootgesteld worden aan zon halve
nazi-propaganda. Want je kunt van
de Grebbeberg zeggen wat je wilt,
maar die kerels hebben daar ver-
domd goed gevochten. Natuurlijk
zijn er een paar weggelopen. Dat
gebeurt bij elke veldslag. Maar het
staat nu wel vast dat door die vijf,
zes dagen oorlog in Nederland de
Duitse Luftwaffe zoveel verliezen
heeft geleden dat het een beslissen-
de invloed heeft gehad. Mede daar-
door is de Duitse invasie van Enge-
land niet door gegaan. Dat kun je
ook schrijven..."
Afscheid na ruim anderhalf uur.
Nog een paar foto's op het bordes.
We keuvelen over mijn clubdas van
de P. G. Wodehouse Society. De
prins vindt Wodehouse als schrijver
wel aardig. „Maar in de oorlog was
hij helemaal fout..."

henk j. meier
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TRUMPF NOVESIA MÖVENPICK

Als einer der großen deutschen Schokoladehersteller mit einem Umsatz von 500
Mio. DM suchen wir zum schnellstmöglichen Termin eine/n qualifizierte/n

Exportsachbearbeiter/in
Ihm Rahmen dieser Tütigkeit ist sic/er Ansprechpartner für unsere auslündischen
Kunden. Sic/er beherrscht alle Facetten derExportadministration und hat sichere
Kenntnisse im Zoll- und Speditionswesen.

Wir stellenuns vor, dafiSicnach einerqualifïziertenBemfsausbildungbereits mehr-
jahrigeErfahrung in einervergleichbarenPosition erworbenhabenunddie englische
Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Französisch-Kenntnisse waren wün-
schenswext, aber nichtBedingung.

Wenn sic an dieserAufgabe interessiert sind, sendenSicuns bitte Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen (einschl. tabell. Lebenslauf und Lichtbild) unter Angabe
Ihres friihestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

Ludwig Schokolade GmbH
Personal und Soziales, z. Hd.Frau Schlütz

Postfach, Süsterfeldstraße 190,5100 Aachen

ECCHAB
Ecolab b.v. maakt deel uit van Economics Laboratories, een wereldwijd concern
gespecialiseerd op het gebied van doseerapparatuur en produkten voor
vaatspoelmachines, wasmachines, keukenhygiene en institutionele reiniging.
Service en kwaliteit staan hoog in ons vaandel geschreven.
Bovendien leveren wij op maat geschreven onderhoudsschema's en
trainingsprogramma's, die optimale reinigingsresultaten garanderen tegen de laagst
mogelijke verbruikskosten.
Wegens sterke groei van onze divisie grootverbruik, zoeken wij voor het rayon Limburg
een

teek/commercieel VERTEGENWOORDIGER m/v
De door ons gezochte kandidaat De kandidaat wordl intensief begeleid en
rapporteert rechtstreeks aan de getraind door de District-Manager
District-Manager. Na gebleken geschiktheid kan hij
Hij wordt belast met: doorgroeien naar de funktie van
- Ondersteunen van de bestaande Territory-Manager

territory-managers- Installeren van doseerapparatuur voor Een psychologisch onderzoek kan deel
vaatspoelmachines en uit maken van de selektieprocedure
reinigingsprodukten in ziekenhuizen,
hotels, restaurants, bejaardenhuizen, Salaris is in overeenstemming met de
kantoren en verpleegtehuizen funktie- Service en begeleiding geven aan Onkostenvergoeding en overige
bestaande klanten emolumenten zijn goed te noemen- Introduceren van nieuwe produkten bij Representatieve auto van de zaak
bestaande klanten- Verkopen aan nieuwe klanten Informatie over deze funktie kunt u

telefonisch inwinnen bij de heer H.
Be funktie-eisen: Wiens, tel. 045-212015 <na 19.00 uur)- Technisch en commercieel inzicht- MTS elektrotechniek of gelijkwaardige Schriftelijke sollicitaties kunt u tot 1 juni

opleiding ■ richten aan:- Servicegericht (ook buiten kantooruren) _f*f\\ AD D II- Leeftijd 25-35 jaar CwLAD DiVi- Verkoopervaring is niet noodzakelijk- Goede uitdrukkingsvaardigheid tav. de heer P. de Groot
- Rijbewijs B-E Postbus 72, 5690 AB SON

79122
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Dicom International is houdstermaatschappij van een aantal
ondernemingen, in binnen- en buitenland, die zich bezighouden
met de produktie en verkoop vah was- en reinigingsmiddelen en
lichaamsverzorgingsprodukten ten behoeve van de consumen-
tenmarkt en institutionele instellingen.

Mede door toename van het internationale verkeer met Frankrijk
zoeken wij een

DIREKTIESEKRETARESSE M/V
U maakt deel uit van een klein team, waarin u uw werkzaam-
heden met een grote mate van zelfstandigheid verricht.

Naast standaard sekretariële werkzaamheden - correspondentie-
afhandeling, notuleren, agenderen, archiveren - schept u plezier
in kontakten en correspondentie met organisaties in het Franse
en Duitse taalgebied alsmede het verwerken en uitwerken van
markt- en financiële gegevens. Vanzelfsprekend maakt
u hierbij gebruik van onze computer.

Indien bovengenoemd takenpakket u aanspreekt en u beschikt
over:

" Atheneum resp. HAVO, aangevuld met een direktie-
sekretaresse-opleiding.

" Gedegen kennis, zowel schriftelijk als mondeling, van met
name de Franse en Duitse taal.

" Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.
" Representativiteit.

Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, metcv. en recente pasfoto,
binnen.l 4 dagen aan:

Dicom International B.V.
Postbus 67
6430 AB Hoensbroek

Indiensttreding kan op korte termijn plaatsvinden.
Indien u nadere informatie wenst, kunt u kontakt opnemen
met mevrouw M. van Leipzig of de heer H. Haemers,
telefoonnummer: 045-238484.

B^SSyyi' o De Koumen 12
I«B Postbus 67, 6430 AB Hoensbroek

£ Tel. 045 - 238484

________________________________! *■ ________________________________________

kur#n
i

Kuron Europe B. V. is onderdeel van een Japanse multinational, actief in de
ontwikkeling en produktie van onder meer remote controles (RC's) voor CD,
Video. TV etc. en printed circuit boards (PCB'sj.
Tot de afnemers behoren bedrijven als Sony, Mitsubishi, Toshiba.
Momenteel wordt in Heerlen een nieuwe fabriek gebouwd, die november
1990 operationeel moet zijn.

In deze vestiging zullen vier produktielijnen voor RC'S en twee voor PCB's
staan opgesteld. In totaal zal de fabriek 120 medewerkers gaan tellen.
Om de produktie mee op te starten, te leiden en verder te ontwikkelen bieden
wij twee uitdagende functies als

Groepsleider m/v
MTS W/E met ervaring in de produktie van
electronica

Na een opleiding van vier weken in Japan, De functie vraagt verder een resultaatgerichte
krijgt u de leiding over een deel van de instelling, een systematische en flexibele
produktie. Kwaliteit, effektiviteit en houding, uitstekende communicatieve
personeelsbeleid zijn daarbij belangrijke vaardigheden en een stevige persoonlijkheid.
aandachtspunten. Produktie en Een goed ontwikkeld gevoel voor kwaliteit en
kwaliteitskontrole zullen volgens het vermogen om mensen te motiveren zijn
Kuron-standaard plaatsvinden. Daartoe zult u essentieel.
nauw samenwerken met Japanse technici. U spreekt behoorlijk Engels en uw leeftijd is
U rapporteert aan de produktiemanager en ongeveer 25 jaar.
onderhoudt daarnaast kontakten met de
afdelingen kwaliteitsdienst, logistiek,
personeelszaken, produktie-engineering en de Uw schriftelijke sollicitatie kunt u (m/v) richten
administratie. aan Kuron Europe 8.V., Emmasingel 37C, 5611

AZ Eindhoven, t.a.v. ir. W.J.G. Fineken, die u
Voor deze uitdagende en veeleisende functie tevens telefonisch nadere informatie kan
heeft u nodig een technische opleiding op geven. Tel. 04922-2982, na 20.30 uur. Een
MBO-niveau met bij voorkeur enkele jaren psychologisch onderzoek kan deel uit maken
ervaring in de produktie van elektronica. van de selectieprocedure. Uw gegevens
Ervaring in het leidinggeven aan grotere worden uiteraard strikt vertrouwelijk
groepen, voornamelijk vrouwen, is een pré. behandeld. 78M5
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UJNCO B.v. is een van de grootste drukkerijen van Europa, met name op het
gebiedvan systeemformulieren. Deze variëren van het meest eenvoudige

O formulier tot speciale projecten voor computerverwerking. Met geavanceer- O
detechnieken en gevoel voor serviceworden kwallteltsprodukten gemaakt
dieover de hele wereid worden afgezet, in de hoofdvestiging te Groningen
en de verkoopkantoren Brussel en lilie werken ruim 550 personeelsleden.

O Ujnco kent, als onderdeel van een 'compleet pakket van arbeidsvoorwaar- O
den, een regeling diehet personeel tot mede-eigenaarvan het bedrijf
maakt. Op dit moment zoeken wij voor de afdelingverkoop Nederland,
Rayon Limburg, een M/v.

O ' O

BUITENDIENST ADVISEUR
O een resultaatgerichte onderhandelaar ®

De functie: Na een gedegen inwerkperiode waarbij u kennis maakt met hetO produktenpakket en met de markt, gaat u zelfstandig ©pereren binnen uw O
eigenrayon. Totuw taak behoort hetpromoten en verkopen van de diverse
Ujncoprodukten en projecten, u begeleidthet bestaandeklantenbestand in

.< het rayon inzake de huidige orderpakkeisen, en adviseertover deO uitbreiding daarvan. Tevens bentu verantwoordelijkvoor het verkrijgen van
nieuwe cliënten binnen uw gebied dat de geheleprovincie Limburg enieen
deel van Noord Brabant omvat.

O Functie eisen: Voor deze functie denken wij aan een energieke verkoper die
inventiviteit combineert mett\&l doelgerichtrealiseren van targets, u bent
een gesprekspartnerop niveau diein staat is metveer inzicht te onderhan-

~ delenen te adviseren, en die dekwaliteit van deUjnco produkten met nu overtuiging naarbuiten kan uitdragen, u heeft een opleiding op minimaal u
middelbaar niveau, en u beschikt over een goedanalytisch vermogen
gekoppeldaan uitstekende communicatieve vaardigheden. Ubent in staat
met grote inzet en meteen goed gevoelvoorkwaliteit onder drukte *<werken. Uw leeftijd ligt tussen 28 en 45 jaar.u heeft een gedegenverkoop-
ervaring, bij voorkeur in de grafische industrie, en u bent woonachtig in het
rayon of in de omgeving daarvan.

O O ■wij bieden-. Een baan metzeer veel uitdaging en afwisseling, waarin zelfstan-
dlg opereren volgens de Ujnco-filosofle centraal staat. Een functie waarin u
vanuit uw rayon duidelijk uw stempelkunt drukken op deverdere ontwik-

O keiing van ons moderne bedrijf. Een functie in een gezondeorganisatie met g
korte communicatielijnen. Een prima vast salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

g Bent u geïnteresseerd?stuur dan uw schriftelijke reactie met au aan.- g
Speclaaldruktcerij üjnco 8.V., Atoomweg 10,9743AK, Groningen, ta.v.
Drs. R. Dalètra, ChefPersoneelszaken.
De eerste Interviews voor deze functie worden gehouden op 5 juni 1990.
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BOBEMA I
Bouw- en Betonmaatschappij BV

Bouw- en Betonmaatschappij BV
Bobema is sinds tientallen jaren aktief in de utiliteitsbouw, woningbouw,
renovatie en restauratie in Nederland en Duitsland. Ter versterking van onze
technische staf zoeken wij gegadigden voor de funktie van

I Calculator/werkvoorbereider m/v
Funktie-inhoud:

- het zelfstandig opstellen van inschrijvingsbegrotingen en kostenalternatieven- werkvoorbereiding en inkoop

Funktie-eisen:

- diploma M.T.S. of H.T.S.-bouwkunde- enige jaren ervaring in soortgelijke fuktie- kennis van automatisering strekt tot aanbeveling- beheersing van de Duitse taal is gewenst- leeftijd bij voorkeur 25-40 jaar.

II Projekt leider m/v
Funktie-inhoud:

- zelfstandig begeleiden van meerdere projekten en financiële afwikkeling
- onderhouden van kontakten met opdrachtgever, architekten, bouw- en

woningtoezicht

Funktie-eisen:

- diploma M.T.S. of H.T.S.-bouwkunde- goede kontaktuele eigenschappen- enkele jaren ervaring in soortgelijke funktie- beheersing van de Duitse taal is gewenst- leeftijd bij voorkeur 30-40 jaar

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding,
ervaring en leeftijd

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de direktie van
Bouw- en Betonmaatschappij Bobema 8.V., Postbus 84, 6400 AB Heerlen,
(tel. 045-413530).

—mmmV ' -^
C]||'||IVIIDI^ÏI'>C_____ Gr'mber9en Constructies Heerlen B.V. is ccl
m_Wu ■■■■■w^wß SV^** ■ internationaal georiënteerd bedrijf, gespl

" ■ lE_________ I c/a''seera' '" het ontwerpen en bouwen vB1kassen voor groente- en bloemkwekerij^
en verkoopruimten voor tuincentra in Eürt
pa. Hiervoor heeft Grimbergen de beschik-
king over een modern ingerichtefabriek m.
70 werknemers op industrieterrein „De Be'
tel" waardealuminium- en staalconstructie
in kleine series op klantspecificatie worde 1
geproduceerd.

Voor ons productiebedrijf vragen wij jonge, enthousiaste

PRODUCTIEMEDEWERKERS
met bij voorkeur LTS-C.
Functies:
- konstructie-bankwerkers met eventueel laservaring.- productiemedewerkers voor de pons-, knip- en zaagmachines voor onze staa'

en aluminiumafdeling.
Wij bieden: ,- een prima salaris- een 39-urige werkweek- 31 verlof-, vakantie- en roostervrije dagen
- bedrijfspensioenfonds- interessante bedrijfsspaarregeling en andere secundaire arbeidsvoorwaarden
Indien u interesse heeft, bel dan tijdens kantooruren voor een afspraak:
045-411410 of schrijf een brief gericht aan:
GRIMBERGEN CONSTRUCTIES HEERLEN B.V.
Sourethweg 17 - 6422 PC Heerlen. -e*

■jjjjlf landbouw, natuurbeheer en visse

De directie Staatsbosbeheer ingesteld binnen het Directoraat-Gene^
=eee= Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg heeft als werkgebied: hetbef
____== van de bossen en natuurterreinen van het Ministerie.___________ De organisatie van het Staatsbosbeheer is opgebouwd uit regionale
===== eenheden (regio's), die elk geleid worden door een regiohoofd Staat
|==||==j bosbeheer en een centrale organisatie. De regio Peel en Maas besta
====== uit vier districten. In het district Midden-Limburg, dat onderleiding

staat van een districtshoofd, is voor het Meynweggebied ca. de fu nl
======= vacant van:

boswachter (v/m)
voor 38 uur per week

====== Binnen het werkgebied zijn gelegenDe Vereist:
eee=e=ee Meynweg, Annendaalsbos, De Doort, het " MBCS of gelijkwaardig niveau;

Roerdal, het Swalmdal, vele landschap- ■ ruime kennis van flora en fauna;
====== pelijke elementen en hetLeudal. - ervaring in de voorlichting (IVN-

Het gevarieerde gebied bestaat uit naald- natuurgids, basisopleiding Public
en loofbossen, heideterreinen, beekdalgn Relations) en AID/KRP-bevoegdheid

======= en singels. De totale oppervlakte bedraagt strekt tot aanbeveling;
======= circa 1.800 ha. ■ leeftijd bij voorkeur 30-40 jaar.

_______== Taak: Standplaats: Vlodrop.- verzorgt inventarisaties op het gebied GBbodan wordt. een boeiende en *____=___= van flora en fauna op grond van een """'"e"
r"":?<?" D°f l_oirii======= riaartnP nnnpstplri mnnitnrinn . zl dl9e ,unctie rechtstreeks Onder lel»

ÜIÜÜ oroaramma
moni,orings van het districtshoofd in een gebied «

_______l__\ " levert een actieve bijdrage aan het SS"Voora^ 9W? 9__
" maken van plannen ten aanzienvan \^_T^T^S,%

terreingebonden voorlichting, recreatie, "et
t
salansbedr

H
aa9<maximaal ' .&*

biologische beheersverslaglegging, Een dienstwoning*_===== jaarlijksewerkplannen en investerings- "ei DescniKDaar.

" is verantwoordelijk voor de uitvoering Een psychologisch onderzoekkan d$__________ van het voorlichtingsplan; uitmaken van de selectieprocedure.
===== " informeert het districtshoofd omtrent T

,,
.h . ~...

, ,„a' hetdoelmatig beheren van recreatie- Telefonische inlichtingen over defuf=_==___= voorzieningen en recreatiemiddelen; ö/y het
EE^^_E -coördineerten verricht surveillance- aistrictsnoota, ac neer
_==__= activiteitenten behoeve van een WAw^T^J^=||||||| adequate belangenbehartigingvan de wnu-mku {D.g.g. ywiy.

_=_==^^= eigendommen; Schriftelijke sollicitaties, onder vetnw

" coördineert het toezichten signaleert van vacaturenummer E-61.24.3.22.11
tekortkomingen en onderhoudt hiertoe binnen 14 dagenna verschijningvan i

====== contacten met de lokale politiediensten blad, richten aan hetRegiohoofd Sfi*
en de AID en verzorgt de periodieke bosbeheer, Postbus 103,
rapportage aan deze instanties. 6040 AC Roermond.
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# De Maasbrug die de
voortzetting heet te zijn
van de eerste rivierover-
gang ten tijde van deRo-
meinen kreeg in 1932 de
naam Servaasbrug. Twee
jaar later werd aan de
zuidzijde een drie meter
hoog beeld van de stadspa-
.troon aangebracht, ver-
vaardigd door Charles
Vos. Een copie van dit
beeld siert sedert 1959 de
hoek Tongersestraat-Ka-
keberg. Servaas kijkt daar
uit naar zijn eerste episco-
pale standplaats Tongeren.

f__ *sSewone\/-\ sterveling moet
iLmen in het

heel
Hbnder hebben
.geblonken, willen

Èen een straat naar je
en. Maastricht deed

-ecennia geleden ter
van een vroegere

Pgezetene luisterend naar
Servatius. Deze

P'^htte in het midden van

Se vierde eeuw het bisdom
laastricht en wordt tot op
e dag van vandaag in de

provinciehoofdstad geëerd
ads- en kerkpatroon.

Rn halve eeuw geleden
ferd zijn nagedachtenis

in een Sint
atiusweg. Het

torvoegsel 'Sint' is van

Ïaanse
herkomst. In

rminologie van de
s-katholieke kerk
'Sint' erop dat het

Jte kerkelijk gezag
.«nd als gevolg van een

fngerepte levenswandel
t inlijfd bij de schare

lan 'erkende' heiligen.
atius van Maastricht

Iport blijkbaar bij hen!
P»et moet een extra
|eferentie zijn geweest om
pn straat naar hem te
prnoemen.

Maastricht houdt Servatius in ere
" Een kostbaar verguld
borstbeeld van Sint
Servaas neemt een
ereplaats in in de
schatkamer van de
basiliek. Elk jaarwordt het
meegedragen door de
straten van de Maastrichtse
binnenstad tijdens „de
groete persessie". Het
beeld is rond het jaar1580
geschonken doorde hertog
van Parma nadat onder
diens bevel staande
Spaanse troepen
plunderend door de stad
waren getrokken. Daarbij
lieten zij een eerder door
de hertog van Beieren
geschonken borstbeeld
verdwijnen.

Foto's:
FRITS WIDDERSHOVEN

" Van de zeven beelden
die in Maastricht
herinneren aan Sint
Servatius, flankeert één de
ingang van het
hoofdbureau van politie.
In de reeks neemt het een
afwijkende plaats en
positie in. Het is
vervaardigd door Han van
Wetering en op 13 mei
1981 onthuld.
Oud-gemeentesecretaris
mr Th. Minis voerde voor
deze uitvoering inspiratie
aan vanuit een der
legenden. Terugkerend
van een pelgrimage naar
Rome zou de heilige zijn
belaagd door
Hunnenkoning Attila.
Terwijl hij onder een
brandende zon geboeid
langs de weg lag, zou een
adelaar boven hem zijn
neergedaald en hem met
zijn grote vleugels koelte
hebben toegewuifd. Minis
zag daar voor onze tijd de
beschermende taak van de
politie in uitgebeeld. gebeente van hun heilige voorgan-

ger rustte. „Ende Triecht hadde die
werdicheit daer Sinte Servaes ge-
beynte lach en daer men Gods tey-
ken sach....", zo schreef Henricvan
Veldekein 1160.

De enige keer dat in officiële docu-
mentatie gewag wordt gemaakt van
bisschop Servatius betreft diens
deelneming aan twee kerkvergade-
ringen, samenkomsten van bis-
schoppen uit de hele wereld, in 343
en 359. Daar deed hij van zich spre-
ken als vurig verdediger van het
leerstuk van de godheidvan Chris-
tus. Toentertijd werd dat door een
zekere Arius sterk in twijfel getrok-
ken. Aan het einde van de elfde
eeuw kreeg ene Jocundus opdracht
van het kapittel van Sint Servaas de
lotgevallen van deze bisschop te be-
schrijven. Naar het oordeel van ge-
schiedkundigen heeft ook Jocundus
echter zijn pen tal van keren in een
goedgevulde fles fantasie gedoopt.

In Maastricht is Sint Servatius de
eeuwen door in de tastbare herinne-
ring blijven voortleven. Vandaag
zal televisiekijkend Nederland zijn
naam verschillende keren horen uit-
spreken doorkardinaal Simonis.
Dat zal gebeuren tijdens de plechti-
ge wijdingvan de basiliek dieboven
het graf van de 'meest bekende
Maastrichtenaar' is opgericht. Dat
monumentale gebouw heeft de af-
gelopen jaren een ingrijpende res-
tauratie ondergaan. Het carillon
van de machtige kerk zal het plech-
tige gebeuren omlijsten met speelse
klanken dieover het Vrijthof zullen
uitwaaien. Oudere Maastrichtena-
ren vullen neuriëndde tekst in: „O,
Sint Servatius, beschermer van
Maastricht, bewaar in dit gewest het
heil door u gesticht "
Voor vrijmoedige bewerkingen op
deze tekst kan de geïnteresseerde
gast zich op terras of aan het buffet
vervoegen bij ingewijden....

doel de daden van de held nog gro-
ter te maken. Sint Servaas, de grote
voorvechter van de godheid van
Christus: zo iemand moest Christus
dan toch wel persoonlijk gekend
hebben. Vanuit deze gedachten-
gang is het maar een kleine,stap
Servaas tot achterneef van Christus
te verklaren".

schrijver Fons Tuinstra over het
verder verloop van dat mystieke ge-
beuren als volgt: „Toen Servaas uit-
gesproken was, traden drie bis-
schoppen naar voren en zonder aar-
zelen, zonder dralen, begonnen zij
de wijding onder een onbeschrijfe-
lijke geestdrift der aanwezigen. En
geen verliet er de kerk voordat de
plechtigheid geheel was afgelopen".
Met evengrote vrijmoedigheid zij
daaraan in 1990 toegevoegd: er
werd die dag in Tongeren een stevi-
ge pint gedronken!

ture ontstaan die niet langs de ge-
bruikelijke weg kon worden ver-
vuld. Enkele uren vóór zijn dood
had Valentijn alle tekenen van zijn
bisschoppelijke waardigheid in de
hoofdkerk op het Maria-altaar ge-
legd en met vloek en ban iedereen
bedreigd die het zou wagen zich
daarmee zonder uitdrukkelijk op-
dracht van God te tooien. Elk he-
mels teken bleef echter uit, kracht-
dadig gebed en veelvuldige boete
ten spijt- Zou Tongeren een bis-
schop niet meer waardig zijn?

Op zekere dag waren priesters en
gelovigen weer met duizenden ver-
enigd toen plotseling de kerkdeur
openpiepte en een schamel geklede
pelgrim binnentrad. Niemand lette
op hem. Plotseling echter viel een
verblindende bundel licht in het
kerkepad en verscheen er een engel
die de pelgrim een teken gaf. Deze
begaf zich naar het Maria-altaar om
daar uit handen van de engel mijter,
staf en ring in ontvangst te nemen.
De kerkgangers juichten: Tongeren
had weer een bisschop!

Zich inlevend in de rol van verslag-
gever anno 350 verhaalt legende-

Tongeren. De legende wil dat de
stadspoorten zich wijd openden, dat
priesters en gelovigen de eertijds
verdreven bisschop knielend om
vergeving vroegen en hem smeek-
ten terug te keren. Servaas twijfelde
even, maar besloot uiteindelijk de
goddelijkekoers te blijven volgen,
richting Maastricht. De van Petrus
ontvangen sleutel omklemde hij als
een kostbaar reliek.

'1 _Cre Jaren 's Maastricht met
T Servatiusweg slordig omge-
TJJgen. Lag deze aanvankelijk
J^e rand van de westelijke bin-
,jrta . lijnrecht gericht op de ge-
s?am'.8e kerk, annexatie en ge-
.yitelijke herindeling leidden aan

end van de jaren zestig tot een
P^rkaveling' van straatnamen.LQs die tijd kent Maastricht eenrere Sint Servatiusweg, verscho-
Lln het stadsdeel Heer dat ooit
f ?elfstandige randgemeente was.

I. _n Servatiusweg mag Maas-
r" dan geen beste beurt hebben
j aakt, in menig ander opzicht
! stad en stedeling bijzonder
Lstlg met eerbetoon aan de stads-
lnH°n' hebben z'Jn naam ver-ten aan een Maasbrug, MEAO,,ar . café, waterbron, jaarmarktL °uwvereniging. Vroeger kwa-
Ll, °P dat lijstje ook een melkfa-
-1 *> bierbrouwerij en boekhandel
F' jnaar dat drietal is inmiddels

' | uit het beeld van de stad enve registers van de Kamer van
IE Phandel verdwenen. Gebeiteld
» g °Pen'ijke nagedachtenis aan

"P Servaas ook vast in zeven
st~> stand- en brugbeelden en 'in

I nde lijve' in de familienaam
aes of Servais en de roepnaam

,j
,aa . Faös of Serve. De volledig-

|, Pleit voor de vermelding dat

'',i atius ook bekendheid geniet als.v,e|''ge. Enkele dagen per jaarbe-
.°edt dat de sympathie die men
"rhem koestert....

Achterneef
Re,X was Servatius eigenlijk? Waar
[^ hij vandaan? Wat deed hij?,woorden daarop vindt men niet

" ,et geschiedenisboekje maar wel
_.*' van legenden. Dat zijn van

e en eerbied getuigende
m a'en waarvoor geen historicus
.ftTlaar een nalve P' nk 'n het vuur

e
l te steken. Zij zijn en blijven_ h

11'" 'ezens- en vertellens-
b rd. In het midden van de twaalf-

euw kwamen de eerste Servaas-
ïf^den uit de ganzeveer van de
i^ 'e Maaslandse dichter en min-
o^nëer Henricvan Veldeke. Niet
H r betekenis heeft deze in 1934
e,.Aa standbeeld gekre-
j 'n de schaduw van de Sint Ser-
tJ 'n latere tijden volgden volks-
-5 nden. Fons Tuinstra zorgde_ jrv°or in 1934, Pol Brounts enke-

’ wen geleden.
fan <_"

Ïji-. "H Servaas vermeldt de bur-
'Jke stand van Maastricht alleen

4<j terfdatum: 13 mei 384. Geboor-
\\\^m en datum van vestigingzijn
fis u^end- Volgens de legenden
L hij van Armeense afkomst,
J»üa trok hij later naar Palestina
}_d Priester en kluizenaar
ioe ' vrome overlevering
le-,Jht hem bloedverwant, achter-
lig " van Christus. In een der bo-
>Gr Van het monumentale 'Berg-
hsfa Van de Sint Servaas ver"

ier een stamboom naar deze fami-
fjb e' De betekenis daarvan
Igj wellicht niet verder dan de fan-

Van vrome vereerders. Th. van
l^n KCtl 'n een recentelijk versche-
lt^ oekie over de Servaaskerk:
aie!t_'e kwam mdc P'aats van ge-

dkundige feiten, alleenmet het

Tongeren
Het moet een gedrevene zijn ge-
weest die het in de vierde eeuw
presteerde van Armenië naar Pales-
tina te reizen en vervolgens in noor-
delijk gelegen Maastricht te belan-
den. In dat opzicht ook een waardi-
ge,voorganger van paus Johannes
Paulus de tweede!
Alvorens hem met bisschopsstaf en
mijter Maastricht te zien binnen-
trekken, ontmoeten we Servatius
eerst als pelgrim in Tongeren. Ton-
geren ligt op een steenworp van
Maastricht en is de oudste stad van
het tegenwoordige België. Rond
het jaar 350 verkeerde gelovig Ton-
geren lange tijd in zak en as. Zeven
jaartevoren was bisschop Valentijn
gestorvenen daarmee was een vaca-

Op de vlucht
Vreugdeen blijheid duurden echter
niet lang. De genegenheid voor bis-
schop Servatius mocht een huizen-
hoge start hebben gekend, de ver-
koeling die weldra intrad deed deze
achting even snel weer kelderen.
Satanische geesten predikten een
opstand tegen de nieuwe bisschop.
Door als een kluizenaar te leven,
droeg hij er allerminst toe bij Ton-
geren meer aanzien te geven. Met
een vorstelijk hof zou hij de roem
van de stad een bredere glans heb-
ben kunnen geven. In plaats daar-
van echter riep hij de gelovigen op

tot ingetogenheid. Opnieuw ver-
schijnt dan een engel aan Servatius.
„Sta op en ga naar Tricht. In Tonge-
ren hebben ze het op uw leven ge-
munt! Servatius volgt het bevel op
en trekt midden in de nacht met en-
kele gezellen naar Maastricht.
Een tweede legende is nodig om
Servatius metterdaad in Maastricht
op de bisschopsstoel te krijgen.
Daarvoor trekt hij eerst in opdracht
van een in Troys gehouden bis-
schoppenconferentie naar Rome
om aan het graf va"n Petrus Gods
bescherming af te smeken over Gal-
lië dat bedreigd wordt qdoor moor-
dende en plunderende Hunnen. In
de Sint Pieter wordt hij voor de der-
de maal in enkele jaren tijd gecon-
fronteerd met een hemels tafereel.
Nu verschijnen niet alleen engelen,
maar ook Christus zelf, diens moe-
der en Petrus. De laatste spreekt
Servaas toe en legt hem een gouden
sleutel in de hand. „Met dit teken
uit de hemel zal men u herkennen
als heilbode voor degenen die boet-
vaardigheid willen doen", zo laat de
legendeschrijver hem zeggen.
Op weg naar Maastricht passeerde
Servatius zijn vroegere standplaats

eerste bisschop van die stad of ver-
bleef hij daar slechts enige tijd om
veiligheidsredenen? Na zijn dood
zouden zijn opvolgers de bisschops-
zetel hebben verplaatst van Tonge-
ren naar Maastricht, omdat daar het

Gestorven op 13 mei 384, werd Ser-
vatius volgens Romeins gebruik be-
graven langs een grote doorgaande
weg, vlak bij de brug over de Maas.
Na hem kende Maastricht nog twin-
tig bisschoppen. De laatste heette
Hubertus die in het jaar 724 de bis-
schopszetel van Maastricht naar
Luik verplaatste. Een enkele schrij-
ver heeft ooit betwijfeld dat Servaas
als bisschop in Maastricht heeft ge-
resideerd. Was hij inderdaad de

'Gods teyken'
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—% Int. Transportbedrijf

AW G.M. DE ROOY & ZONEN

N*H Heuvel 25
5691 NR Son en Breugel

Wij kunnen plaatsen:

nhaiiffoiirc- internationaal
vIICIUIIwUIOa volumetransport;

f-h _liif£__llt<__" 'i'indlensten, dagwerk,
UIBCMUI ICUI On wisseldienst;

■ #»
_*%_ ±40 uren per week in wisseldienst

ClflCHfll iGUISa buitenland (3- a 4-daagse werk-
week).

Sollicitaties alleen na telefonische afspraak met de heer J. Lemmens, tel.nr.
04990-85120 van maandag Hm vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 75935

Wegens een aanzienlijke uitbreiding van onze orderportefeuille
vragen wij voor spoedige indiensttreding

steigerbouwers en
leerling steigerbouwers m/v
Onze bedrijfsaktiviteiten zijn veelzijdig. Wij verrichten werkzaam-
heden bij grote chemische bedrijven, voor de woning- en utili-
teitsbouw en bij restauraties van kerken, monumenten etc. Ook
bouwen wijo.a. magazijnstellingen, tribunes, demonstratietorens,
ondersteuningen en voetgangersbruggen. Dat doenwij snel en
efficiënt, waardoor onze prijzen uiterst konkurrerend zijn.
Het gebruikvan modern, solide steigerbouwmateriaal en de aan-
wezigheid van duidelijke werkinstrukties vormen de basis voor
een veilige werksituatie.

Wij verzoeken geïnteresseerdenin de aangeboden funktie uit-
drukkelijk schriftelijk of telefonisch te willen solliciteren.

-^J Stauder Smeets
%_t\ /l SteigerbouwbedrijfBV
_,m ~7^M Postbussoll

!■»■*_■_________■ 6130 PA Sittard
Tel. 04490-80200

i

/___ V§/y3j />^ Destuur van de Vereniging Protestant
XMTur '\J* Christelijk Onderwijs in Zuid-Oost-ümburgj?^ " ",v. "' vraagt voor haar Basisschool Wilhelmina,

C^v^-^, "-';' v>J|sy^ Rukkerweg 92 te Heerlen een:

LEERKRACHT (m/v) voor 24 uur
(wegens groei van de school)

Van de sollicitanten wordt verwacht dat hij/zij:

- uit persoonlijke overtuiging het P.C.-onderwijs wil dienen;- beschikt over goede sociale vaardigheden in contact met kinderen, ouders en
team;- ervaring heeft in midden- en bovenbouw;- ervaring heeft met combinatiegroepen;- opleiding bij voorkeur heeft genoten aan de oude PEDAC;'- bereid is zich in te zetten voor buitenschoolse activiteiten.

Bij de benoemingsprocedure worden naast vertegenwoordigers uit het bestuur
en directie ook afgevaardigden uit het team en de MR betrokken.
Gezien de samenstelling van het team hebben mannelijke kandidaten de
voorkeur bij gelijke geschiktheid.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directrice, mw. M.F.C, van der
Wal-Meerens. Tel. school 045-411327, privé na 19.00 uur 045-725431.
Hand geschreven sollicitatiebrieven dienen voor 31-5-1990 gericht te worden
aan het bestuur van de vereniging,
Vereniging Prot. Chr. Onderwijs in Zuid-Oost-ümburg
Elisagracht 66, 6465 CX Kerkrade 78956

I TOPVERKOPER GEVRAAGD I
Weijden, één van de grootste speciaalzaken in kleuren t.v.'s, video's,
wasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten en huishoudelijke apparaten,
vraagt met spoed voor het filiaal Brunssum een all round topverkoper.

Vriendelijkheid, gedegen vakkennis en doorzettingsver-
mogen worden vereist.
Voor de juiste man bieden wij een vaste baan, een goed
salaris en een prettige werksfeer.

Sollicitaties te richten aan:
T.V.C. Weijden, t.a.v. de heer F. Luchies.
Haefland 1, 6441 PA Brunssum, Tel. no.: 045-252342.

college/SANCTA MARIA
te Kerkrade-West

vraagt voor zo spoedig mogelijk

DOCENT AARDRIJKSKUNDE
8 uur le-graads

10 uur 2e-graads

Inlichtingen bij

drs. P.J.M, van Dyck, rector
tel. 045-413964 (school)

04459-1674 (privé)

ft7,_ DE LIMBURGSE I
tmmmlff PERSONEELSGIDS

._:.:. ' ■■■..■■ ■■ ■ ~ ; ■■ ■■. " ■■.■■■
t ■■■ ■, :- y-y- :.;,■:■:■■■■:.■:■::■ " ■ . .■■■ ; : .. . . ■..:;: .■.■.■.■■ . : -:y_\_y._:_:

__________" *__! _?*_

UUNCO B.V. is een van de grootste drukkerijen van Europa, met name ophet
gebiedvan systeemformulieren, Dezevariëren van hetmeest eenvoudige

O formulier tot speciale projecten voor computerverwerking. Met geavanceer- O
detechnieken en gevoelvoor service worden kwailteitsprodukten gemaakt
die over de helewereld worden afgezet, in de hoofdvestiging te Groningen
en deverkoopkantoren Brussel en Ulle werken ruim 550 personeelsleden.

O Ujnco kent, als onderdeel van een compleet pakketvan arbeidsvoorwaarden, O
een regeling die het personeel tot mede-eigenaarvarrhetbedrijf maakt. Op
dit momentzoekenwij voor deafdelingverkoop Nederland, Rayon Limburg,
een M/V: _

O ts :m ** s °
0 JUNIOR VERTEGENWOORDIGER 0

die zijn sporen wil gaanverdienen in de grafische Industrie

O „0*,„,«. Tl._pn_P«_iaPd«^ °De runcöe; Tijdens een genegen interne introuucitcpenouc maant u Kennis

° xHe.^ °
0 ss^ °
o r

n
k
c
0tiy^ °serenvan targets, u heeft gevoel voor tactvol onderhandelen en adviseren,

O Wij Weden: Een baan met zeer veel uitdaging °
O O

O Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw schriftelijke reactie met cv. aan: O

De eerste interviewsvoor dez j functie zuik n woraen genoua< t op t> juni 1syu.
O * "- °

m_________miMüÖÖ_-mmm\mmmm
SPECIAAL OM BIJ TE WERKEN!

( 1
Anesthesie-assisteni

Binnen de Paramedisch- en Medisch
Ondersteunende Plenst ontstaat op korte
termijn op de behandelafdeling Anesthesü
een fulltime vacature voor een anesthesie-
assistent (m/v).

Het De Wever-Ziekenhuis AfdeHngSlnformatle:
ls een grootalgemeen Binnen de behandelafdelingAnesthestefunctio-
_!__ï___Ïl___Ji'' neert een team van 7 anesthesisten, 5 arts-asssbelangrijke centrum-
functie vervult in Zuid- tenten in opleiding en 20 anesthesie-medewerK-
umburg. (st)ers. Binnen een OK-complex van 14 operatie
Iff_. ak!l**_. 1"*_!"? kamers worden behalve cardiochirurgiealle vooSt.Gregonus-Ziekenhuis , I
en het Verpleeghuis komende operaties uitgevoerd.
Schuttershof deel uit ven

he^s'w"^"* Wie zoeken wij?, Wij zoeken een NZR-gediplomeerde operatie-
jaartijks warden eiree assistent(e)/ differentiatie anesthesis, die bij
20.000pattenten voorkeur over relevante ervaring beschikt. Teve'

en^.otw'irTdedaff- ""* steller* wij goede sociale vaardigheden, aecura-
verpieging; het aantal tesse en het op collegiale wijze in teamverband
potikiiniekbezoeken kunnen werken als vereisten.
bedraagtruim een kwart
miljoen.

Arbeidsvoorwaarden:
Aan hetziekenhuis iaeen De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-
medische statverbonden Ziekenhuiswezen, waarbij de salariëringplaats- j
van 100specialisten. "______._ _-_»_■_** *r,

Met circa2.ooomede- vln^ 'n FWG-groep 40.
werkers is hetziekenhuis
één van de grootste Inlichtingen
wukvtmn mdcregio. Naöere inlichtingen over deze functie kunt ü

inwinnen bij dhr. W. Geenen, hoofd afdeling
Anesthesie, telefoon 045 - 767170. Schriftelijke
sollicitatieskunnen tot 23 mei a.s. worden gerief
aan de Personeelsdienst. Vermeld in de linker-
bovenhoek van uw brief referentienummer JL-13'

Heerlen,
Postbus 4446,
6401CX Heerlen, - ___
tet.<o4s}76 6566. fThtff^ f[ \

v-—Del^^^aekenhuis^

I betonboringen

Voor onze afdeling betonboringen zoeken wij
met spoed:

* LEERLING-BETONBOORDERS m*rijbewijs m

Taakomschrijving: na een interne opleiding, het zelfstandig
uitvoeren van betonboor- en
zaagwerkzaamheden.

. ALL-ROUND BETONBOORPfRSm_«. b.e.

Taakomschrijving: het zelfstandig uitvoeren van alle betonboor'
en zaagwerkzaamheden.

Functie-eisen voor * technisch kennise op L.T.S.-niveau;
I beide vacatures: * goede omgang met machines;
; * flexibele instelling ten opzichte van

opdrachtgevers en collega's;
" doorzettingsvermogen;
* leeftijd van 19 tot 25 jaar;
* ervaring strekt tot aanbeveling.

Wij bieden: * een goed salaris, evenredig aan ervaring <!
opleiding;

" een goede werksfeer en werken mét
modern gereedschap.

Een medische keuring maakt deeluit van deselectieprocedure.

j
inlichtingen dagelijks tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Uw schriftelijke ]

| sollicitaties t.a.v. de directie van ALMA B.V. i.o.
Beitel 108, 6422 PB Heerlen. Telefoon: 045-514151, telefax: 045-425öf

' , — mmW
._ __>

■>

Secretaresse districtsdirecteur
Ten behoeve van het secretariaat van de districtsdirecfeur Sittard, zoekt Spaarbank Limburg een secretaresse (M/V).
Rechtstreeks functionerend onder de districtsdirecteur zal de secretaresse met een grote mate van zelfstandigheid i
onder meer worden belast met het: S S Spaarbank Limburg, Pancratiusbank en
- behandelen van de inkomende post; II Gelders-Utrechtse Spaarbank zijn
- bewaken van de voortgang en afhandelen van zaken verband houdende met of voortvloeiend uit vergaderingen, SS handelsnamen van de SNS Bank N Vafspraken, correspondentie cd.; f| (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken- verzorgen van correspondentie middels tekstverwerking; ' ° ! . 7 " ur""ua"w"

- organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten; **■"■/> een moderne regionale bank met een
- opvangen van bezoekers; all-round zakelijke en partikuliere dienst-- verrichten van diverse werkzaamheden van representatieve en secretariële aard. verlening.
Van kandidaten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van het HAVO- of VWO-diploma, een secretaresse-opleiding Hoofdzetels in Maastricht en Wageningen.
hebben afgerond en beschikken over enige ervaring in een soortgelijke functie. Spaarbank Limburg en Pancratiusbank:
Kandidaten dienen bij voorkeur ervaring te hebben in het werken met het tekstverwerkingspakket Word-Perfect. 60 vestigingen verdeeld over 4 distrikten.
Zelfstandigheid, organisatievermogen, flexibiliteit, takt, goede contactuele eigenschappen en representativiteit zijn Gelders-Utrechtse Spaarbank: 55 vestigingen, m m
eveneens van belang voor deze functie. Leeftijd 20-27 jaar. . verdeeld over 4 distrikten. '_w Èw
Het salaris is in overeenstemming met het gewicht van de functie. Verder zijn de in het bankbedrijf gebruikelijke Balanstotaal van de SNS bank N.V. bijna II
arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals een 13e maand, een premiespaarregeling, een premievrije f 4,5 miljard, aantal medewerkers circa: 880. 11
pensioenregeling en personeelscondities op bankdiensten. _______________M ___________________________________________________
Desgewenst kunt u voor nadere informatie telefonisch contact opnemen met de heer drs. W.J.P.M. de Bock,
toekomstig districtsdirecteur Sittard, tel.: 043-296737.
Geïnteresseerden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan de heer H. Kluyt,
Hoofd Personeelszaken Spaarbank Limburg, Postbus 35, 6200 AA Maastricht.__________________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________ -_______
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spaarbank limburg / pancratiusbank 5 Voor al uw bankzaken
Hoofdkantoor, Markt 14-20, Maastricht. Tel. 043-296666. Maastricht (18), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (2), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,
Roermond, Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo (3) en Venray.
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor, Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).



# De oudste
vrouw ter

wereld, Jeanne
Calment.

" Jeanne
Calment, de

enige persoon
ter wereld, die

Vincent van
Gogh nog in

levenden lijve
heeftaanschouwd.

Tekst en
foto's:

Germaine
Thijs

JeanneCalment, honderdvijf-
tien lentes en twee maanden
jong, ligt die woensdagmiddag
in april ontspannen, met openm°nd en met een beschaafd snurkjeVan haar siësta te genieten. De net

zilvergrijze lokken inpedwang gehouden door eenragfijnnaarnetje dat een streep over haar. orhoofd trekt. Dieper dan de
"tipels die 115 jaarvan intens levenJaar achtergelaten hebben.
J^n daarover heen zoemt dan, hoor-
aar vanuit de openstaande deurVan kamer 1443 tot op de gang van
j.usthuis'La maison du lac' in Arles,
* koptelefoon van haar walkman.Uver haar knieën ligt een bruin ge-

f^te wollen plaid, haar voeten ste-
*en in zwart fluwelen, met goud ge-
°rduurde, muiltjes, afgezoomd

ÏJet een pompoen van zwart bont.e magere handen als vogelpootjes
y^ig in haar schoot.
Jeanne Calment, voor intimi Maza-ne> is een ster. Ze heeft de allures
Van een beroemdheid. Niet alleen
omdat ze zo verschrikkelijk oud is,
Jaar ook omdat ze het enige leven-
-e wezen is dat Vincent van Goghn °g gekend heeft. En daarover ver-
!«len kan!
Naast Vincent van Gogh en de uitac Provence afkomstige Nobelprijs-
*'nnaar letterkunde Frédéric Mis-
val heeft zij van Mae Mahon tot
■jrangois Mitterrand niet minderaan 25 presidenten van de FranserePubliek gekend. Van al de Franse
Presidenten was Barre haar lieve-

Zigeunergroep
|eanne Calment was nogal verguld
l°en vorig jaarhet stadsbestuurvan
'"'es haar vroeg of het mooie nieu-
*e rusthuis op La Croisière haar
JJaam mocht dragen.
"Madame Pralon van het nieuwe
rVsthuis 'Jeanne Calment' was onze
B'ds naar de volgens het Guinness
"ecord Book oudste vrouw ter we-
r?|d. Ze vertelt over de opening:"We hebben haar eind oktober vo-
Pê jaarmooi aangekleed - daar is ze

e' precies in, ze houdt van mooie
Kleren en fijne stofjes -en haar in

en auto naar het nieuwe rusthuis
gebracht. Ze wilde zelf bij de ope-
JJlng aanwezig zijn, in gezelschapan de GypSy Kings." Deze popu-
aire zigeunergroep uit het nabijge-'egen Sainte Marie de la Mer
Schonk aan het tehuis 'Jeanne Cal-
J"ent' een gouden plaat als mascot-

te oudste vrouw ter wereld heeft
~-a Belle Epoque doorkruist, tweeWereldoorlogen overleefd en de

e'e industriële revolutie meege-
maakt zonder dat de tijd vat op haar'Jkt te hebben gehad. Ze is door al
'e belevenissen ongenaakbaar ge-, or den. In haar honderdzestiende

kan ze zich tegenover de
uidige gebeurtenissen in de wereld
n zekere afstand veroorloven,

ze andere meegemaakt

** verwondert zich nergens meer
Ver, maar ze is danig nieuwsgierigaar wat er rondom haarzelf en in

j!e wereld gebeurt. Over het alge-meen bekijkt ze de gebeurtenissen
anuit een vrolijke hoek.
ar> huisuit gewend om bediend te
orden en sinds kort gewend aan,et vedette-zijn, regeert ze als een

j^ningin over het rusthuis. Ze
Peelt de ster en ze geniet ervan met
olie teugen. Een ster heeft zo haar

spHen. Gisteren nog stuurde ze een
*eedse journalist naar huis, hele-

fj 133' terug naar Zweden. Mazane's
°°fd stond niet naar een interview.

leven toen hij 36 was. Mijn echtge-
noot is altijd goed gezond gebleven.
Hij overleed toen hij 72 was. Veel
te jong, maar wat doe je er aan?"
„Ik heb een heerlijk leven gehad. Ik
heb veel gereisd. Ik heb de Belle
époque meegemaakt en al de exu-
berante zaken van de twintiger ja-
ren. Ik heb de cinéma geboren zien
worden; heerlijk! En ik ben dan
ookveel naar de bioscoop ge-
weest."

Daniëlle, wilt U koffie?" Jeanne
(opent wantrouwig haar ogen):
„Hoe laat is het? Hóe ben ik hier
gekomen?" Daniëlle: „Kwart voor
vier. U bent vanmiddag na het eten
in slaap gevallen en toen heb ik U
maar in een rolstoel hier naar toe
gebracht." Jeanne moppert: „Ik ge-
loof dat je me wat wijsmaakt. Geen
chocolademelk, nee. Geef me maar
koffie."
En toen mochten we bij haar. Ze
vond het bezoek in orde. Ze had be-
hoefte aan een beetje verstrooiing,
zo vlak na haar middagdutje.
„Ik ben Jeanne Calment," zegt ze,
„en ik ben 115 jaar".

In het rusthuis is Jeanne het eerst op
(om zes uur)en ligt ze het laatst (om
tien uur) van allemaal in bed. Na
het ontbijt luistert ze een hele tijd
naar de radio: in volgorde van voor-
keur staan de concerten op de eer-
ste plaats, gevolgd door conférences
en vooral de literaire uitzendingen.
Naast de sport heeft in het leven van
Mazane de literatuur altijd een gro-
te plaats ingenomen. Nu ze niet
meer lezen kan en slecht hoort, is
voor haar de radio met koptelefoon
een uitkomst. Het liefst luistert ze
naar radio Monte Carlo en Europe
I.
Wanneer men haar vraagt naar wat
zij denkt van het leven, blijft Jean-
ne zeer nuchter: „Ik heb veel chan-
ce gehad, veel geluk en ik hoop nog
veel te hebben. Ik denk dat het ook
van mijn temperament afgehangen
heeft. Ik ben altijd tevreden. Sedert
gisteren ben ik blind, maar dat is de
tol van de ouderdom. Maar ik ben
er altijd nog en ik wacht op de din-
gen die gaan gebeuren. Ik weet dat
ik nog goede momenten in mijn le-
ven zal meemaken."

Literatuur

Details
Om het even of Jeanne Calment
Vincent van Gogh en Frédéric Mis-
tral gekend zou hebben - er is nie-
mand meer om haar tegen te spre-
ken - is het toch opmerkelijk met
hoeveel details ze dievluchtige ont-
moeting met Van Gogh kan be-
schrijven. Anderzijds mag men zich
afvragen hoe het mogelijk is dat ze
zich zulk een vluchtige ontmoeting
nog herinnert. Op dat tijdstip kan
Jeanne Calment hoogstens 14-15
jaarzijn geweest. Dat is wel een erg
gevoelige leeftijd voor indrukken.
En het is goed mogelijk dat zij als
jong meisje ondersteboven was van
de ontmoetingmet een baardige,
rossige^gekke buitenlandse schil-
der. Die dan nog de reputatie had
om naar de slechte vrouwen te
gaan. Voorts beschrijft Jeanne Cal-
ment haarfijn en met een even grote
precisie andere ogenblikken uit
haar leven: zeer persoonlijke in-
drukkenover een voettocht door de
bergen die haar momenten van in-
tens geluk en natuurbeleven ge-
bracht hebben.
Jeanne Calment: „Een goede ge-
zondheid, dat is geluk. Ik ben nooit
ziek geweest. Afgezien dan van een
paar ongelukken. Ik was sportief

Karakter
och vindt Jeanne Calment haar

is k leeftiJd niet zo bijzonder. Het
het lot dat het zo gewild heeft,

indt ze. Net zoals het lot het haar
v lkfe dat ze net voor haar 115de,e.riaardag haar elleboog en haar
,'Jbeen brak. Daar is ze nu net vanhersteld.guiten dat accident ben ik nooit
Sdo Seweest," zegt ze, niet zonder
PO.l- „Ik had stalen benen, maar nuPa 'k niet meer uit. Ik zie slecht, ik
°or slecht, ik voel slecht, maar

st
0r de rest gaat alles goed." Een
aaltje van haar vinnige karakteras al te zien vlak voor we haar ka-

isri1 'nneng«ngen. Jeanne Calmentdoof aan het linkerooren zodoen-
er luid in het rechteroor terden geroepen. Het verpleeg-

He _"e ' een Jonêe' blonde Arlesièn-
< komt er aan met een rolwa-. n'je met daarop warme chocola-emeÜf. koekjes en koffie: „Het is

Van Gogh
Ze werd geboren op 21 februari
1875 in een zeer burgerlijke familie
Dat was op de dag precies dertien

Chocolade
De oudste vrouw ter wereld weet
nog zeer goed de lekkere dingen des
levens te waarderen. Haar
snoeplust is bij wijze van spreken
legendarisch. Eén van de genoegens
waaraan ze zich overlevert is het
verorberen van grote hoeveelheden
chocolade. Die voorliefde heeft
haar in 1987 een zetel opgeleverd in

jaarvoordat Vincent van Gogh naar
Arles kwam. Ze ging naar school
tot haar zestiende, wat in die tijd
nogal lang was voor een meisje.
Ze trouwde op haar twintigste met
haar Duitse neef Fernand Calment.
Thuis hadden ze een zaak in kant-
werk met tien personeelsleden. In
diewinkel zou Jeanne Calment Van
Gogh voor het eerst ontmoet heb-
ben.
Jeanne Calment: „Ah, mijn man,
dat was wat zijn karakter betreft
precies mijn vader. Ze leken ook
uiterlijk op elkaar."
„We hadden een geslaagd huwelijk.
Onze dochter Yvonne is een jaar
nadat we getrouwd zijn geboren.
Daarna heb ik nog twee miskramen
gehad. Maar mijn dochter kreeg
een zoon."
„Toen Yvonne 36 was, is ze overle-
den. Vervolgens kwam mijn klein-
zoon bij een auto-ongeval om het

Jeanne Calment (115) heeft
Vincent van Gogh nog gekend

door mijn man. Hij was verschrik-
kelijk sportief en heeft me alle«mo-
gelijke sporten geleerd. Ik heb ge-
tennist, gezwommen, leren scher-
men en aan alpinisme gedaan. Fiet-
sen deed ik het minst graag." Mada-
me Pralon van het rusthuis (bin-
nensmonds): „Wat zou het, ze heeft
tot haar honderdste gefietst."

Op jacht
Jeanne Calment: „Ik ging graag op
jacht. Mijn vader en mijn man ook.
Mijn man zei me ooit: 'Het maakt
niet uit welke sport, wat wil je het
liefste doen?' En toen zei ik dat ik
wilde jagen. Hij heeft een geweer
voor me gekocht en we zijn hetveld
in gegaan om op konijnen te schie-
ten. Toen ik het jachtgeweer goed
kon hanteren heb ik kennisgemaakt
met de beste jagers. En men heeft
me in die kringen behandeld als een
man, zonder de maniertjes die ze
normaal voor de vrouwen houden.
Want mannen op jacht hebben an-
dere normen en manieren, maar ze
hielden zich niet in voor mij. Men
kon me om het even wat vertellen:
alles ging het ene oor in en het an-
dere uit. Ah, die jachtgeschiedenis-
sen, die feesten in de winters! En in
de zomer hadden we excursies in de
bergen. Ik hou heel veel van de na-
tuur. We marcheerden soms drie
uur de bergen in, tot op de plaatsen
waar het te gevaarlijk was voor de
toeristen. En dan rustten we uit in
een blokhut, om vervolgens verder
te gaan tot aan de tweede rustplaats
om ons te verfrissen, waar we stoe-
len hadden om te zonnen. Ach, hoe
goed hadden we het daar: de zuive-
re, lichte lucht, het is alsof ik het
nog steeds kan ruiken. De heuvels
van de Provence, de zonsondergan-
gen, de bomen, de bloemen, de ex-
cursies in de bergen, het skiën, dat
allemaal heeft me gelukkig ge-
maakt."

Eenieder, die meent dat hij in Lim-
burg iets betekent, heeft donderdag-
middag de gelegenheid aangegrepen

om afscheid te nemen van gouver-
neur Kremers èn hier en daar nog

wat te lobbyen. Kremers is nog vier
dagen commissaris van de koningin.
Dan begint voor Limburg zoiets als

een stadhouderloos tijdperk, waarin
gedeputeerde (gedupeerde?) Mas-

tenbroek zo lang op de winkel mag
passen. Want ondanks de aanwezig-
heid van minister Dales van Binnen-
landse Zaken op de receptie in Maas-
tricht, voor wie zelfs Kremers even

door de knieën moest, is er nog
steeds geen opvolger bekend.

De tijd begint te dringen, maar de
kandidaten, die zich eigener bewe-

ging hebben gemeld, kunnen kenne-
lijk de toets der kritiek (nog?) niet
doorstaan. En nu doelen we uiter-

aard op serieuste nemen sollicitanten
alsRené van der Linden en Louis Mi-

chiels van Kessenich. Niet op Wiel
Bakkes uit Sittard, die — met alle

respect overigens — in Maastricht al-
leen maar op zijn gezicht kan gaan.
Met zon achternaam is er eigenlijk

geen andere mogelijkheid.
De laatste maanden duiken de meest
uiteenlopende kandidaten en scena-
rio's op in het circuit, dat — al naar
gelang de eigen positie - als roddel-
circuit valt te kwalificeren. Een van

de scenario's die binnen betrouwbare
politieke kringen — maar wat is be-

trouwbaar in de politiek? - al langere
tijd circuleert, levert minister Braks

van Landbouw als opvolger van Kre-
mers op.

De redenering luidt als volgt: Braks
heeft zoveel problemen met de boe-
ren en de vissers, dat hij als minister
van Landbouw teveel tegengas krijgt
om adequaat te functioneren. Braks
is als Oostbrabander en ex-minister

wel acceptabel als opvolger van Kre-
mers. Volgens dat script zou Braks
op zijn beurt als landbouwminister
worden vervangen door Bukman.

Die isbij derecente kabinetsformatie
een beetje buiten de ministeriële

boot gevallen. Hoewel, hij mag zich
als staatssecretaris van Buitenlandse
Handel in het buitenland wèl minis-
ter noemen. En geschikte opvolger

voor Bukman als staatssecretaris van
Buitenlandse Handel in deze politie-
ke stoelendans, is dan niemand min-
der dan 'onze' René van der Linden,

kandidaat-gouverneur te Nuth.
Vooraanstaande Limburgse captains
of industry èn premier Lubbers prui-
men René, zo beweren boze tongen,

niet als gouverneur en hij zou via
deze banenruil dus toch nog aardig

terecht komen.
Maar dit is slechts een scenario, niet

meer en niet minder en niemand
hoeft vreemd op te kijken als Van
der Linden toch nog als de nieuwe

stadhouder van Limburg uit de hoge
hoed wordt getoverd.

En dan doken deze week plotseling
de namen op van de Nijmeegse hoog-

leraren rechtsgeleerdheid Henne-
kens en Kortmann. De twee naar vo-
ren geschoven Nijmeegse - in Lim-
burg geboren - professoren gelden

echter als relatieve buitenstaanders.
Maar er zijn ook nog geluiden om-

trent de kandidatuur van JosWerner,
directeur van het Academisch Me-
disch Centrum in Amsterdam, en

Maastrichtenaar van geboorte. Wer-
ner geniet veel aanzien bij premier

Lubbers, met wie hij als smaakbepa-
ler van het CDA-verkiezingspro-

gramma uitstekend samenwerkte. En
Werner heeft nog iets tegoed van de
premier, toen bleek dat hij als gevolg
van de portefeuille-verdeling tussen

CDA en PvdA geen minister van
Volksgezondheid zou worden. Trou-

wens, ook Onno Ruding heeft nog
geen baan van betekenis gevon-

den....
Hoe het ook zij, Kremers laat een

leegte achter in Limburg, en.niet al-
leen omdat de benoeming van een

waardige opvolger uitblijft.

peter stiekema

de 'Confrerie des Maitres Chocola-
tiers de France'. Jeanne Calment:
„Tja, ik heb de reputatie, hè: cho-
colade is mijn favoriet. Als iemand
mij chocolaatjes geeft worden ze
geen honderd jaar. Als ik moet ver-
trekken voor de Grote Reis, wil ik
in iedere hand een stuk chocola."
Ook Van Gogh heeft ze, zoals ge-
meld, gekend: „Heel goed, maar
niet lang. Men heeft hem pas laat
aan mij voorgesteld. Hij was alco-
holist en zag er ziek en deerlijk toe-
getakeld uit. Hij was toen al heel
bekend in Arles, niet als schilder
maar omdat hij de gewoonte had
om naar de 'Maisons de tolérance'
te gaan. Bij de vrouwen, weet u
wel."
„Wij hadden een winkel van aller-
hande stoffen en nieuwigheden.
Zijde in alle mogelijke kleuren, en
ook doek. Van Gogh kwam er zijn
doek kopen om zijn tableaus te ma-
ken. Toen ze mij vroegen of ik hem
wilde leren kennen kwam ik naar
beneden. Hij had doek in zijn hand,
betastte de stof. Hij twijfelde niet.
Hij maakte de eerste keer dat ik
hem zag een zeer slechte indruk.
Een beetje schooierachtig, met een
mooie Hollandse neus. En wenk-
brauwen, zó (houdt haar hand als
een mes, horizontaal boven de
ogen). Nee, hij was niet mooi."
„Hij bekeek me van onder tot bo-
ven, neergehurkt, maar hij zei
niets. Toen ze mijn teleurstelling
zagen, moest iedereen lachen. Ik
had gehoopt een mooie man te zien.
Hij verdeed zijn tijd met alcohol
drinken in de 'Maisons de toléran-
ce'. Men zei dat men daar een goe-
de kwaliteit alcohol schonk, ik weet
het niet. In ieder geval, het was een
vluchtige ontmoeting. Zijn schilde-
rijen zijn naar Amerika vertrok-
ken."

ander-zijds
Zaterdag 12 mei 1990 "33

Stadhouder

Heeft u ooit uw eigen
overgrootmoeder tijdens haar

middagdutje verrast met de
koptelefoon van een walkman op

haar hoofd?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Het

*dcc alleen al! En toch was dat in
Arles het eerste beeld dat we

opvingen van de oudste vrouw ter
Gereld, Jeanne Calment, 115 jaar

jong.

Limburgs dagblad vrijuit
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PHILIPS (§ I
Philips heeft in Heerlen een servicecentrum dat de service verzorgt voor de
produkten die aan de consument zijn geleverd.
Het betreft hier voornamelijk audio- en video-apparaten. Het servicecentrum
verzorgt reparaties in opdracht van dealers en consumenten.

Wij zoeken voor ons servicecentrum Heerlen een

MTS'ER ELEKTRONICA
met belangstelling voor service op consumentenelektronica.

Wij vragen: - MTS-elektronica met wiskunde;- bereidheid tot studie middelbaar elektronicus;- bereidheid zich eventueel elders te vestigen.
Wij bieden: - een prettige werkkring;- interne vakopleiding;- goede studiefaciliteiten.

Als u interesse heeft en aan het geschetste profiel beantwoordt, verzoeken
wi] u uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen te richten aan:

Philips Technisch Service Centrum Heerlen,
Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen, t.a.v. de heer J.P. van Tiggelen.
■84710

\_ _/ Districtsgezondheidsdienst Zuidelijk Zuid-Limburg

De DistrictsgezondheidsdienstZuidelijk Zuid-Limburg iswerkzaamop het
gebiedvan debasisgezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg en ambu-
lancevervoertenbehoeve van inwoners, organisatiesen instellingenin de
gemeentenEijsden, Maastricht, Margraten, Meerssen en Valkenburg aan
de Geul.

De organisatorischesetting van de ondersteunende functies (financiën,
personeel, organisatie en informatie) wordt momenteel geherstructu-
reerd.
Voor de sector Financiën zijn de functies vacant van:

A. Coördinator
financieel beleid en
beheer (m/v) ~

Taken:- ontwikkelen en invoerenvan verbeteringen in de administratieveorga-
nisatie;- initiëren en introduceren van financiële beleids- en beheersinstrumen-
ten;- samenstellenvan financiëleverantwoordingsstukken;- advisering omtrentfinanciële (beleids-) aangelegenheden;- leiding gevenaan de overige medewerkers binnen de sector financiën.

Functie-eisen:- vakgerichte HBO-opleiding; bij voorkeur kennis van gemeentelijke
comptabiliteitsvoorschriften;- ruime ervaring met bovengenoemdetaken;- goedekennis en ervaring met geautomatiseerdegegevensverwerking;- goederedactionele vaardigheid en contactuele eigenschappen;- zelfstandigheid en flexibele instelling.

B. Financieel
medewerker (m/v)

Taken:- beheervan de geautomatiseerdefinanciële administratie;- mede zorgdragenvoor deopstellingvan jaarrekening,begroting, meer-
jarenramingenen liquiditeitsplanningen;- budgetbewaking en tarief-calculaties;- analysevan financiële gegevensen ontwikkelen van kengetallen;- bijhoudenprojecten administraties.

Functie-eisen:- tenminste een afgeronde middelbare beroepsopleiding(MEAO/MBA/
SPD I) aangevuld met relevante applicatiecursussen;- kennisvan geautomatiseerdefinanciële vastleggingen en gemeente-
lijke comptabiliteitsvoorschriften;- bij voorkeurervaring met Fini-Visy, Wordperfect en Planperfect;

- analytisch inzicht in economische bedrijfsvoering;- flexibiliteit. i

Arbeidsvoorwaarden:
Inschaling is afhankelijk van ervaring. . ,
Maximum salarisvoor functie A. is ’ 5.442,- (schaal 10). Voor functieB.
bedraagt het maximumsalaris, in afwachting van de uitkomst van een
functiewaarderingsonderzoek, vooralsnog’3.736,- (schaal 7).
Op het personeelvan de DGD-ZZL is derechtspositieregeling van de ge-
meente Maastricht van toepassing. !

Inlichtingen:
inlichtingen kunnen worden ingewonnenbij drs.A.J.F.M. Roebroeck, adj.
directeur financieel-economische zaken, tel.: 043-293217.
Sollicitatieprocedure:
schriftelijke sollicitatieskunnen binnen tweeweken na hetverschijnen van
dit blad worden gerichtaan de Directievan deDGD-ZZL,■ Gelissendomein 8,6229GJ Maastricht.
Een bedrijfsgeneeskundige aanstellingskeuring zal, een psychologisch
selectie-onderzoekkan tot de procedure behoren.

Moret Acma
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN

Een van onze relaties, een middelgroot internationaal transport- en
grondverzetbedrijf in Zuid-Limburg, zoekt op korte termijn een

ADMINISTRATEUR
Functie-informatie:-
- de administrateur is belast met de dagelijkse leiding en uitvoering van

de financiële administratie
- voorbereiding jaarrekeningen periodieke verslaglegging naar de directie
Functie-eisen:
- enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie- opleiding MBA/studerend SPD- leeftijd maximaal 35 jaar- ervaring met computerverwerking noodzakelijk
Belanghebbenden voor deze functie, verzoeken wij hun sollicitaties binnen
14 dagen te richten aan: I
Moret Acme, accountants en belastingconsulenten
t.a.v. de heer H.F.P.M. Derkx
Postbus 216
6400 AE Heerlen 78958 i

I ' 1 . _J

Accountmanager zakelijke relaties m/v J
Binnen het district Maastricht zoekt Spaarbank Limburg - enige ervaring in het vervullen van een soortgelijke
ten behoeve van de afdeling Zakelijke Relaties op korte functie; i >termijn een Accountmanager. - beschikken over goede contactuele eigenschappen, M M Spaarbank Limburg, Pancratiusbank enDe Accountmanager ressorteert onder het Hoofd goede mondelinge en schriftelijke flfl Gelders-Utrechtse Spaarbank ziin_s__s. - isjssffiïsïïio^. ff r*_"H _ .rf"/*?*.. ,
- het onderhouden, intensiveren en op planmatige wijze Standplaats: Hoofdkantoor te Maastricht. [Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken

uitbouwen van het relatiebestand; Wij hechten veel waarde aan bekwame mensen. N.V.), een moderneregionale bank met een- het analyseren en beoordelen van bedrijfsvoering, Dat laten wij blijken door het geven van een passend all-round zakelijke en partikuliere dienst-
marktpositie en persoonlijke kwaliteiten van salaris en de daarbij behorende extra's zoals: 13e verlening.
kredietnemers; maanduitkering , premievrije pensioenregeling, Hoofdzetels in Maastricht en Wageningen.- het adviseren van relaties over relevante zakelijke premiespaarregeling, diverse kredietfaciliteiten, ïnaarhankl /_/./._■ on Panrrati„lhank-
diensten, betalingsverkeer en verzekeringen; studiefaciliteiten. $aarDanK urnm9 enHancratiusbank.

- het ondersteunen van kantoren bij het behandelen Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatie binnen 60 ves «9in9en verdeeld over 4 distrikten.
van transacties en desgewenst adviseren betreffende 10 dagen te richten aan de heer H. Kluyt, Hoofd Gelders-Utrechtse Spaarbank: 55 vestigingen, m m
de marktbewerking ter plaatse; Personeelszaken Spaarbank Limburg, Postbus 35, verdeeld over 4 distrikten. ■■- het reviseren van zakelijke diensten. 6200 AA Maastricht. Balanstotaal van de SNS bank N.V. bijna MMFunctie-eisen. ' Wenst u tevoren aanvullende informatie, dan kunt u f 4.5 miljard, aantal medewerkers circa: 880 MM- een opleiding op HBO-niveau, aangevuld met contact opnemen met de heer J. Wilbers, Hoofd
relevante bankopleidingen (NIBE K-1, K-2); Zakelijke Relaties, tel. 043 - 296514.

spaarbank limburg / pancratiusbank 5
Voor al uw bankzaken

Hoofdkantoor, Markt 14-20, Maastricht. Tel. 043-296666. Maastricht (18), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (2), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,.
Roermond, Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo (3) en Venray.
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor, Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

I . ■ ■ ■ ! .
fl ■ /______{Mk

' ' 'fflWW'
Postbus 1295 roept sollicitanten opvoor de funktie van
6201 BG Maastricht
Punterweg 31 ■ ■

tS2Jro4SSSS? Calculator m/v
Fax 043-635299

voorde BOUW- en Civieltechnisch Sector van haarCultuu-rWerkverband.__
Deze medewerker:- meet zelf, ter plaatse, aangevraagde c.g. te verwerven werken op;- maakt zonodig tekening(en);- stelt zelfstandig complete inschrijfbegrotingen op, en verwerkt deze

eventueel tot werkbegrotingen;- concipieert offertes.

Wij zoeken hiervoor kandidaten:- die een voltooide bouwkundige opleiding op M.8.0.-nivo hebben, aan-
gevuld met cursussen op het gebied van calculatie;- die affiniteit hebben met schilder- en civieltechnisch werk;- die tenminste 5 jaar ervaring hebben in een vergelijkbare funktie;- die beschikken over de voor het werken in deze funktie benodigde
communicatieve en sociale vaardigheden.

Wij bieden:- een baan met uitdaging;
De Stichting Maastrichtse . een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie;
belasTmet'dt uitvTer'ing ' °Pname 'n het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;
van de Wet Sociale - goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werkvoorziening in de
gemeenten Maastricht, £en medjSch en psychologisch onderzoek, alsmede een gesprek met een
Eijsden. *"' eerssen en afvaardiging van het personeel maken deel uit van de selectieprocedure.
Zij beheert daanoe een
industrieel, een cultuur- U wordt uitgenodigd om Uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te
civieltechnisch en een richten aan de directeur van de 1..T.6. postbus 1295, 6201 BG Maastricht.
en "biedt'Taarty' " °" Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. H. Willems, assistent-
werkgelegenheid aan bedrijfsleider Cultuur-Civieltechnisch Werkverband, (telefoon 043-636300
1200 medewerkers. toestel 554)

1

*-ïl'lil'il!:::!:: I
DE STICHTING Binnenkort ontstaat een vacature voor een
INSTANDHOUDING
kleine PR-STAFFUNCTIONARIS m/v
LANDSCHAPS- PELEMENTEN FMnctWnhoud:
IN LIMBURG (IKL) ~ Diia'ra 9en als staffunctionaris aan de algemene

* ' beleidsontwikkeling binnen de organisatie;- verzorgen van de Public Relations van de
is een particuliere, door de Stichting;
overheid gesubsidieerde ~ SSSS^S?8

organisatie, met als taak het - opstellen en redigeren van in- en externe
coördineren, stimuleren en publicaties, folders en brochures;.. ~ - coördineren en uitvoeren van specifiekezelf uitvoeren van onderhoud voorlichtingsactiviteiten;
aan kleine , - onderhouden van de noodzakelijke contacten, j
landschapselementen zoals ~Functie-eisen:bosjes, houtwallen, heggen
en hoogstamfruitbomen. - vakgerichte (PR-voorlichting) opleiding op

HBO-niveau of vergelijkbaar;- aantoonbare redactionele vaardigheden enDe Stichting beschikt over contactuele eigenschappen;
een uitvoeringsapparaat met ~ bii voorkeur enige jaren ervaring in voorlichting

nr. ®rï PR.ongeveer 80 medewerkers _ kennis of ervarlng op het werkterrein van de
waarvan ruim 60 werkzaam Stichting strekt tot aanbeveling.
in de buitendienst. Rechtspositie:

De rechtspositieregeling voor trendvolgers is
van toepassing en een premievrije .
pensioenvoorziening. x

Standplaats:

Roermond.

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen
richten aan het bestuur van de Stichting IKL,
postbus 154, 6040 AD Roermond.
Een psycho-technisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de
directeur, de heer G. Dohmen, telefoon
04750-31200.

769-|J— - . . -]
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" Vader Rud (links) en zoon JohnBröcheler. Foto: widdershoven

terd naar wat Ketelaars te zeggen
had. Zo ben ik heel langzaam het
vak ingerold."

om de gelederen van het Aachens
Polizeichor te versterken. En ontel-
bare malen moest John van zijn
moeder gaan luisteren in welk café
vader nu weer aan het zingen was.
Vaak zijn zij samen diep in de nacht
huiswaarts gekeerd.

*T "v-ader Rud Bröcheler, voor
% / zijn leeftijd nog bijzonder
%/ vitaal en naast een mooie

l|. ▼ stem begiftigd met een'"ke dosis levensvreugde, die door
'adel van een groot aantal anec-

/|te . grapjesen een gulle lach her-
hoor- en zichtbaar wordt

r-toaakt, heeft zich goed op ons ge-J^kvoorbereid. Met een pak fo-s. documenten en kranteknipselsegt hij zich bij ons. Mijn vraag. n hem, hoe hij het zestig jaar bij
v ' koor heeft uitgehouden, roept
Qrbazing op. „Je zingt toch voor
°Q. wat is er nog mooier" en „zin--0 is gezond" zijn zijn eerste reac-s- Over de moeilijkheden om zijnerk als kleermaker, zijn familiele-

;S(n en zijn tijdrovend zangersbe-
i.. n met elkaar te combineren rept'I niet. Voor Rud Bröcheler is het
jd^elfsprekend dat hij zingt. Dat

L. en immers de oom van zijnEj°°tmoeder (de eerste dirigent vanIda cma)> z'Jn grootvader (meer
jj vijftig jaar lid), zijn vader (55ar lid) en zijn schoonvader (zon

jaarbij het koor) ook. In hui-. Bröcheler was zingen een onder-
_■ e' van het dagelijkse leven. En

1 Zou zo blijven, toen hij zelf een
LZ!n ging stichten. „Ik kan mij nog
_, r,nneren dat mijn moeder ons in. kleimaand met een Marialiedje
tQakker zong", vertelt John. „En
l etl mijn twee dochters verkering
jj moesten de kerels van mij1koor in", lacht Rud. „Ze zijn nug fanatiek lid van Cecilia."

Hobby
Een vergelijking tussen de zangcar-
rières van vader en zoon is haast on-
mogelijk. Voor de een is het een
prachtige hobby en een uitlaatklep
voor de dagelijkse beslommerin-
gen, voor de ander een enerverend
middel van bestaan, waarbij het
uiterste - fysiek en mentaal - ge-
vraagd wordt. Toch zijn er ook
overeenkomsten, zeker wat betreft
het begin van hun loopbaan, omdat
de gezinssituatie bepalend is ge-
weest voor de keuze die beiden uit-
eindelijk gemaakt hebben. Zo be-
gon Rud, aangespoord door zijn
ouders, op jeugdige leeftijd als jon-
genssopraan in het kinderkoortje,
later gevolgd door het jongeren-
koor, van waaruit het nog maar een
kleine stap was richting Mannen-
koor Cecilia, toentertijd een van de
beste mannenkoren van Nederland.
En met drie vrienden werd al snel
een kwartet gevormd, dat zich ja-
renlang zingend vermaakte op ker-
missen in de buurt, maar ook de
zangconcoursen afliep en beladen
met prijzen huiswaarts keerde.

volgd, steeds vaker werd uitverko-
ren om solo te zingen. Ook hij
kwam al snel bij het koor, ging pia-
noles nemen en vergezelde zijn va-
der steeds meer op diens vocale
missies door de provincie. Al was
de stap naar een professionele zang-
carrière niet zo vanzelfsprekend, als
misschien mag lijken. „Een vak als
zanger was in die dagen iets heel
vreemds", vertelt John. „Ik weet
dat mijn oom Kasper, die als pro-
fessioneel Kammersanger in Duits-
land werkte, niet helemaal als nor-
maal werd beschouwd. In die jaren
gold nog meer dan nu dat je eerst
een fatsoenlijk bgroep moest leren,
dan pas kon je gaan zingen." Maar
John wilde - net als de meeste kun-
stenaars-alles, behalve naar school
gaan. De HBS werd een misluk-
king, zijn overstap naar de Vaalser
zangpedagoog Leo Ketelaars - een
huisvriend van de Bröchelers, die
op het conservatorium van Maas-
tricht een lespraktijk was begonnen- een groot succes. „Maar in het be-
gin was iedereen behoorlijk scep-
tisch", weet John zich nog te herin-
neren. Zelfs zijn vader was niet ge-
rust over de afloop. „Gelukkig had
ik geen tijd om er diep over na te
denken. Ik heb het gewoon over mij
heen laten komen," is zijn laconiek
commentaar.

zangersbestaan van Rud, die in zijn
topjaren net zo weinig thuis was als
zijn zoon nu, maar zeker ook met
zijn karakter. Rud karakteriseert
zichzelf als volgt: „Ik ben het super
voorbeeld van een liberaal mens,
een vrijbuiter, die kost wat kost
zelfstandig wil zijn. Mijn werk als
kleermaker heb ik dan ook altijd als
een hobby gezien en ik heb steeds
genoeg tijd weten vrij te maken
voor mijn andere hobby, het zin-
gen." En John: „Zelf heb ik ookwel
iets van dat zelfstandige, maar ik
heb van mijn moeder mijn werkij-
ver meegekregen. Ik kan mij als een
terriër ergens in vastbijten. Ik denk
dat ik mij daarom ook steeds heb
weten waar te maken. Vooral tij-
dens het begin van mijn carrière.
Veel collega's zeiden: 'Jij bent niet
geschikt voor opera', omdat mijn
stem vrij klein was. Heel geleidelijk
heb ik mij ontwikkeld, goed geluis-

zo weinig plezier aan je beleven."
Rud Bröcheler is het met die op-
merking niet helemaal eens, al heeft
hij als vader natuurlijk andere ge-
voelens als hij zijn beroemde zoon
aan het werk ziet. „Het is niet onder
woorden te brengen wat ik heb ge-
voeld toen ik een concert van John
in de Royal Albert Hall in Londen
bijwoonde. Het gaat je door merg
en been als je zesduizend mensen
enthousiast voor je eigen kind ziet
applaudiseren." Zijn trots is hem
als het ware van het gezicht af te le-
zen.

Schalks
Wat je van het gezicht van Rud
Bröcheler ook kunt aflezen is zijn
gevoel voor humor, zijn bijna
schalksekijk op het leven. Het aan-
tal anecdotes uit zijn muzikale loop-
baan, dat hij tijdens ons gesprek
vertelt, is bijna niet te tellen. Het
bezoek aan het Duitse stadje Bittig-
heim, waar John een jaar of zes ge-
leden in een wijnkelder Bachs
Bauern- en Kafekantate zong,
krijgt echter zijn bijzondere aan-
dacht. De contacten met frau Volz,
de plaatselijke Wirtin, na afloop
van het concert, zorgden toen voor
de nodige komische verwikkelin-
gen: Rud kreeg de aanwezigen
zover hen uit volle borst het Vaalser
liedje 'Volz is a Wunder der Natur'
te laten zingen, de plaatselijke
krant schreef een dag later 'Mid-
sommernachtstraum mit Vater und
Sohn' en het amicale bedankbriefje
van de betreffende kasteleins-
vrouw, waarin van een 'Massgesch-
neideter Traurn' werd melding ge-
maakt, viel in huize Bröcheler sr.
beslist niet in goede aarde.

MaarRud kan wel e.en potje breken
bij zijn vrouw, van wie hij vindt dat
zij tot nu toe veel te weinig betrok-
ken is geworden bij de vele huldi-
gingen, die hij tijdens zijn lange
loopbaan heeft mogen ondergaan.
„Wat er morgen allemaal gaat ge-
beuren weet ik niet", zegt hij reso-
luut, „maar als mijn vrouw te wei-
nig bij het feest wordt betrokken,
danzorg ik er bij mijn zeventigjarig
jubileumpersoonlijk voor, dat ze in
de bloemetjes wordt gezet." En je
kunt aan hem zien dat hij het
meent.

* _■

josfrusch

„Mijn vader zingt precies wat de
mensen willen horen, op plaatsen
waar ze geëmotioneerd zijn of ver-
maakt willen worden. Ik besef dat
dat een heerlijk gevoel voor hem
moet zijn", vertelt John. „Het is
toch geweldig om Die zwölf Raüber
te kunnen zingen voor een enthou-
siast publiek of die plaat te maken
met Vaalser liedjes. Ik benijd hem
daarwel eens om. Als je als profes-
sioneel zanger bezig bent, wordt de
afstand tussen jou en je publiek
steeds groter. De mensen kunnen

Heerlijk gevoel
En zo ook begon John aan een
schitterende internationale solisten-
carrière, die hem bracht op vele be-
langrijke operapodia in de wereld,
waar hij met zangers en dirigenten
met legendarische naam en faam
kon (en kan) samenwerken. In ver-
gelijking daarmee is de loopbaan
van zijn vader bescheiden te noe-
men, al was hij jarenlang de meest
gevraagde amateurzanger van
Zuid-Limburg. In Beek won hij een
internationaal vocalistenconcours,
als solist schitterde hij niet alleen bij
Cecilia, maar ook bij het Akens
koor Harmonia of later bij het
Zangkoor Molenberg, met een
overvalwagen werd hij opgehaald

Legendarisch

Belevenis
En voor de kleine John moet het
een belevenis zijn geweest, in de
kerk te mogen gaan luisteren naar
zijn vader, die door zijn natuurlijke
aanleg en de lessen, die hij op het
Akens conservatorium had ge-

Dat laatste zal ongetwijfeld te ma-
ken hebben gehad met het drukke

Vrijbuiter

Valentina Sokolova
doceert in Limburg
\ M~oe, maar voldaan, zoals
\\ /l dat heet, keerde ballet-
-1 I pedagoge Marja Ronda
jj"T —Luit Maastricht terug uitningrad, waar ze poolshoogtem bij de beroemde balletacade-
ja

'e Agrippina Vaganova, sinds 250
jjar het Mekka van de danskunst.: ansers van naam als Pavlova, Ni-

Cv
ski, Markova, Ulanova en Nourij-

-I^, kwamen er vandaan. Het gelukte
h arja Ronda er een van de beste
tin Sische DalletPedaë°gen, Valen-
a a Sokolova (64) als gastdocente
y .n. te trekken. Per septemberkomt

'n de Balletdependance van
K^sacademie Brabant in Maas-
Q C"t assisteren en werken.
jjP 1 . 18 en 19 mei verzorgt Marja

ida de jaarlijkse eindpresentatie
k n de leerlingen van de Stichting
He etopleidingLimburg in de To-

eacademie Maastricht.

# Balletpedagoge

' Marja Ronda

" Van links
naar rechts:,Emalie Fisser,
Monique La-
deur, Marcel
Slangen, Ra-
faêl Teeling.
Leerlingen
van de eerste
en tweede klas
balletoplei-
ding, in de
leeftijd van 10
en 11 jaar.

Soms spelen zich op 13 of 14-jarige
leeftijd drama's af. In de puberteit
blijken aspirant-ballerina's plotse-
ling fors uit te groeien. Dan is de
droom uit, er worden hete tranen
vergoten. Ook de balletwereld is
aan 'mode' onderhevig. Het voor-

Drama

VQezen voor klassiek ballet is kiezen_,e °r een totale inzet van lichaam en
S(t

es . voor grote inspanningen en
tj e.nge discipline. Toch kozen veer-
j0
8 JOnge kinderen, waaronder vijf

$en§ens > voor een dergelijke veelei-
ach °P'e'ding- In de nooP om na
j0

l jaar intensief trainen als be-
een engagement aan tennen gaan. Wie er naar streeft

le ,°P zn achttiende jaar aan hoge
tonische eisen te voldoen, moet

oDl°!Uut met tien jaar de beroeps-
lij, e,d'ng, met elke dag anderhalf
|a r 'ntensief trainen, gaan volgen.

8 heter is als de leerlingen vanaf
j.Q n achtste jaar in de selectieklas

Daar wordt eenmaal per
*an k

es Begeven' Na een jaarkomt
ac. et licht wie geschikt isvoor de
v 0 Jarige beroepsopleiding. Het
v rdeel vo°r de geschikten is bo-
_?^'en at de DaHetPedagoge in

jj-. Jaar al vormend bezig kan zijn.
.Ki?en auditie worden alle moge-

ndheden van hetkind bekeken, het
_Ih* aan h°Be lichamelijke eisen

y.'doen. De voeten móeten sterk
JJ1 en goed gevormd, de rug soe-

' net heupgewricht moet flexibel

Veeleisend

zijn voor het uitdraaien van de voe-
ten in de vijf balletposities.

Voordeel bij kinderen is, dat ze spe-
lenderwijs leren en zelf niet de in-
druk hebben dat ze aan een zware
training bezig zijn. Ze zijn buig-
zaam, nietverkrampt, ze vinden het
zelfs jammer als er vakantie is.
„Kinderen van tien die eerst een
jaarles hebben gehad, lopen zo op
spitzen weg. De 'spitzenles' vinden
ze de fijnste van de week", aldus
Marja Ronda.
Ronda: „Ik vind het jammer dat
ouders er zo weinig bekend mee
zijn dat een meisjevan 13 of 14 jaar
al een achterstand van 4 of 5 jaar
heeft als het wordt aangemeld. Wat
meer jongens in de opleiding zou
ook niet slecht zijn. Qua discipline
leggen de jongenshet af tegen de
meisjes. Dat is overal in de ballet-
wereld zo. Daarom worden jongens

schrift luidt: dun en smal zijn, goed
geproportioneerd, en lange benen
hebben.
„Muzikaliteit is heel belangrijk",
zegt mevrouw Ronda. Sommige
leerlingen zijn muzikaal meer be-
gaafd dan anderen. Ideaal zou zijn
als ze allemaal een instrument zou-
den bespelen. Als je pedagoog of
choreograaf wil worden, moet je
een partituur kunnen lezen. Het
zou goed zijn als we voldoende geld
zouden hebben om de kinderen al-
lemaal pianoles te laten geven".

in Rusland uitsluitend door manne-
lijke leerkrachten 'gedrild'".
Het is drillen met een grote vaklief-
de", verduidelijkt mevrouw Ronda.
„Het is vaak een psychologisch ge-
vecht. Je moet de leerlingen onder-
steunen, aanmoedigen, maar je
moet ook hard zijn. Ballet doceren
is een zwaar vak, elke dag opnieuw
moet ik de instellinghebben om van
de leerlingen het uiterste te vergen.
Er moet hard worden gewerkt, wie
dat nalaat, vliegt eruit, anders lijdt
de hele klas eronder."

die aanvankelijk duizend gulden
per jaarbetaalden, dragen nu nog
675 gulden bij. Dat is voor niet-ka-
pitaalkrachtigen toch nog een groot
bedrag. Zon opleiding moet, als
elk ander onderwijs in Nederland,
voor iedereen toegankelijkzijn,
vindt Marja Ronda. Er zijn toch al
kosten genoeg voor uitrusting en
kostuums, het zakelijke bekijken
van voorstellingen. Verleden
maand nog gingen de leerlingen
naar Parijs, om in het Palais de
Congres een dansvoorstelling van
het Kirovballet uit Leninggrad te
zien.

Als mogelijkheid voor afgestudeer-
den noemt mevrouw Ronda het Ne-
derlandse Nationale Ballet, kleine-
re gezelschappen,Duitsland en Bel-
gië. Een aantal afgestudeerden gaat
nog een opleiding pedagogie vol-
gen.

Marja Ronda: „Talent en wils-
kracht zijn in ditvak onontbeerlijk.
Het is erg als je ziet dat een kind ta-
lent heeft, maar geen doordouwer
is".
Marja Ronda, 41, man en 2 kinde-
ren, is al 30 jaarmet ballet bezig.
Eerst danste ze zelf, deed staatsexa-
men, studeerde pedagogie, waarna
ze uitsluitend de beroepsmatige op-
leiding koos.
Hoofddoel van de nog jonge- en
enige professionele opleiding in
Limburg is resultaat te bereiken.
De balletacademie van Leningrad
wil daarbij helpen. „Als wij een klas
van tien tot 15 kinderen hebben die
begaafd zijn, is dat heel wat", aldus
Ronda, die jarenlang de Russische
methodiek heeft bestudeerd en nu
ook bezig is Russisch te leren.

mya maas

School
Niet alleen de balletopleiding vergt
veel van de leerlingen, ze moeten
ook nog eens hun normale studie
volgen. Met het Trichter College
zijn voor de leerlingen afspraken
gemaakt met betrekking tot het les-

rooster. De kinderen worden op de
Balletopleiding Maastricht ge-
vormd tot het einde van de middel-
bare school. Voor de hogere be-
roepsopleiding, gedurende twee
jaar, moeten ze naar Dansacademie
Brabant in Tilburg. Daar worden ze
klaargestoomd voor het theater.
„Wij zijn er in Maastricht mee be-
gonnen omdat het moeilijk was de
kinderen op jonge leeftijd uit huis
te plaatsen^ terwijl ze anderzijds te
laat zouden komen voor het vak".
Na een jarenlang gevecht - vooral
de financiën speelden een rol - om
deopleidingvan de grond te krij- 'gen, startte de opleiding, dank zij
de Rijkshogeschool; september
1988 in de toneelacademie. Dans-
academie Brabant bekostigt de op-
bouw van Balletopleiding Limburg.
Voor het eerst in het seizoen 1989-
-1990 ontvangt ze óok tienduizend
gulden van de Provincie. Ouders,
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jubileumbij het Koninklijk Mannenkoor St. Ceci-
lia 1837 van zijn vader Rud Bröcheler, van wie
wordt gezegd dat hij - ondanks zijn 75 jaar- de
enigezuiver zingende zanger uit het Mergelland is.

Het spreekt haast vanzelf dat zingen centraal staat
tijdens het gesprek, dat JosFrusch had met vader
en zoon Bröcheler aan de vooravond van de feeste-
lijkheden.

»Over een jaar of tien hoop ik hier een lespraktijk
te beginnen", vertelt bariton John Bröcheler vol
enthousiasme in zijn nog in aanbouw zijnde studio
die- geheel in stijl- wordt opgetrokkenachter zijn
schitterende vakwerkboerderij in het idyllische
Epen. Het magnifieke uitzicht richting Mamelis,
de sfeervolle, door zijn vrouw Lenie aangelegde
tuin en de witte muren van het woonhuis vormen
een ideale combinatie. Is het verwonderlijk, dat

Johner steeds meer moeite mee heeft dit stukje pa-
radijs te verlaten om ergens in de wereld idolate
operaliefhebbers helemaal gek te maken met zijn
gouden stem? Ondanks het feit, dat hij „dit jaar
heel aardig bezig is", zoals hij het zelf met een
prachtig understatement verwoordt. De laatste
kritieken, die ik over hem gelezen heb, gebruiken
woorden als 'overweldigend', 'fenomenaal' en
'aangrijpend' en zullen -zijn kwaliteiten kennende

- ongetwijfeld dichter bij de waarheid staan.

Momenteel laat de Vaalser zanger het buitenland
even voor wat het is: sinds gisteren zingt hij in Am-
sterdam bij de Nederlandse Opera in Salome van
Richard Strauss en morgen is hij te bewonderen in
de kerk van Vaals. Een wel heel bijzondere aanlei-
ding brengt hem terug naar de plaats waar zijn in-
drukwekkendecarrière ooit begon: het zestig-jarig

De Bröchelers
vieren feest

Zoon John zingt bij zangersjubileum van vader Rud

————————"—"—_—■—"o_—____________>___"_____"_—_—
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Vooronze afdelingIn- en Externe Betrekkingen zoeken wij een

stafmedewerker PR
Kenmerk: PR-lEB
Taken: geeft leidingaan deredactie van in- en externe periodieken, voorlichtingsmateriaal
en dergelijke; werkt nauw samen met de afdeling Marketing voor wat betreft voorlichting
aan verbruikers; adviseert gevraagden ongevraagd het hoofd van deafdeling In- en Ex-
terneBetrekkingen met betrekking tot PR-activiteiten; geeft daadwerkelijkePR-onder-
steuning aan het management; onderhoudt perscontacten in afstemming methet afde-
lingshoofd.
Vereist: beroepsopleidingop HBO-niveau(HEAO Communicatie of HBO-opleiding, aan-
gevuld met NGPR A/B); journalistiekekwaliteiten in ruime zin; ervaring in PR-activiteiten;

" grote uitdrukkingsvaardigheid in woord en taal; representatieve kwaliteiten.
Salarisuitloop: max. ’ 6.116-(klasse 10).
Standplaats: Maastricht, hoofdkantoor.
inlichtingen: de heer B.J.M.M. Huijskens, chefPublic Relations, tel. 043-855591, of per-
soneelsconsulent, de heerP.M.H. Roeden, tel. 043-855577.

©C^^B _P^^BL _________ De NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij teII lm II Maastricht draagt als openbaarnutsbedrijfzorg voor transport
mmWM \\\\\\\\^ _\_\___È\\\ en distr'DU,'e van de elektriciteit in het overgrote deel vanIWm I Limburg. De PLEM heeft circa 1150personen in dienst,
~m _______■■ ________ ■W ■ verspreid werkzaam over de gehele provincie.

Sollicitatiebrieven: in derechterbovenhoek voorzien van het kenmerk 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.

► RESTAURANT- Driekant, ins.i.uuf voor scholing& vorming in Limburg, ~f
M___FWFPIf _TFT? organiseert meerdaagse cursussen in internaatsverbandvoor tal van
**"*"""uuu' *"** groepen.
V/M

In de civieledienstontstaat opkorte termijn een vacature voor

restaurant-medewerkster (v/m)
(full-time of part-time)

Gezien deteam-samenstelling gevenwij devoorkeuraan een vrouw.
De 8-urige werkdag speelt zich af tussen 7.30 en 20.00 uur, kinder-

opvang mogelijk.

De taken bestaan uit:

" serveren van maaltijden en drank inrestaurant en bar;
AA " hetverzorgen van de afwas;

/^^k " verzorgen van vergaderingen e.d.;
M/yR^ " bereidenvan eenvoudige snacks;

MM tOl " verrichten van schoonmaakwerkzaamhedent.b.v. de
Ml \L afdeling.

mfmf/M%rM~ I^o\\\ " opleidingen/of ervaring in horeca is wenselijk;
* ln teamverband kunnen werken;... , «beschikkenover goede contactueleeigen-

instituut voor scholing& vorming in Limburg, scnappen.
postbus 910,

6300 AX Valkenburg aan deGeul Inlichtingen en sollicitaties:
telefoon: 04406-15353 Mevrouw M.J. Odekerken,_______ fax:04406-16855 hoofd civiele dienst

hüEnsßraEd.
Centrum Beroepsopleidingen
HetRevalidatie InformatieCentrum Hoensbroeck (RIC) isonderdeelvan deLucas-
Stichjing voor Revalidatie. HetRIC heeft als taak gegevenste verzamelen,te be-
werken en informatiete verstrekken op hetgebiedvan revalidatie en de zorgvoor
mensen met een lichamelijk handicap. Doelgroepenvan hetRIC zijn de dienst-
verleneren de gehandicaptemetzijn familie. Inhoudelijke zwaartepunten zijn litera-
tuurcollectie/documentatie en technische hulpmiddelen.
In hetRIC isde InformatieVoorziening GehandicaptenLimburg (IVG-Limburg)on-
dergebracht,hetgeenaanleiding geeft tot een intensievewisselwerking met alle
gehandicapten-organisaties in deprovincie.

Sinds 1 juli 1989bestaat een samenwerkingsverbandtussen deLucas-Stichting
voor Revalidatie en hetKinderrevalidatie-Centrum Franciscusoord (Valkenburg)
op gescheiden lokaties.

Er is een vacature met betrekking tot het werkveld technische hulpmiddelenvoor
een full-time

verpleegkundige (m/v)
Hij/zij zal belast worden met diverse activiteiten op het gebiedvan de gegevens-
bewerking, informatieen voorlichting. Met name worden genoemd: voorlichting
aan individuen en groepen,beantwoorden van informatievragen in hetkader van
het IVGLimburg, uitvoeren van projecten, gericht op technische ondersteuning
ten behoeve van de thuiszorg.

De volgendefunctie-eisen zijn van toepassing:- HBO-niveau Verpleegkunde dooropleiding of ervaring;- ervaring in dewijkzorg/thuiszorg;
- kennis van technischehulpmiddelen in hetkader van de thuiszorg;- contactuele eigenschappenen vaardigheden gericht op het verstrekken van

informatie en voorlichting;- goederedactionele vaardigheden.

Inlichtingen:
nadere informatie omtrent genoemdefunctie wordt desgewenstverstrekt door
ir. Th.H. Bougie of bij diensafwezigheid door mevrouw drs. C. Kusters
(beiden 045-239360).

Binnen hetwerkveld literatuurcollectie/documentatie isverder devacature vacant
van

bibliothecaris/
documentalist (m/v)

voor 32 uur per week
Hij/zij zal belast worden met het verrichtenvan bibliotheekwerkzaamheden. Tot
zijn/haartaak behoort het verzorgen van het interbibliothecair leenverkeer, hetver-
strekkenvan iriformatieaan en het ondersteunen van gebruikersbij het verrichten
van literatuuronderzoek, het samenstellenvan literatuurlijstenen anderetaken zo-
als het verzorgen van gebruikersinstructie.

De volgendefunctie-eisen zijnvan toepassing:- Bibliotheek- en Documentatie-academie BD /of gelijkwaardigeopleiding;- goedecontactuele eigenschappen;- goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Inlichtingen:
nadere informatie omtrent genoemdefunctie wordt desgewenstverstrekt door
mevrouw drs. C. Kusters of bij diensafwezigheid door ir. Th.H. Bougie.

Arbeidsvoorwaarden:
het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Toegepast wordt de CAO-
Ziekenhuiswezen, naar analogie.

Voor beide functies geldttijdelijke aanstellingvan 1 jaar,waarna bij gebleken ge-
schiktheid aanstellingvoor onbepaaldetermijn volgt.

Schriftelijke sollicitatiesbinnen twee wekenrichten aan:
Lucas-Stichting voor Revalidatie, t.a.v. Afd. Personeelszaken (dhr. F. Kayser),
Zandbergsweg 111,6432 CC HOENSBROEK.

ntjmDE LIMBURGSE
MA!ATPERSONEELSGIDSI f W 1

Bisschoppelijk College Broekhin
te Roermond

-gymnasium-atheneum-havo-mavo-

vraagt
per 1 september 1990

een Docent(e) é

»Katechese Jte graads bevoegd J
voor 23 formatie-eenheden f

Sollicitaties onder opgave van ■1 referenties (met telefoonnummer) | IPiHPU zo spoedig mogelijk te richten aan " Ui
de rector, M.K.W. Dorenbosch, ,Hl

Bob Boumanstraat 30-32, ff
6042 EH Roermond. Tel. 04750-21241. ■

STICHTING KMHOUEK ONDERIrW
___KX)R/VIIDDEN UMBURG

f^*^>£i^_ STICHTING
(f^-m BODDAERT CENTRAI I OOSTELIJKE MIJNSTREEK

zoekt voor haar Boddaert centrum lagere schooljeugd te
Landgraaf

2 GROEPSWERK(ST)ERS
(voor totaal 62 uur)
Functie- persoonseisen:- minimaal MBO-niveau üeugdhulpverlening);
- flexibiliteit, humor en doorzettingsvermogen;- in bezit van rijbewijs en auto;- bij voorkeur:

ervaring/opleiding hometraining;
aantekening psychologisch assistent;
systeemtheoretisch denkkader.

Wij bieden:- salariëring conform CAO welzijn schaal 12-24; min.

’ 2446,38 tot max. ’ 3414,37 (bij 40 uur);- kleinschalige, prettige werksituatie met persoonlijke
ontwikkelingskansen.

Nadere informatie over taak en functie kunt u verkrijgen
bij de directeur, dhr. W. Tijssen, tel. 045-313860.
Sollicitaties (binnen 14 dagen) te richten aan de
directeur, p/a Emmastr. 7, 6373 HM Landgraaf. 79479

// \ Bejaardenverzorgings-
1/ \ \ centrum De Regenboog
1 \ \ te Heerlen roept

1 1 gegadigden op voor de
CB PeOenDOOQ onderstaande functie:
BEJAAfIDENViaaOfKUNÖSCENTRUM

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER V/Mvoor 20 uur per week ('s morgens).

Functie-inhoud:
- het verwerken van administratieve gegevens voor

verzending (de administratie is uitbesteed);- hetzelfde geldt voor de salarisadministratie, het
behandelen van verlofregelingen, ziektedagen,
procedure inzake vakantiewerkers enz.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een
HAVO-opleiding of vergelijkbaar niveau en/of
werkervaring. Ruime kantoorervaring stellen wij als
voorwaarde.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO
bejaardentehuizen.
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10
dagen te worden gericht aan de directie van
bejaardenverzorgings-centrum De Regenboog, postbus
4451, 6401 CZ Heerlen. 7*126

De Eerste Nederlandse Hk _^_\Cement Industrie mmmmm* I |L _^_^^^^^^^_^ I
(ENCI) N.V. is een I ___. I

|^^ I M\\toeleverancier van de I —^^Nederland.se I I
bouwmarkt. De I _^m I
kernactiviteiten van de ________« I IENCI-groep zijn de Br
produktie en verkoop ■■■■■■■^■l _■■ , *T__

van respectievelijk _
betonmortel. \ / f f|
Daarnaast heeft de ][ \_\ \_W \-»_\ rENCI-groep een aantal »■ M ■deelnemingen in ;
aanverwante
activiteiten. Bij de In onze vestiging te Maastricht is bij de afdeling
to.aCJ| 9ci_7aP jEo" inko°P de functie vacant voor een
personen werkzaam. .
i

De Activiteit Cement, ■■■p II ft l ■ f\ || .waarvan de hoofdzetel f- f W|\| I f H e
gevestigd is in l__VSlllll%J\/ll
Maastricht, heeft in (

Ssa. INKOPER (M/V)
en Maastricht. In de \ f I
vestiging Maastricht, A . ~ (
die in internationaal Afdeling >verband tot de _. .. .. , . ._.-, . , , ti
toonaangevende De afdeling inkoop (10 medewerkers) is belast met ,
cementproducenten de technische en commerciële aankoop, inclusief
sfan

atWeern e
om9varng_jkd' aanvoer van grond- en hulpstoffen, materialen, i

investerings- goederen en diensten.
programma op stapel.

Taken |
Tot de activiteiten van de nieuwe medewerker
zullen, na een ruime inwerkperiode, onder meer \
behoren het zelfstandig verzorgen van een _.
gedeelte van het normale inkooppakket en het
medebehandelen van de aankoop van
investeringsgoederen en diensten.
i

Functie-eisen: i
- HTS werktuigbouwkunde of vergelijkbare *opleiding; i- het bezit van een NEVIE-inkoopopleiding strekt

tot aanbeveling;
- kennis van de moderne talen is noodzakelijk;- commercieel inzicht en ervaring in een

soortgelijke functie; c- beschikken over goede contactuele
* eigenschappen;

- leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 35 jaar.

Nadere informatie
i

Nadere informatie over deze vacature is te i
verkrijgen bij ing. B. Maas, hoofd inkoop, tel.
043-297230.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun i
sollicitatie uiterlijk 2 weken na verschijningsdatum "te richten aan de heer C. Lenaerts, sector
personeelschef, ENCI Nederland BV, postbus 1,

_^^Ê^^_ 6200 AA Maastricht, tel. 043-297777.
__■ _\m_

__■ | 1 Til
I M { I H H ENCI NEDERLAND BV

Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht
M/t/iA_AM_ _______/ Postbus 1, 6200 AA MaastrichtNederland BV t* cx-ksttt?

61410 " 1______-___-____-___-_____________—--_—_ —-^-^^^-—■ -_i

Haben SicFreude am Urngang mit Menschen?... Ja
Arbeiten Sic gerne im Team? ... Ja
Darm kommen Siczum extraBau + Hobby, dennwir suchen
für den Verkauf Mitarbeiter(innen) für

Holz und Bauelemente
Fliesen/Baustoffe
Sanitar
Lagerarbeiter

Gerne sehen wir Ihrer schriftlichen Bewerbung entgegen.

extra Bau + Hobby - JosefStenten u. Söhne
Krugenofen 62-70, 5100 Aachen - Tel. 0949-241-6000113

Lips Heerlen is een modern geoutilleerde machinefabriek, gespecialiseerd in de
toelevering van machinaal bewerkte 'machineonderdelen en het in licentie
vervaardigen van een brede range van kwaliteitsprodukten. Het bedrijf heeft
daarnaast een eigen programma van hoogwaardige technische produkten voor de
scheepvaart en offshore-activiteiten.

In de produktieafdeling van Lips Heerlen b.v. kunnen op korte termijn worden
geplaatst:

kotteraars, draaiers,
carrouseldraaiers en monteurs
Wij bieden voor deze functies: Wij vragen:
- salaris bij 2-ploegendienst ’ 2921-tot - gedegen vakkennis en enige jaren

’ 3743- per maand; praktische ervaring;
- verantwoordelijk en gevarieerd werk in - MTS-opleiding;

een prettige werksfeer; - KMBO- of LTS-opleiding, aangevuld
- 23 dagen verlof; met een of meerdere SOM-cursussen of- reiskostenvergoeding; een opleiding die hieraan gelijkwaardig
- de mogelijkheid deel te nemen aan de is;

bedrijfsspaarregeling; - kennis in het bewerken van gevarieerde
- 13 ATV-dagen. produkten in verschillende

materiaalsoorten.

Belangstellenden kunnen verdere informatie inwinnen bij Lips Heerlen b.v., de
Koumen 1, 6433 KG Hoensbroek, tel. 045-217070, afdeling personeelszaken, de heer
Fredrix. 79432

STABILOIL aV
COMMNY

Stabil Oil Company B. V., i
Marktleider in de Benelux op het gebied van smeeroliëP-E
vetten en roestwerende coatings met vestigingen en
agentschappenzowel binnen als buiten Europa, zoekt w.
korte termijn een, jl
TELEFONISTE/RECEPTIONISTE !II
\
Tot uw takenpakket zal behoren: (|

' -telefoon- en baliewerkzaamheden;-verzorgen van de correspondentie;- archiveringswerkzaamheden;-alle voorkomende administratieve werkzaamheden. 'Functie-eisen:
-kennis van de moderne talen;
- ruime sociale vaardigheden;- representatief voorkomen;
-kennis van de automatisering;-flexibele instelling.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
handgeschreven sollicitaties, vergezeld van een recente
pasfoto en curriculum vitae binnen 2 weken na het .. \
verschijnen van deze advertentie te richten aan Stabil 0"
Company 8.V., t.a.v. mr. S.J.W.M. Vonken, postbus 180.1
6190 AD Beek. A
ii

Binding Systems (Holland) B. V. Importeur van \
efficiënte inbindr en lammeersystemen voor kantA
en (klein-) grafisch gebruik.

Voor het intensiveren van
bestaande contacten en het I
opsporen van nieuwe relatief
zoeken wij een

BUITENDIENST
COLLEGA M/V

commercieel ingesteld,
vastberaden en zelfstandig [
voor de regio HEERLEN

Ben jegeïnteresseerd, stuuf;
dan je sollicitatiebrief
(met pasfoto) naar:

BINDING SYSTEMS (HOLLAND) BI
Postbus 81 - 3990 DB HoU^lV ]
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Vroegtijdige signalering van
mogelijke zwakzinnigheid bij

jonge kinderen is in
Nederland al jarenlang een

algemeen aanvaarde
noodzaak. Ouders, artsen en

therapeuten kunnen zo
immers snel op de handicap
van het kind inspelen. Maar

dat gebeurt volgens de
Stichting Down's Syndroom

(SDS) in Nederland nog
steeds op een verkeerde

manier. De organisatie, die
zich bezighoudt met de

begeleiding van zwakzinnige
kinderen, vindt dat ouders

van 'mongooltjes' door
professionele hulpverleners

veel te weinig gewezen
worden op de vaardigheden
die hun zoon of dochter kan
ontwikkelen. Het antwoord

van de SDS op ditkennelijke
gebrek aan initiatief heet
'early intervention', een

thuishulp-programma dat
staatssecretaris Simons van
volksgezondheid vorig week
nog tot een speerpunt van het

beleid voor de
zwakzinnigenzorg heeft

verklaard. De
begeleidingstechniek,wordt
vandaag in Sittard voor het

eerst aan een groep
Nederlandse ouders

geïnstrueerd.

" De familie Engels doet in de keuken van hun woning in Schinnen een cijferspelletje. Peetjie en haar zusje Werny (links) sti-
muleren elkaar nogal eens bij hun activiteiten. Ook derelatie tussen vader Wil en Moeder Netty Engels is bepaald harmonieus:
beide ouders werken in hetSittardse Maaslandziekenhuis. F°t°: PETER ROOZEN.

Meer kansen zwakzinnig kind
met Australisch leerprogramma

Al te licht
De vraag dringtzich op, of de stich-

|e< is toch te gek, dat ik van de be-
i&ngstherapeut te horen moest
'tèen dat mijn dochter nu een-
ia' net als andere kinderen met
lwn's syndroom in een kromme
"ding zou blijven lopen? Inder-
ad hebben we onze Peetjie dvi-
"d keer moeten zeggen: loopcntop en til je voeten omhoog,
'ar die moeite werd uiteindelijkloond."
!r 'Hustratie marcheert Netty
PUfts van de SDS met afhangende
"ouders en met het hoofd vooruit
n eindje door de huiskamer van

woning. Dochter
Rfe, elf jaar oud en tevens on-
,nve'rp van het gesprek, gaat in-
j! .n ijverig door met typen. Niet-
°lln heeft haar moeder een ken-
nend aspect van 'early interven-
>n' (El) oftewel individuele,
*.gtijdige en gestructureerde

-begeleiding aangehaald: het
wmma eist van ouders die er-ce Werken een welhaast onhe-
et geduld.
?r'y intervention komt uit Austra-
"■ Onderzoekers van de Macqua-
' Universiteit in Sydney kwamen
r in 1985 met een begeleidings-
!n°de op de proppen waarbij de
ders van het geestelijk gehandi-
Ne kind de hoofdrol vervullen -
, net de professionele hulpverle-
'■ Kort samengevat is het de be-
*"ng, dat vader en moeder zo
e' mogelijk na de geboorte van
1spruit aan de handvan een con-
■'elijst gaan bijhouden, wat het
jdallemaal kan. Wanneer vervol-
-1,8 blijkt, dat het kind een aantal

mist, geeft het El-
°Bramma zeer gedetailleerd aan
r 6 ,°et ouderpaar in heel kleine
.Pjes kan werken aan het inlopenn die achterstand.

11 voorbeeld: de instructievideo
i' 2'en hoe Tim, een Australisch
,?Betje, de kleur geel leert onder-
"eden. Eerst leert hij om aan de
J'd van een voorbeeld een aantal
'eberen van hun rode, blauwe enpene soortgenoten te scheiden.
e °ed zo Tim, dat is geel", zegt de
Beleidster. Vervolgens kiest Tim,
8 steeds met het voorbeeld bij de
l 1", een gele beer uit een stel
Ia .es met een andere kleur.
,?arna verdwijnt het voorbeeld ge-
j5e'ijk naar de achtergrond, zodat

P zelfstandig zal moeten uit ma-
|.n> Wat de juiste kleur is.

et klinkt misschien wat simpel,
!rar toch geeft dit programma je
'inhanden waar je als
."er niet gauw op zou komen,"ent Eric de Graaf, voorzitter van
Jlandelijk bureau van de SDS in
I, .neperveen. Zijn eigen zoon,. Vld, heeft ook Down's Syn-
°o|n en heeft veel moeite gehad

met het leren praten. „Met behulp
van het begeleidinsprogramma heb
ik David eerst zinnen leren schrij-
ven, waardoor hij woorden in sa-
menhang met hun betekenis ging
begrijpen. Hij is nu zes jaaroud en
hij kan zich stukken beter uiten."

Toch heeft de stichting de medische
wereld nog niet op een gestructu-
reerde manier met deze kritiek be-
stookt om zodoende een nieuwe
discussie op gang te brengen over
de begeleiding van geestelijk ge-
handicapten in Nederland. En dat
terwijl het Nederlandse Artsen
Verbond (NAV) de SDS in 1989 op
een studiedag uitnodigde om meer
over early interventionte vertellen.
Dr J. Verhoeven van het (NAV)
toont zich nog steeds enthousiast:
„De resultaten "van deze methode
zijn frappant, er mag gerust eens
wat meer aandacht aan geschonken
worden." Over de kritiek van de
SDS zegt hij: „Ik wil op gezag van
De Graaf best aannemen, dat de
houdingvan veel artsen ten opzich-
te van kinderen met Down's Syn-
droom pessimistisch is." Hoe dan
ook, de belangstelling voor debege-
leidingsmethode uit het land van de
kangoeroes neemt toe. In Rotter-
dam is het Informatie en Advies
Centrum lAC al bezig, om early in-
terventionprogramma's te testen.
Op 23 mei gaat de Stichting Down's
Syndroom met de overheid in debat
over de subsidiëring van landelijke
consultatiebureaus die begelei-
dingsadviezenkunen geven. Voor
de bijeenkomst van vandaag in het
Sittardse Maaslandziekenhuis heb-
ben zich meer dan 30 echtparen
aangemeld. Wie volgt?

steef kuijpers

Discussie

ting niet wat al te licht denkt aan het
vermogen van zowel geestelijk ge-
handicapte kinderen als hun ouders
om met het El-programma vooruit-
gang te boeken. Sommige kinderen
met Down's Syndroom zijn perma-
nent aan hun bed gebonden.

„Dat is het topje van de ijsberg,"
meent De Graaf. „Bovendien zou
de mate waarin een kind gehandi-

heeft ontwikkeld om het zelfstandig
denkvermogen van geestelijk ge-
handicapte kinderen te stimuleren.
De aanpak bij Early intervention
verschilt hiervan in zoverre, dat het
leerprogramma eerder op prakti-
sche vaardigheden is toegespitst.
Bovendien is EI een methode voor
kinderen van één tot zes jaar oud,
waarbij de oefeningen van korte
duur zijn. Feuersteins aanpak is

feit dat ze nu mee kan doen met tur-
nen en naar de basisschool is ge-
gaan, bevestigt voor mij zowel als
voor haar dat er meer mogelijkhe-
den zijn wanneer je dat echt wilt."
Daarbij steekt Engels haar bijna
onvoorwaardelijke bewondering
voor de Israëlische psycholoog prof.
Reuben Feuerstein niet onder stoe-
len of banken. Het is namelijk
Feuerstein geweest, die stappen

capt is juist moeten stimuleren tot
het toepassen van early interven-
tion. Daarvoor is het programma
toch immers ontworpen?"
In Schinnen heeft Netty Geurts
haar plaats op het lederen bankstel
weer ingenomen. „Je zult in je kind
moeten geloven, maar tegelijkertijd
ook eerlijk moeten blijven. Ik zie
Peetjie in de toekomst geen belas-
tingformulieren invullen, maar het

Daar waar de Franse legers aan
het einde van de achttiende
eeuw binnenmarcheerden,

namen nieuwe machthebbers
het roer over. Zo leert ieder

schoolboek. Heel wat minder
bekend is de opkomst van

nieuwe groepen van rijken.
Vooral in katholieke streken
boden de 'zegeningen' van de
Franse revolutie ongekende

mogelijkheden om snel fortuin
te maken. De Maastrichtse

burgerij is hiervan een
interessant voorbeeld.

Rijkdom in revolutietijd

nale goederen is ongetwijfeld de
wijnhandelaar Hermans die in to-
taal meer dan zevenhonderd hecta-
ren verwerft alsmede zeven huizen
in Maastricht en daarbuiten een
molen, vijf huizen en de zestig huis-
jesvan een begijnhof. In 1804
koopt hij als zeer welgesteld man
een kasteel in Heel. De bewoners
halen hem plechtig in als kasteel-
heer en als belangrijkste grondeige-
naar. Hij beschikt danover jaarlijk-
se inkomsten van niet minder dan
negentigduizend gulden, in die tijd
een enorme som. De familie raakt
later in financiële moeilijkheden en
ziet zich in 1880 gedwongen het kas-
teel te verkopen aan een religieuze
congregatie, een grillige speling van
het lot!

de belangrijkste klassen van bezit-
ters valt ineens weg. Het misver-
stand bestaat dat de onteigening
ook de goederen van de adel en
massa treft. Dit gebeurt slechts met
de bezittingen van gevluchte ede-
len. Alleen in Frankrijk zelf betreft
dit een groot deel van de adel. Het
revolutionaire bewind verdeelt de
genaaste goederen niet onder het
behoeftige volk, maar verkoopt ze
bij opbod aan de hoogste bieders
om zo de lege staatskas te spekken.
Zo veranderen honderdzesentwin-
tig woonhuizen en kloostergebou-
wen in Maastricht van eigenaar en
komen op het Limburgse platteland
circa dertigduizend hectaren grond
onder de hamer.
Wat maakt het kopen van nationale
goederen zo aantrekkelijk? De vei-
ling van de grond en huizen ge-
schiedt bij opbod, en waardeschat-
tingen liggen ten grondslag aan de
inzetprijzen. De verkoopprijzen lij-
ken zelfs eerder te hoog dan te laag.
Een voorbeeld: een huis gaat voor
tweehondervijftigduizend livresvan
de hand, terwijl de taxatie achten-
twintigduizend beloopt en de inzet-
prijs eenentwintigduizend livres.
Kopers hoeven echter niet in klin-
kende munt te betalen. Als betaal-
middel kunnen ook de 'bons de re-
traite' en staatsfondsen fungeren en
wel tegen de koers van uitgifte.
In de eerste jaren van de Franse
overheersing kelderen de staats-
fondsen mede onder invloed van
oorlogshandelingen enorm in waar-
de. Ze zijn te koop voor een fractie
van de waarde daarop uitgedrukt.
De 'bons' brengen in de handel cir-
ca twintig procent van hun oor-
spronkelijke waarde op. Vindt be-

; taling van het huisplaats met staats-
v fondsen, dan kost het pand in wer-

kelijkheid circa vijfduizend livres,
in feite nog niet één-vijfde van de
geschatte waarde. Kortom, de reeë-
le prijzen van de verkochte domein-
goederen zijn uitermate laag.

e i franse Revolutie heeft vooral
er °Urgeoisie voordeel gebracht,

II Schillende figuren uit de midden-
J?dzijn in staat geweest zich op te,
0 *en tot het niveau van de oude
t.'aanstaande families', zo
e r'jft in 1815 J.A. van Panhuys,

" commissaris van Koning Willem
L de beide Limburgen. Van Pan-
telri'een te^ u'l een OU(^en welge_

' jd Maastrichts geslacht, kijkt die
(j.^Homers met de nek aan. HijJst met nadruk op hun verleden:
0, " zegt dat de heer W. behoort
'in Personen die net kieskeurig
ju Seweest in de keuze van midde-

-otn fortuin te maken.
i_i!Sj 't november 1794 de revolutio-
ij fe legers onder leiding van gene-
e Kléber de strategisch belangrij-
rej\est»ngstad Maastricht innemen,
h en deze een samenleving aan

r,r> de hoogste posten in bestuur
n0r!:chtspraak al vele generaties
~ den verdeeld onder de leden
jy een kleine besloten kring van
gestelde en verwante geslach-, " Daarnaast is de geestelijkheid
K "^acht van betekenis, ook in

15 n°misch opzicht. Zo telt de stad
g de vooravond van de Franse
u °vering zeventien kloosters ene bijzonder rijke kapittels.

iJ franse bewind stelt het voort-
ij aan van de religieuze organisa-

aanvankelijk niet ter discussie.
"loeten wel diep in de soms goed

iijl^. e buidels tasten. De geeste-
ij:. '"stellingen leveren enorme

(e ragen aan de oorlogsschattin-
Ve

e° zien zich zelfs gedwongen
e.r (e gaan tot het omsmelten van
j Boud- en zilverwerk uit de schat-

ers. Hierbij blijft het niet.

Confiscaties
'eef 0r de eeuwwisseling worden
\ lnstituties opgeheven en hun
ot bezittingen verbeurd en
i6l °memgoederen verklaard. In
:j. &ebiec j van jg huidige pro'vin-

.l
Hmburg moeten niet minder

k "onderddertig kloosters, abdij-
itiè Pjiorijen en kapittels sluiten.
teh °°sterlingen en priesters krij-

a 's schadeloosstelling zoge-
i^fde 'bons de retraite': een
K n Van tegoedbonnen voor de
!(wcbaf van in veiling gebrachte
tii>",ein goederen. Zo ontstaat de
tee Waardige situatie dat de
eVgte''Jken om in hun bedreigde
tuinonderhoud te voorzien een
i_j||. van de zojuist onteigende be-
.Jl^ll moeten terugkopen.

Ki/ gmet alle rel'g'euzen ne"
Kj: de schadeloosstelling ook aan.
de uVrezen namelijk dat acceptatie
l]ej andelwijze van de Franse over-
jn_lfen 'eBmem en onherroepelijk
Ffe T- za' Seven- Degenen die de
|T sOeding wel aannemen, kunnen

Drie groepen verlenen in het be-
stuur en de rechtspraak hand- en

Diensten

spandiensten aan Parijs. In de eer-
ste plaats verschillende oude elite-
families, die tot de komst van de
Fransen gewend waren alleen de
dienst uit te maken in de stad. Ver-

scheidene Maastrichtse ingezetenen
zijn goed vertrouwd met en zelfs
min of meer aanhanger van de
ideeën van de 'Verlichting', waarop
ook de Franse revolutionairen zich
beroepen. De sterke verfransing
van het culturele leven in Maas-
tricht sedert het midden van de
achttiende eeuw en de hechte ban-
den met Luik, een stad waar talloze
geestesstromingen vertegenwoor-
digd zijn, hebben hiervoor de weg
geopend.
Voorts is er een groep van advoca-
ten, notarissen en medici. Ontwik-
kelde en welgestelde burgers die
echter niet uit de 'juiste' families
stammen. Daardoor zijn in het ver-
leden de hoge functies in het be-
stuur en de rechtspraak telkens aan
hen voorbijgegaan. De Franse
overheid heeft in het algemeen geen
hoge dunk van de Maastrichtse in-
tellectuelen. Ze vallen niet zozeer
op door hun intellectuele prestaties
als wel door hun geldzucht.
Zoals dikwijls, gaan bij het hande-
len van deze burgers politieke drijf-
veren hand in hand met financiële
overwegingen.
Een gunstige uitzondering is de no-
taris Nierstrasz. De Fransen en ook
Van Panhuys typeren hem als een
zeer getalenteerd man die zich weet
op te werken. Zijn begaafdheden
evenzeer als 'de omstandigheden'
helpen hem hierbij. In het Konink-

Ondernemers
De grootste fortuinen worden door-
gaans vergaard in de handel en nij-
verheid. Onder de nieuwe rijken
bevinden zich vooraanstaande
Maastrichtse ondernemers. De han-
del en nijverheid profiteren van het
slechten van de vele territoriale
grenzen en tolbarriëres in de on-
middellijke nabijheid van Maas-

als gevolg van de hoge veilingprij-
zen alleen iets terugkopen als ver-
schillende geestelijken hun 'bons'
samenleggen. Deze eensgezindheid
ontbreekt meestal, waardoor de te-
goedbonnen voor veel geestelijken
van geringe praktische betekenis
zijn. Ze doen ze voor een fractie
van de oorspronkelijk toegekende
waardevan de hand, vaak aan op-
kopers die zich hierin hebben ge-
specialiseerd.
De Fransen leggen ook de burgerij
talrijke schattingen op, die variëren
van grote geldsommen tot de leve-
ring van schoeisel. Vergelijking van
belastingkohieren laat zien hoe er
binnen de welgestelde bovenlaag
van de Maastrichtse samenleving in
betrekkelijk korte tijd grote veran-
deringen plaatsvinden. Niet meer
dan één-derde van de gezeten fami-
liesweet zich na 1794 te handhaven.
De rijke stedelijke bovenlaag be-
staat op het eind van de Franse tijd
grotendeels uit nieuwkomers.

rijk der Nederlanden brengt deze
nieuwkomer het ver. In 1835 be-
noemt de vorst hem tot burgemees-
ter van Maastricht.
De kooplieden en fabrikanten, die
de derde groepvormen, zijn minder
geïnteresseerd in de politieke voor-
uitzichten en hopen op economi-
sche veranderingen onder een
nieuw regime.
Het duurt niet lang voordat ook
voor de nieuwkomers onder de
machthebbers geldt dat ze tot het
meest vermogende deel van de be-
volking behoren. De meeste func-
ties leveren echter weinig of geen
loon op en slechts in zeer uitzonder-
lijke gevallen zo veel dat men errijk
van kan worden. Ze geven echter
wel macht en invloed en wie zal be-
twisten dat dit belangrijke middelen
kunnen zijn bij het verwerven van
rijkdom? Bovendien beleeft zeker
in de eerste jarenvan het Franse be-
wind de corruptie een bloeiperiode.

tricht. Verbeteringen van dé ver-
keersverbindingen stimuleren de
doorvoerhandel en de Maastrichtse
kooplieden en fabrikanten krijgen
tevens vrije toegang tot de grote
Franse binnenlandse markt.
Jeneverstokers, zeepzieders, zou-
traffinadeurs en fabrikanten van de
blauwe textielverfstof 'meekrap'
slijten hun waar niet alleen op het
Limburgse platteland maar expor-
teren zelfs. Tabak- en cichoreitelers
en -fabrikanten varen wel bij het
stilvallen van de invoer van tabak
en koffie onder de Fransen.
Het Franse gezag, verzot op statis-
tieken, houdt van verschillende on-
dernemers bij hoe hun fortuin tot
stand komt. De 'nouveaux riches'
onder hen profiteren van ruime za-
kelijke winsten. Hoewel belangrijk,
zijn deze meestal toch niet voldoen-
de om zich binnen korte tijd tot de
allerrijksten op te werken.
Uitzonderlijke omstandigheden
met eenmalige mogelijkheden om
snel rijk te worden, helpen de kloof
met de top te overbruggen. Hiertoe
behoort de handel in domeingoede-
ren.

Zwart goed
De huurders of pachters kopen een
verbazingwekkend gering deel van
de huizen en grond op. De boeren
profiteren nauwelijks. In de meeste
Franse gebiedsdelen verwerft een
relatief kleine groep van kopers uit
de stedelijke burgerij een groot deel
van de verbeurd verklaarde bezit-
tingen. Zij beschikken over de fi-
nanciële middelen hiervoor. Boven-
dien leven onder de 'Verlichte' bur-
gerijen van steden als Maastricht
wellicht de minste politieke, morele
en godsdienstige bezwaren tegen de
aankoop van goederen die aan de
kerk toebehoorden. De Maastricht-
se burgerij schroomt niet zich te
compromitteren.
Pas het Concordaat van 1801, dat
de kopers van voormalig kerkelijk
goed in hun bezit bevestigt, bevat
een geruststelling voor de opko-
pers. Met deze bekrachtigingverlie-
zen de religieuze en morele overwe-
gingen die tegen de aankoop van
geconfisceerde kerkelijke goederen
pleiten aan waarde. In Maastricht
bevinden zich zelfs onder de leden
van de katholieke kerkbesturen be-
kende kopers van domeingoederen.
De eeuwenoude en exclusieve
Broederschap der Heilige Maagd en
Martelares Barbara accepteert ze
trouwens ook als leden.
Toch blijven de kopers in een slech-
te reuk staan en veroordeelt met
name de boerenbevolking de nieu-
we grondbezitters. Zijn de hand-
werkende boeren wellicht naijverig
op het geluk en vertoon van de
nieuwe rijken, hun nieuwe pachthe-
ren? Hoe dan ook, in de negentien-
de eeuw doen allerlei verhalen over
tragische levensloop van de kopers
en hun families de ronde en wordt
er gesproken over 'zwart goed' ge-
kocht door 'afvalligen. Zelfs nu
nog weten sommige boeren stukken
grond aan te wijzen die 'zwart-
goed-kopers' verwierven.

nick bos

Kopers
Maastrichtse burgers kopen onge-
veer één-kwart van alles wat in de
wijde omgeving onder de hamer
komt. De meeste nieuwe rijken
staan dan ook officieel te boek als
koper van domeingoederen. De
openbare verkoop van domeingoe-
deren stelt iedereen die over enig
kapitaal kan beschikken in staat te
beieggen in grond en huizen. Door-
dat de Fransen het onteigende ker-
kelijke bezit tegen bespottelijk lage
prijzen veilen, kunnen onder ande-
re speculanten, corrupte functiona-
rissen, notarissen en ondernemers
die het voor de wind gaat hun bezit-
tingen uitbreiden met soms wel
honderden hectaren en tientallen
huizen.
De belangrijkste koper van natio-

Openbare verkopen
De opheffing van de geestelijke in-
stellingen betekent een snelle en gi-
gantische bezitswisseling. Een van
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veel intensiever. Peetjie: „Ik werd
heel erg moe van het denken."
Toch is het uiteindelijke doel van
beide manieren van aanpak om kin-
deren met een geestelijke handicap
zo zelfstandig mogelijkte laten wor-
den.
Volgens de Stichting Down's Syn-
droom is het in Nederland met dat
laatste op zn zachtst gezegd droe-
vig gesteld. De Graaf: „We zijn in
ons land veel te lang bezig geweest
met de vraag, hoe je als ouder de
handicap van je kind verwerkt. Bo-
vendien bestaat er zowel binnen de
maatschappij als de gezondheids-
zorg een zeer stereotiepe opvatting
over 'mongooltjes': mensen met
een te lange tong, uitstaande ogen
en een laag intelligentiepeil. Huis-
artsen hebben vaak niet genoeg
kennis en ook nog te weinig tijd om
zich intensief met individuele geval-
len bezig te houden. Daar komt nog
bij dat een professionele hulpverle-
ner nu eenmaal niet graag advies
aanneemt van leken."

Limburgs dagblad vrijuit
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Mariamaand.
Jacobina

Ulrix-Ketelslegers in
het Belgische Diest
maakt al 42 jaarzelf
madonnabeelden.

De beelden die in de
diverse

bedevaartsplaatsen
staan te schitteren

vindt ze te pompeus,
te werelds. Daarom

is ze ze zelf gaan
vervaardigen. Jan

van Lieshout maakte
bijgaande reportage

over Jacobina en
haar werk.

Jacobina'skruistocht tegen de 'lokmadammen'

# Een
madonna van
Jacobina.

Foto:
FRANS
RADE

„De fabrieksmadonna's van Scher-
penheuvel zijn lokmadammen: te
pompeus, te kitscherig, te werelds,
zonder sfeer, zonder ziel. Een Lie-
ve-Vrouw behoort sereen van blik
te zijn; rustig, maar rijk gedeco-
reerd; om te aanbidden".

Zo oordeelt in Diest Jacobina Ul-
rix-Ketelslegers die al 42 jaar was-
sen madonna's maakt en haar Lie-
ve-Vrouwen kleedt en kroont als
koninginnen. Haar madonna's dra-
gen kleden en sluiers van echte
Brugse, Brusselse of Lierse kant en
mantels van fluweel of zijden die
met goudgalon zijn afgezet. Ze
staan onder stolpen die met goud-
draad zijn afgebiesd.

Zo gebeurde het in de achttiende en
negentiende eeuw ook, zij het dat
ze toen in kartonnen kapelletjes en
in eikehouten muurkastjes stonden:
echt Maria 'in Haeren besloten
hof, voor wie kaarsjes werden op-
gestoken en bij wie nooddruftigen
hun verzuchtingen kwijt konden.

Met de tenhemelopneming van
nonnen en begijnen, die deze ma-
donna's maakten, leek de teloor-
gang van dit ambacht voldongen.
„Er zijn nog slotzusters diewel eens
een madonna maken, maar zij mis-
sen de beweeglijkheid in het opspo-
ren en aankopen van benodigde
materialen", vindt Jacobina. „Bo-
vendien mag het niks kosten van
moeder-overste. De nonnen vol-
staan daarom met lappen die ze
krijgen. Maar met damestextiel
kleed je geen madonna's".

Uit roeping - „om een oud Vlaams
kunstambacht van de ondergang te
redden", maar ook uit zakelijke
overwegingen, zoals zal blijken,
nam Jacobina Ketelslegers, dochter
van een aannemer uit Hasselt, waar
ze op 8 juni 1928 werd geboren, de
draad van de achttiende- en negen-
tiende-eeuwse madonnamaaksters
over.

„Het begon in 1947, toen in Hasselt
de eerste naoorlogse Virga Jesse-
feesten werden gevierd. Het is een
Mariafeest met een grote omme-
gang door de stad die eens in de ze-
ven jaarwordt gehouden. Ons Mag-
gy was dat jaar Virga Jesse. Ons
moeder - een vrijgevige vrouw -vond dat ze haar majesteitelijk
moestkleden. Ze had er echter niet
op gerekend dat ze ook nog een ka-
pitaal aan maakloon kwijt zou zijn.
Daarom bood ik aan om kleed en
mantel te maken".

tendeerde mij op Bokrijk. Dë j
servator van het openluchtmusfl
zag het meteen zitten. Sedert vi i
jaar demonstreer en exposeer ij
juli en augustus in het Teutenhj
Aangezien het moet worden gek,
taureerd, zit ik deze zomer in Ij
stadsgedeelte van het museum"t

De reacties in Bokrijk en Scherp
heuvel stemmen overeen. „Tafl
rend komen ze binnen. Dan wolL
ze stil en willen meeproeven, nij
bidden. Zelfs de brutaalsten onf1

de jongeren blijven stil zitten -r'
dat ons moeder het zo deed. Di
meer lawaai maken zij, als ze bujl
komen. Ze worden agressief en jl(
nielen tuintjes en uithangborden
de nacht vóór de eerste mei blijk
velen in en rond Scherpenheuv4e
dan ookwakker om have en gocjisbeschermen. fl<la
Onder de jeugdigebedevaartgati
gers heerst veel onbegrip. Somt-
gen zien een paternoster voor ej(
halsketting aan. In mijn jeugd 11
iedereen een paternoster en wef *de meimaand op de hoeken vat'
straat het rozenhoedje gebedel
Het gafeen gevoel van veilighei'1
geborgenheid; vooral tijdens de?
oorlog.

In mijn madonna's herkent me<_
dat. Élk huis had vroeger zijn H
donna. Wie de boerderij erfde,
kreeg ook de madonna. Het wü
een begeerd erfstuk. Om de vr<
te bewaren bestelde een moede
van acht kinderen daarom acht i
donna's, voor elk kind één. Ze t
den reeds behoorlijke geldbedra
ontvangen - de vrouw had grofl
verkocht, maar de madonna, di<
metkerstmis kregen, wilden ze V
geen geld van de wereld kwijt,
was iets persoonlijks van moedf
een stuk van haar hart.

Bindteken
Diezelfde gevoelswaarde heeft i
madonna, die ik een pruikje gaf
het haar van het kind dat een ta
der had moeten afgeven. Evenzo
madonna dieeen vader op vader]
kreeg, omdat het zijn laatste vad
dag was. Hij had kanker. Na zij
dood was het alsof hij door het
beeld, waarvoor man en vrouw
men hadden gebeden, nog bij h
was. Maria blijft een bindteken.

Daarom vragen ze mij madonna
te restaureren. Uit de verfromrr
de papiertjes, die daarbij tevool
schijn komen, blijkt hoezeer M'
een toevlucht was. Het betreft
dankbetuigingenvoor een voor-
spoedige geboorte of bewezen d'
sten. Met hun nieuw aangekled'
madonna's zijn de mensen in de1
vende hemel. Ik krijg er een M
voor.

Mijn man vindt het fijn dat ik zo
zig ben. Hij kan het niet beter W
ben: een vrouw die altijd thuis is
braaf boven zit te werken. Mijn
nen zijn er evenzeer door gepas
neerd. Toen ik vorig jaarin het
der van de Virga Jesse-feesten i'
Hasselt exposeerde en de avondj
vóór de opening met een acute bl
dedarmontsteking in hetziekenb
moest worden opgenomen, hebt
onze Roeland en ons juffrouw,'
er haar vakantie aan de kust vo<j
onderbrak, vier dagen de zaakrej
gehouden. De vijfde dag was ik I
rug bij mijn werk. Het was dat w
de best bezochte tentoonstelling
van Hasselt. De Blauwe Zusters]
van de Kindsheid Jezu, in wier bj
de tentoonstelling plaats vond, *j
ren er niet minder fier pp dan ik

versiteiten. De school had een nog-
al elitairkarakter. Ik had niet de as-
piraties die de directrice mij pro-
beerde op te dringen. Ik wilde enkel
een goede huisvrouw worden; niet
te dom; een, met wie je alle kanten
op kon; geen carrièrevrouw. Van-
wege het gevaar voor bombarde-
menten waren we tijdens de oorlog
vaak op thuiswerk aangewezen. Bij
een jongeman in Hasselt haalde ik
Engelse les. Zijn zuster - Hilda
Werck - had een knip- en naai-
school. Na schooltijd vernaaide ze
wat haar leerlingen hadden ver-
knoeid. Ik hielp haar daarbij. Dat
was mijn enige ervaring, toen ik aan
het kleed en de mantel van ons
Maggy begon. Maar wat was ze
mooi in haar wit satijnen kleed van
Brugse kant, bepareld met blauwe
en witte bergkristallen!

Van de overschotjes maakte ik een
madonna. Mijn vriendin - Jetty van
Poppel, dochter van een aannemer
uit Mechelen - zorgde voor de kop-
kes. Ze werden gegoten door re-
demptoristinnen in Mechelen. Het
was eveneens een succes. Familiele-
den bleven erom vragen. Ik kreeg
de smaak te pakken. Ik maakte
jachtop stoffen en stolpen en verza-
melde en passant porseleinen ma-
donna's en kapelvazen die op het
eind van de achttiende en in het be-
gin van de negentiende eeuw in
Brussel en Parijs werden gemaakt".

In Leuven maakte Jacobina Ketels-
legers kennis met Maarten Ulrix,
een boerenzoon uit Tongeren die
medicijnen studeerde. In 1959
trouwden zij en vestigde het echt-
paar zich in Rotterdam, waar dok-
ter Ulrix in het Sophia-kinderzie-
kenhuis tot kinderarts werd opge-
leid. Als zodanig werd hij in 1962
verbonden aan het St.-Jozefzieken-
huis in Diest, dat in de tijd van bur-
gemeester Miehel Theys, wiens
voormalige ambstwoning het echt-
paar betrok, was gekend om zijn
brouwers en begijnen. Slechts de
Brouwerijstraat en het Begijnhof
herinneren nog aan deze dorstigeen
meest devote Diestenaren. In Diest
wordt geen bier meer gebrouwen en
in het Begijnhof maalcten de God-
gewijde maagden plaats voor God-
gewaagde meiden. Zonder een be-
zoek aan dit edelste deel van Diest
is een rondleiding van Jacobina niet
compleet.

mensen diefailliet waren gegaan. Ik
noemde het huis naar mijn man -
St. Maartenshof: omdat het St.-
Martinus was die een deel van zijn
mantel aan de arme gaf. Er zijn ze-
ventien kamers en drie keukens
voor gezamenlijk gebruik. Ik ver-
huur de kamers - met aandacht.
Dat wil zeggen dat de huurders met
hun problemen naar mij toe kunnen
komen en dat ik enkel naar hen toe
ga als ze erom vragen of als er moet
worden ingegrepen. Want er is ook.
een reglement om te worden nage-
leefd. Ik controleer dat zelf. Behal-
ve moeder ben ik dus ook veld-
wachtervoor hen. Een strenge veld-
wachter! Want een zachte veld-
wachter, die alles door de vingers
ziet, heeft geen goeddorp. Dat we-
ten zij.

Ze betalen een bescheiden huur.
Omdat wij geen stichting zijn, krij-
gen we van niemand iets. We moe-
ten onszelf zien te bedruipen. Daar-, om ben ik madonna's gaan verko-
pen, ofschoon ik een hekel heb aan
winkeltje spelen en het pijn doet
om een prijs op een madonna te
moeten zetten.

Doordat de kinderen groter werden- twee jongenszijn reeds getrouwd,
de beide anderen studeren nog- en
doordat ik driemaal per week op
een hulp in de huishouding kon te-
rugvallen, ben ik een en ander pro-
fessioneler gaan aanpakken. Om
die reden veranderde ik ook van
naam. Oorspronkelijk heet ik Jac-
queline, naar mijn grootvader die
Jacobus werd genoemd. Ik vond
Jacqueline te Frans; te meer omdat
het maken van madonna's een
Vlaamse aangelegenheid is. De ma-
donna's, die ge in Wallonië aan-
treft, zijn gegarandeerd van Vlaam-
se komaf. Jacoba vond ik te Jacoba-
van-Beieren-achtig. Ik wilde iets
vloeienders. Ik ben toen bij Jacobi-
na uitgekomen".

Met 'Jacobina' worden de wassen
madonna's sedertdien gesigneerd.
Het is een soort handels- of kwali-
teitsmerk ter onderscheiding van de
„lokmadammen". De kapel van het
voormalig refugiehuis werd toon-
zaal. Daar ook werkt ze enige da-
gen per week: „In de hoop dat de
bewoners zich aan mij optrekken.

Jacobinahof
Een opvolgster heeft Jacobina n<#
niet. „Maar ik ben er heel gerust <1
Met mijn madonna's als voorbe«|
en met mijn materialen kan een 'Jder zó verder. De laatste der Mo^kanessen ben ik dan ook zeker nn
Gehypotheceerde stukken worden
in geen geval van de hand gedaa11
Het zijn de stukken, die ik niet Jmeer kan maken, omdat het maM
riaal er niet meer is. Daartoe betl',
ren onder meer mijn eerste madö1!
na; de madonna's die ik met mij^'l
eerste baljurk kleedde, de madC'!:
na's die ik voor mijn moeder en |
schoonmoeder maakte en de ma'f
donna die de deken van Diest op I
mijn zestigste verjaardag wijdde- j
Bij leven en welzijn komen ze an
in de boerderij, die ik in Hoele#i
heb gekocht om er mijn oude daijl
doorte brengen. Daar hoop ik me1]
sen te kunnen blijven ontvangen-
Zonder mensen kan ik niet".

Met de mannen van St.-Maarten*'
hof is dokter Ulrix reeds ijverig b
zig met de inrichting van Jacobin'i
hof. Want zo zal de hoeve met hf
madonnamuseum gaan heten.

_. ........

Veel ervaring met naald en draad
had Jacobina niet. Na haar middel-
bare schoolopleiding had ze vier
jaaraan de Vlaamse Katholieke
Hogeschool voor Vrouwen in Ant-
werpen gestudeerd - „een soort fi-
nishing-school, waar para-universi-
tair onderwijs werd gegeven door
professoren van wèl erkende uni-

Ervaring

St.-Maartenshof

mannen en vrouwen die het niet
meer bij hun ouders of partner kon-
den vinden, werkelozen en zaken-

Zij voert haar gasten ook langs St.-
Maartenshof. „Een voormalig refu-
giehuis dat de paters Oratorianen
van Scherpenheuvel in 1628 bouw-
den. Bij revoltes trokken zij er zich
terug. In 1969 was het te koop. Ik
had er altijd al van gedroomd om
eens iets te doen voor mensen die
het moeilijk hebben. Daarom kocht
ik het om er mensen in onder te
brengen die in nood verkeerden -

lon afgezet. De echte goudgalon uit
Zuid-Frankrijk is niet meer te krij-
gen. Er is niet genoeg vraag meer
naar. De tijd dat Algerijnen, Ma-
rokkanen en Tunesiërs gegalon-
neerde kaftans en djelaba's droegen
is voorbij. Alleen fundamentalisten
dragen die dure kleding nog. Hun
aantal is niet meer zo talrijk. Geluk-
kig kan ik met mijn voorraad goud-
galon nog zeker 20 jaar vooruit.

Evenzo beschik ik over een grote
collectie pareltjes, in alle maten en
kleuren. De bergkristallen komen
hoofdzakelijk uit Tsjecho-Slowa-
kije. De ellende is dat er ieder jaar
maar een bepaalde kleur wordt ge-
fabriceerd. Het kan daardoor zes
tot zeven jaar duren, voordat een
bepaalde kleur weer verkrijgbaar is.
Mede daardoor is het perleren een
kostbare aangelegenheid".

Kopjes en handjes giet Jacobina
zelf sinds zuster Marie-Angela van
de zusters redemptoristinnen in
Mechelen ermee is opgehouden.
„Ik gebruik daarvoor echte bijen-
was; geen stearine. Kaarsvet is
breekbaarder, ook harder; bijen-
was daarentegen zachter en sterker.
Ik voeg er rode kleurstof aan toe.
Met witte kopkes is het net of de
madonna's aan bloedarmoede lij-
den. En bloosde Maria niet van
weelde, van ootmoed en lieflijke
deugd?"

Jacobina produceert niet in serie.
„Er is niet één madonna dezelfde.
Het is puur handwerk. Er wordt
niets opgeplakt. Lijm smeer ik en-
kel aan de uiteinden van de galon:
opdat hij niet uitrafelt".

Jacobina heeft een voorkeur voor
oude madonna's, zoals ze in Ant-
werpen, Halle en Scherpenheuvel
zijn verbeeld. „Zij zijn rijk gekleed;
in hun rijke gewaden echt de konin-
gin des hemels. Daardoor benader
je haar ook meer als Hare Majes-
teit. Jonge madonna's, zoals daar
zijn de Lieve-Vrouwen van Ban-
neux en Beauraing, van Lourdes en
Fatima schieten in glans en weelde
tekort. Ze zijn zo eenvoudig gewor-
den".

Ook heeft Jacobinamoeite met de
klauwende Vlaamse leeuw op het
kleed van Onze-Lieve-Vrouw van
Vlaanderen. „Het is teveel het la-
ken naar U toehalen".

Knip- en naaiwerk verricht ze
hoofdzakelijk in de winter. In de
zomer demonstreert en exposeert
ze. „Ik begon ermee in Scherpen-
heuvel, waar ik in de meimaand
driemaal per week in de Koepelka-
pel tussen mijn madonna's zat te
naaien. Totdat er twee keer kort
achter elkaar een auto de basiliek
binnenreed, waarbij doden vielen
en de inboedel werd vernield. Toen
had de pastoor de Koepelkapel zelf
weer nodig en was er geen plaats
meer voor mij. Dat was een klap. Ik
was het contact met de mensen
kwijt. Een kaarsendecorateur at-

Ik wil een voorbeeld van werkzaam-
heid voor hen zijn".
„Ook van bezoekers gaan prikkels
uit. Als er een bus uitstapt, reajise-
ren zij zich dat die mensen niet voor
hen zijn gekomen, maar om mijn
werk te zien. Ze geraken onder de
indruk. Ons mevrouw doet toch
wat, constateren zij. Ik op mijn
beurt zeg dan: Jong, ge kunt er ook
niets aan doen dat ge zo geworden
zijt, want ge hebt geen moeder ge-
had die U op deze manier de weg
heeft gewezen. Maar 't is een reali-
teit dat er op de wereld engelen en
duivels zijn. Als ik een beetje Uw
bewaarengel kan zijn, zult ge daar
meer aan hebben dan wat ge in het
café hoort verkondigen".

De prijzen van Jacobina's wassen
madonna's variëren van 6.000 tot
35.000 Belgische franks. „Als ik de
uren zou tellen, zou dat meer moe-
ten zijn. Veel tijd gaat in het opspo-
ren van stoffen en versierselen zit-
ten. Voor kleden en sluiers gebruik
ik kant - Brugse, Brusselse en Lier-
se kant; voor de mantels fluweel of
zijden, ook kazuifels, koorkappen
en stola's. Ze worden met goudga-

# Jacobina Ulrix-Ketelslegers met een van haar madonna's. De beeldjes zijn rond de tweeduizend gulden per stuk waard. Foto: FRANSRAD
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Heerma: 'Betere huizen
loor nieuwe Woningwet'

toekomst voor plaatsen schotelantenne vergunning nodig Voor wie thuis, in de eigen badkuip
wil 'bubbelen' is nu een apparaat le-
verbaar voor een hydromassagebad.
Het kan heel gemakkelijk zelf wor-
den geïnstalleerd bij en in elke bad-
kuip. De installatie bestaat uit een
ventilator, een flexibele luchtslang
en een kunststof mat met kleine
gaatjes.

De behuizing van de ventilator, die
de lucht aanblaast wordt bij het bad
tegen de wand gemonteerd. De fle-
xibele slang voor de luchtaanvoer
moet met het ene uiteinde aan de
blaasopeningvan deventilator, met
het andere eind aan de badmat wor-

Hydromassagebad
past in elke kuip

den gekoppeld. Bij inschakeling
van de ventilator wordt lucht via de
badmat in het water gepompt en
ontstaan borrelende belletjes, die
een ontspannend effect op het li-
chaam hebben.

De badmat bestaat uit een aantal
koppelbare delen, waardoor het mo-
gelijk is het formaat af te stemmen
op de lengtevan lig- of zitbad. Zuig-
napjes aan de onderzijdevan de mat

voorkomen verschuiven. De lucht-
slang is beveiligd met een terug-
slagklep, dieverhindert dat er water
in kan komen. De klep sluit zich
automatisch als de luchtdruk weg-
valt.

Het apparaat is voorzien van een
tijdklok die tevens fungeert als aan-
/uitknop. De tijd kan tussen één mi-
nuut en een half uur worden inge-
steld. De kracht van de'luchtstroom
en het bubbeleffect is regelbaar.
Het is een produkt van Philips, als
adviesverkoopprijs wordt een be-
drag van tegen de vijfhonderd gul-
den opgegeven.

Jtssecretaris Heerma van Volkshuisvesting bestrijdt de op-
nfrg van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer dat dekwali-
,,Van dewoningbouw achteruitgaat door de nieuwe Woning-
N Ue technische voorschriften in die wet met minimum-

* voor woningbouw bieden architecten juist meer moge-
-1floden, aldus de bewindsman woensdag in de Kamer.

Voor kleine bouwwerken zoals een
volière in de tuin is in die nieuwe
versie van de wet geen bouwver-
gunning meer nodig. Wel moeten
sommige kleine bouwwerken bij de
gemeente worden aangemeld om te
bekijken of ze niet in strijd met het
bestemmingsplan zijn. Heerma zei
bij dat onderwerp van zijn wets-
voorstel dat de schotelantenne in
ditverband „onderwerpvan nadere
studie" is. Hij zou zichkunnen voor-
stellen dat voor een kleine schotel-
antenne straks een aanmeldings-
plicht geldt en voor een grote scho-
telantenne een normale bouwver-
gunning.

Gedachte hierachter is dat een grote
schotelantenne wel eens zeer sto-
rend zou kunnen werken op omwo-
nenden.

bouwvergunning van de gemeente
nodig is.

Schotelantenne
Tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel voor een vernieuwde
Woningwet merkte de bewindsman
tevens op dat het niet is uitgesloten
dat voor het plaatsen van een scho-
telantenne over enige tijd een

yAvdA had hem voorgehouden
ei

e nieuwbouw nu al zo eenvor-
ls dat je door zon wijk heen
lelend niet weet of je in Am-
J.ai. Enschede, Nijmegen dan

a?n Zoetermeer bent. De mini-
'l'bouwvoorschriften zijn vol-
gde PvdA in de hernieuwdewet
■Jrë, dat voor erger moet worden
Tesd als die voorschriften tot
A" zullen worden verheven.
i.
i<Ria vond het woensdag maar
e£ Volgens hem zijn het de op-
"htgevers en de woonconsu-

menten die het kwaliteitsniveau
van nieuwe woningen bepalen. Hij
zegde wel toe eens in de vier jaar te
zullen bekijken hoe de bouwprak-
tijk met de nieuwe voorschriften
omgaat.

Rotstuin Amby
weer in bloei

ledereen, die in zijn 'gewo-
ne tuin' wel eens wat
nieuws wil of gewoon
geïnteresseerd is, kan van-
af morgen, 13 mei, ideeën
opdoen in de rotstuin van
Bèr Slangen uit Amby. Hij
stelt dan zijn tuin, waarinzon 400rotsplanten in vol-
le bloei staan, open. Ook
zal hij vragen over -zijn
hobby beantwoorden.
Men kan dekleurrijke tuin
gratis bezoeken op de zon-
dagen 13, 20, 24 en 27 mei
en 4, 10 en 17 juni. Hij is
open van 10.00. tot 12.00
uur en tussen 14.00 en
18.00 uur. De tuin ligt aari
de Ambyerstraat Noord 73
in Amby, Maastricht. Bootbewoners in een nette buurt
" In de rotstuin
kan men ideeën
opdoen voor de
eigen tuin.

Vanaf de Bosscherweg in Maastricht zie je beneden op de Maas verschil-
lende soorten boten liggen. Een vrachtschip, dat te koop is, een klein wit
bootje waarin een studente woont. Daarnaast ligt 'Bartje'. Met zijn ruim
twintig meter lang en een oppervlakte van zon 72 vierkante meter is
'Bartje' het onderkomen van Jack en Johanna de Gier en hun kinderen
Joshua (2) en Jahna(1). „Wij wonen in een nette buurt", constateren ze te-
vreden.

„De meeste mensen in Maastricht
weten niet eens dat er hier woonbo-
ten liggen. Andere mensen denken
meteen aan de boten die aan de
overkant liggen. Die zien er onver-
zorgd uit. Wij hebben hier een mooi
rustig plekje," vertelt Johanna.
Johanna en Jack verruilden drie
jaar geleden hun flat voor de woon-
boot. Jack: „Ik ben geen omgangs-
mens, die contacten hoeven van mij
niet. Ik wil vrijheid. Geen lawaai
van buren."
De ouders van Jack waren binnen-
vaartschippers. Inmiddels hebben
zij zich uit die branche teruggetrok-
ken en wonen ook op een woon-
boot. Zrjn broer heeft, na een ver-
geefse poging om in een flat te wo-
nen, het schip naast Jack en Johan-
na gekocht.

Johanna, die deze achtergrond niet
heeft, heeft vrij snel toegegeven aan
de grillen van haar man. „Ik kende
hem al zeven jaar, danweetje watje
aan hem hebt. Ik betrap mezelf ertoch wel op dat ik altijd antwoorddat ik in Bosscherveld woon, wan-neer iemand mij dat vraagt. Pas alsze doorvragen, zeg ik dat ik op eenboot woon. Mensen kijken erop
neer, vinden het te min. En dat ter-

wijl Ron Brandsteder ook op een
woonark heeft gezeten."

Toen Jack en Johanna hun boot
kochten, was het een wrak. „Het
was eigendom van de watersport-
vereniging, dus je kunt nagaan hoe
het eruit gezienheeft. We hebben al-
les gesloopt en opnieuw opge-
bouwd. De kosten nebben we uit
eigen zak en met een persoonlijke
lening betaald. Woonboot-bewo-
ners worden namelijk gediscrimi-
neerd, we konden geen hypotheek
nemen. Na een jaarzwoegen was de
boot klaar. Maar je blijft knutselen.
De tuin is bijvoorbeeld nog niet
naar mijn zin. Daar moet nog het
een en ander gedaan worden."

Uitzicht
Bij wonen op een boot denken veel
mensen aan kleine kruipruimtes en
alternatieve bewoners. Goedkope
huisvesting waar gas, water en licht
niet kunnen komen. 'Bartje' is het
bewijs dat een boot als woonruimte
niet onder hoeft te doen voor een
huis. Alleen het uitzicht is anders ...
De entree natuurlijk ook. Via een
tuintje kom jebij de loopplank, die
nauwlettend bewaakt wordt door

IKEA in Eindhoven
IKEA, de van oorsprong Zweedse keten van woonwarenhuizen, gaat een
vierde Nederlandse vestiging bouwen op het bedrijvenpark Ekkersrijt inde gemeente Son, even ten noorden van Eindhoven. Het bestuur van het
bedrijvenpark heeft dit woensdag meegedeeld.
Met de nieuwbouw wordt uiterlijk in 1992 gestart. IKEA wil op Ekkersrijt
ruim 30 miljoen investeren. Op het bedrijvenpark is al een zogenaamd
meubelplein gevestigd met twaalf zaken.

hond Rakker. Via de gang, waaraan
alle kamers grenzen, kom je in een
gezellige woonkamer. Heel gewoon
ingericht. Onder het raam dat uit-
kijkt op de Maas staat een drieper-
soons bank. En wanneer je aan de
eettafel zit, kijk je uit op het tuintje
aan dekade. Een zwarte kachel siert
de hoek naast de bank, want „'s win-
ters kan het koud zijn".

Joshuaen Jahnahebben allebei een
eigenkamer met genoegruimte om
te spelen. Aan het einde van de gang
is de ouderlijke slaapkamer, knus
en uitkijkend over de Maas. Daar-
achter heeft Jack nog een klein
knutselhok gebouwd, waar hij zich
af en toe even terug trekt.

De keuken, die grenst aan de woon-
kamer is misschien wel groter en
moderner dan sommige keukens in
rijtjeshuizen. Helemaal in het wit
uitgevoerd, met voldoende opberg-
ruimte. De kleine badkamer heeft
blauwe tegels, een toilet en een dou-
che. Met stromend water.

Al rondkijkend rijst het idee dat
Jack en Johanna hun zaakjes goed
voor elkaar hebben. Een vrijstaande
woning van deze omvang in Maas-
tricht, direct aan de Maas, is voor
veel mensen niet betaalbaar.
Jack stelt daar tegenover dat het
wonen op een boot niet zo goed-
koop is als veel mensen denken.
„We hebben een boot gekocht èn
helemaal opgeknapt. Het bouwma-
teriaal is ijzer en hout. In het water
verweert dat snel.en het vraagt dus
veel en goed onderhoud. En dat gaat
niet met een pot verf van 7,50 gul-
den. Verder betalen we per jaar lig-
geld over de oppervlakte die de boot
bedekt. Zou hiernaast een vervallen
schip liggen dan daalt de waarde
van mijn boot net zo goed. "

Gevaarlijk
De meeste ouders 'aan wal' doen
hun uiterste best om kleine kinde-
ren uit de buurt te houden van wa-
ter. Een vijver in de tuin vinden ze
vaak al gevaarlijk. Volgens Jack
heeft wonen op een boot voor de

kinderen net zo veel risico's als een
flat met balkon en een huis aan een
drukke weg. „Het poortje naar de
loopplank is altijd dicht. Natuurlijk
laten we Joshua en Janha niet al-
leen naar buiten gaan, maar dat heb
je met ieder kind van die leeftijd.
Straks als ze ouder zijn en kunnen
zwemmen heb je er geen omkijken
meer naar."

Buiten blaft Rakker. „Nu weten wij
al dat er boven iemand aankomt. In
de flat was het vervelend dat die
hond zo agressief was, hier geeft het
een stukveiligheid. Johannais vaak
alleen 's avonds. Dan kun je beter
een hond in de buurt hebben. Alle
ramen en deuren zijn voorzien van
een alarm. Verder hebben we een
brandalarm. Als dat afgaat worden
eerst mijn ouders gewaarschuwd en
daarna ik, waar ik ook ben. Je moet
snel en efficiënt handelen, want de
brandweer kan hier niet makkelijk
komen."

Er bestaat daar op de Maas wel een
goede sociale controle. „Laatst gooi-
den een paar jongens met appels de
ruiten van de boot hiernaast in. In
een mum van tijd kwamen de over-
buren via de brug aangesneld. En
terwijlwij ze van dezekant insloten,
konden we de kwajongens bij de
kraag pakken. Dat heb je in een 'ge-
wone' buurt toch niet."

Als het aan Jack ligt blijft hij tot aan
zijn oude dag hier wonen. „Ik heb
het prima naar mijn zin. Ik voel me
niets minder dan iemand die in een
villa zit. Straks neemt mijn broer die
het schip naast ons gekocht heeft de
boot van mijnvader over. Dan koop
ik zijn boot misschien voor Joshua.
Maar dat mag hy zelf beslissen. Bij
mij zit het in mijn bloed."

Johanna bekent toch dat zij welwat
meer contacten zou willen hebben.
„En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu
wel in een woonbuurt zou willen
wonen. Al was het alleen maar om
de kinderen. Want hier in de buurt
zitten geen andere kinderen en dat
vind ik wel jammer."

alexandra van geleuken

Wie momenteel bezig is met het in-
richten van een babykamer, heeft
ongetwijfeld gemerkt dat de collec-
tie behang voor baby- én kinderka-
mers bijna net zo uitgebreid is als
die voor het normale interieur. Voor
elke leeftijdsgroep zijn er eigen be-
hangsoorten. Leuk voor ouders die
het niet erg vinden om het behang
om de paar jaar te vernieuwen. An-
deren doen er misschien beter aan
om toch voor een neutraal streepje
of stippeltje te kiezen.

Voor elke
leeftijd

eigen behang

Boekje over
subsidies

""Wri- blijven er miljoenen aanA_ y les in de kluis van de over-
h . Dat bij de aankoop van

'WgeUl^ k°ëe subsidies zijn te ver-
ik(j *? is aan iedere koper wel be-

_B iaar dat er ook aantrekkelij-
m elingen zijn bij het huren van
>fc e °ning, bij verbetering, verhui-
.Fe<. Ze*fs voor woningzoekenden
'„it £ minder bekend.
Peti Voor de Consumentenbond

" hpt ..samen met uitgeverij Klu-
l^arl ekJe 'Gauw Verdiend' op
jk ajj *te brengen. Hierin worden
«{_e,ie?n veel subsidieregelingen
i'Nnt en uit§elegd, maar ook de.Bn,les waar ze kunnen worden!'8evraagd.

d 6 . "1, aa
glds 2Ün modellen van brie-, nvraagformulieren, bezwaar-

de J;roePsschriften uitgegeven.
Ie „Vaandverschijnt de editie vanl S1 «s voo.; 1990.

Maar er komt een tijd dat ditbehang
ineens kinderachtig wordt gevon-
den. Voor opgroeiende jongens en
meisjes is er behang met dessins
ontleend aan sporten, race-auto's,
science fiction maar ook met bloe-
metjes en fijne streepjes.

Lila olifantjes of zachtgele eendjes
voor de babykamer. Dezelfde donzi-
ge knuffelbeestjes komen terug op
dekoratieve behangranden, gordijn-
stof en de hemel voor de wieg.
Wie vindt dat behang langer mee
moet dan alleen de babytijd, kan
kiezen voor een neutraal dessin van
kleine sterretjes, ballonnetjes ofbloemetjes.
Voor peuter- en kleuterkamers zijn
er talloze kleurige, speelse behang-

'soorten, bijvoorbeeld met strip- en
tekenfilmhelden, dierfiguurtjes,
schoolbordtekeningen ezovoort.
Het is aan te raden om voor deze
leeftijdsgroep speciaal afwasbaar
behang te nemen. lets duurder,
maar het leeft ongetwijfeld langer.

Er kan namelijk onderscheid ge-
maakt worden tussen behang voor
baby-, peuter- en kinderkamers.

" Het behang voor de babykamer is versiend met knuffelbeesten

Trotstuin
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045-719966

L Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd

Met spoed woonhuis
of boerenwoonhuis met tuin gevraagd, rustig gelegen.

Inl.: 045-325049. l
Dringend te huur gezocht
WONING of flat tot ’ 650,-
-p.m.Tel. 09-32-11764109.
T.h. gevr. WOONRUIMTE
voor werkend echtpaar, in
Sittard of Maastricht. Tel.
045-461544.
Te h. gevr. woning met ga-
rage en/of oprit in KERKRA-DE. Tel. 045-351260.
1> h. gevr. HUIS, liefst in
landelijke omg., regio Zd.-
ümburg 045-711319 na 18u
Zelfstandige woonruimte
gez. voor 2 studenten omg.
Sittard, va. aug. '90 tot juni
'91. Tel. 074-919468, Rob
Zuidema.
Deutscher, unternehmer
sucht ein fam. haus in
HEERLEN oder umkreis,.
zahle bis ’ 1.000,- monat-
lich. Tel taglich von 8.00-
-12.00 uur 0949-2404-69292

Jong stel zoekt woonruimte
HEERLEN en omg., ca.
’600,-. Tel. 045-414596 /
045-250244.
Heer 65 jr. zoekt woonruim-
te gelijkvloers, VALKEN-
BURG of omstr. cv. m. tuin.
8r,.0.nr. B-4534, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Artsenfam. zoekt huis met
tuin en gar. op korte term. in
omg. SIMPELVELD
Bocholtz, Eys, Kerkrade.
Tel. 045-442118 of 262363.
HUIS te huur gezocht, huur-
pr. tot ’BOO,-, omgev.
Vaals. Br.o.nr. B-4550, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Woonhuis te huur gevraagd
in de gemeente BRUNS-
SUM. Telefonische aanbie-
dingen 043-616288.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

Heerlen, De Thun
Garageboxen. Huurprijs ’ 60,- per maand.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HeerlenI Tel. kantoor: 045-417085—\ ■ .—Te huur

Roermond, Kapellerhof 11
Woonhuis met carport, voor- en achtertuin.

Indeling: hall, toilet, berging, cv.-ruimte, woon/eetkeuken,
woonkamer met balkon, badkamer met ligbad en tweede
toilet, 3 slaapkamers. Kale huurprijs ’ 725,- per maand.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor: 045-417085
Te huur

Heerlen, Weltertuynstraat 67
Studentenappartementen met woon/slaapkamer,

kitchenette, douche en toilet. Huurprijzen v.a. ’ 308,95
excl. voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie
mogelijk. Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Direkt te aanvaarden.
Geleen, Burg. Lemmensstraat 11
Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches, 'toiletten en keukens. Voorzien van cv. Huurprijzen vanaf

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

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

-incl. ’ 80,- voorschot stook- en servicekosten.
Direkt te aanvaarden.

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

Uitsluitend vrouwelijke studenten.
Heerlen, Valkenburgerweg 135 C
Woonruimte met woonkamer/kitchenette, slaapkamer,

douche annex toilet en gemeenschappelijke bergruimte.
Huurprijs ’417,80 excl. voorschot energie- en service-

kosten per maand.
Maastricht, Herbenusstraat 178

Nog twee kamers beschikbaar op de eerste verdieping
voorzijde en tweede verdieping achterzijde met

medegebruik van keuken, zitkamer, kelder, tuin en
douchesannex toiletten. Huurprijs resp. ’ 350,- en ’ 295,-

-per maand mcl. voorschot bijkomende kosten.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Te huur in Maastricht:
Vrijst. herenhuis met inpand. gar. en tuin, ’ 1.500,-

-per maand exclusief.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

TEL. 043 - 252933.
Te huur

Geleen-West
Winkelruimte, groot ong.
25m2. Goed gelegen in

winkelcentrum. Huur ’ 400,-
-_p.m. Inl. 04490-40535.

Te huur handels- of KAN-
TOORRUIMTE, 10 min. lo-
pen afst. centr. Heerlen. Inl.
tel. 09-32-12238034.__.
CENTRUM Heerlen, étages
te h. v.a. ’ 350,- excl. Br.o.
nr.' B-4543, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gr. gemeub. KAMER
aangeb. met gebr. van keuk.
en badk. voor nette werk.
mensen te Hoensbroek. Tel.
045-221003.
Td HUUR kantoor- of win-
kelruimte circa 70 m2. Inl.
045-715160. -
OIRSBEEK te huur appar-
tement. Inl. 04492-2601
Ta h. markt SCHAESBERG
bönedenwoning, ml. 09-49-
-2407-6669.

BOYENWONING te huur
’6OO,- all-in, Burg. Lem-
menstr. Geleen. Ind. hal, zit/
slaapk. en keuken, douche,
wc. Tel. 04490-21169 voor
17.00uur.
Te huur centr. Hoensbroek
WOONSTUDIO best. uit zit-
slpk. met keukenblok, dou-
che, toilet. Te bevr. Nieuw-
str. 10, Hoensbroek.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartementen: beg.gr
met 1 resp. 2 slpkrs md.: hal,
woonk. open keuk., badk.,
1 - 2 slpks., tuin, berging,

’ 700,-/f 775,- excl. p.mnd.
Info 04742-3362.
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.
Woonhuis te huur aangeb.
te WYLRE, per 1-8-'90,
’700,-. tel. 045-411238.

. Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum, Wilhelminastr. 15
:?eer ruim halfvr. woonh. nabij centrum m. 4 keld., 3 gr.

Slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 122.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Ljndeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

§Metspoed gevraagd
woonhuis of bungalow

rustig gelegen, met grote tuin-weiland.
Inl, 045-325049.

Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.
mi^_____—_j|
VODLPM-VAN DE pAS M%^

mT MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Beleggingspand
Inhoud 7 appartementen, uitstekend onderhouden.
Huuropbrengst netto ’ 35.000,-. Prijs ’ 295.000,-.

Br.o.nr. B-4560 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.

Brunssum
Bolderik 44, Op de Vos

Tek. rustig gel. hoekw., met gar. en mooievoor- en achter-
tuin. Gr.opp. 311 m2. Ind. hal met toilet, ruime woonk. met
open haard, gesl. keuken, beg.gr. voorzien van plav.. Verd.

4 slaapk., badk. met ligbad, toilet en v.w. In uitst. st. van
onderh., isolatie in spouwmuren. Vr.pr. ’ 159.000,-.

Tel. 045-256100.

Heerlen - Meezenbroek
Unieke halfvrijstaande
Premie A-woningen

Mooi, rustig wonen met flinke tuinen, op het zuiden gelegen
en MOGELIJKHEID VOOR EEN GARAGE. Dit zijn belang-
rijke kenmerken voor dit schitterende projekt. BLIJVEND
BETAALBAAR, ca. ’ 580,- netto per maand, misschien
wel het belangrijkste. Bel meteen voor een dokumentatie of
een vrijblijvende afspraak.

Makelaardij 0.g.. Taxaties, __I! Hypotheek - Adviescentrum

ciciuinci 64unse
B

B
Heeeer_iruckiaan28 NVM

.^l^" »^" Tel. . (045)715566 MAKELAAR

Vakwerkboerderij
landelijk gel. (Bingelrade Eindstr. 33) gr. woonk. en suite
met studeerr., 3 ruime sipks., gr.badk. ligb. douche toil.

2 v.w., wask., cv., 2 tongewelf., keld., gr.hobby/atel. metcv, unieke binnenpl., opp.vl. plusm. 1000 m2, pr. n.o.t.k.
Bezicht. enkel na tel. afspr. tel. 04459-1538.

Brunssum, Rdr. Thibaldstr. 21
Gunstig gelegen halfvr. woonh. m. garage, ruime woonk.,
3 gr. slpks., badk. m. ligb., berging. Vr.pr. ’ 142.000,- k.k.

Ass. kantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Brunssum
goed onderh. halfvrijstaand woonhuis met o.a. kelder, hal,
ruime woonk. 35 m2en aangebouwde keuken, portaal,
badk. met ligbad, toilet, garage, 3 slaapk. en zolder met

vaste trap, cv. Deels dubbel glas én rolluiken.
Sp. te aanv. Prijs ’ 110.000,- k.k.

Inl. KERKHOFFS MAKELAARDIJ O.G. te Beek.
Tel. 04490-73427.

Eygelshoven perceel bouwgrond
Opp. 1010 m2gelegen aan de Waubacherweg.

Pr. ’ 70.000,- k.k.
Laura B.V. Rimburgerweg 2, Eygelshoven. 045-352324

Halfvrijstaand, landelijk
gelegen woonhuis in Eysden

Ind.: 2 woonkamers, keuken, stallingen, 3 slaapk., grote
kelder en zolder.

Inhoud ca. 750 m3, grondopp. ca. 700 m2.
Pr. n.o.t.k. K.K. Direct te aanvaarden.

Inl.: 04409-1933 of 3102.

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,-k.k. Tel. 045-214558.

Valkenburg (1 km. van centrum)

W*^o\Z--'■". mtmm* {

Prachtig gel. woonhuis met overd. terras, ap. garage en
rondom tuin (1070 m2). Beg.gr.: Hal, toilet, Z-vorm. living

(55 m2), keuken met eetged. 1e verd.: 5 Slpk. en badk.
Alg.: 2 keld., gas-cv., direct te aanv. Inf.: 04406-12927,

tijdens kantooruren 04406-14343 (tst. 202.

Te koop gevraagd
door particulier

woonboerderij met binnenplaats
en weiland

Directe omgeving Kerkrade of Heerlen.
Inl.: 045-421678.

Amstenrade, Kloosterberg 12,
vrijstaand woonhuisop 925 m2grond, met o.a. sousterrain,

inpandige garage, woonkamer met open haard, dichte
keuken, 4 slaapkamersen badkamer met douche, wastafel

en toilet. Unieke ligging.
Prijs ’ 269.000,- k.k.

Brunssum-N, Stadhouderstr. 76
Woonhuis met dubbele garage, md. o.a. doorzonkamer
met parket en open haard, dichte keuken met installatie,

4 slaapkamers en doucheruimte.
Prijs ’ 128.000,-k.k.

Kerkrade, terwinselen
Schaesbergerstraat 84,

Woonhuis met binnenplaats en berging, md. o.a. woon-
kamer en dichte keuken met eiken installatie, totaal 5

slaapkamers en badkamer met ligbad.
Prijs ’ 110.000,- k.k.

ABC Makelaardij Heerlen B.V.
Tel. 045-712040/352569.

Hulsberg
Cremersdelweg 16, vrijst. bung.: woonk. 50 m2, parketvl.
en o. haard. Kunststof koz., iso glas metrolluiken, keuken
met comp. app. 3 slpk., badk. met ligbad en douche. Sout.,

gar., berg. 60 m2. Aanv. i.o. Vr.pr. ’ 279.000,- k.k.
Tel. 04492-1794.

Carrie Boerderij
met huisweide te koop.

Ransdaal 31, Ransdaal. Tel. 04459-2089

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee mooi gesitueerde bouwkavels, opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 125.000,- 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.

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.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.
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Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Wittem
Nijswiller. In pr.st. halfvrijst.
huis, gar. cv. gas, zolder, 3

\slpkmrs. zonneterras,
’175.000,-.

/lakko Gulpen
Taxatieburó-makelaardij,
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182. Zat. 10-13 uur.

’119.000,-
-voor een intiem gerenov.

huisjemet binnenpl. gn. tuin,
3 slpkmrs. badk. kelder, cv.
gas. Voerendaal. Spoedig

leeg.
Makko Gulpen

Taxatieburó-makelaardij,
Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182. Zat. 10-13 uur.
Te koop

Heerlen
Stanleystraat

Grote Drive-in woning, vr.pr.
’117.500,-. Inl. Immobiliën
Brausen Molenkamp. Tel.

04454-3637.

' *"^„ - J_^i_____JH

Hoensbroek-C
Vrijstaand woonh., cv., met
serre, garage, werkpl., tuin-
tje, kelder, zolder, 3 slaapk.,
Koopprijs ’ 130.000,-k.k.

Makelaar-Taxateur
J.J.M.G Smeets Voerendaal
tel 045-753066

Te huur/te koop gevraagd:
woonhuis met minimaal 2 st.
slaapkamers en tuin, omge-
ving Gulpen-Wittem-Vaals-
Voerendaal-Simpelveld. Br.
o.nr. B-4511, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. WONING met ruime !
garage en tuin. Ook geschikt ;
als bedrijfspand te Kerkrade 'Tel. 045-454729.

Hulsberg
Jhr. v.d. Maessenstraat

Ruime tussenwoning met
tuin, berging, tuinhuis en
kelder. Ind.: woonk. met
open keuken met aanbouw-
keuken, ruime eetkamer
grenzend aan tuin, berging
en volières. 1e Verd.: over-
loop, badkamer en 3 slpks.
Zolder bereikbaar via vaste
trap. Vr.pr. ’llO.OOO,- k.k.
Bel voor informatie ons kan-
toor: 045-241534
Steens Ass. BV
Kerkrade-West

Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
Bedrijfspand

v/h café
met boyenwoning.

Troost onr.goed
Heerlen

Telefoon 045-717976.

Hoensbroek

Voltalaan, gunstig gelegen
halfvrijst. woonh. met

garage, v.z. van cv. Voor-
zij- en achtertuin, tot.opp.

500 m2. Ind.: kelder, woonk.
keuken, gang m. toil., ber-
ging. 1e verd.: 4 kamers,

douchecel. 2e verd.: zolder
ber.baar via vaste trap.
vr.pr. ’ 145.000,- k.k.

Kerkrade-West
Winkelpand m. inrit, boyen-
woning en naastgel. woonh.
beiden m. achtertuin, opp.
757 m2, vr.pr. ’165.000,-
-k.k. Inl. Makelaarskantoor

Van Wersch
B.V. Mak. o.g. Stationstr. 54,

6461 EJ Kerkrade.
045-452234.

Hypotheek ,
" Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Te"). 077-519775.

Vaesrade-Nuth
Burg. Ritzenstraat

Zeer goed onderhouden
i halfvrijstaand woonhuis met, tuin, inpandige garage en

cv-gas. Ind.: hal, keuken en
woonk. 1e Verd.: 3 slpks. en

" zeer fraaie badkamer. Pand
is geheel onderkelderd
Vr.pr. ’159.000,- k.k.
Bel voor nadere informatie- ons kantoor: 045-241534
Steens Ass. BV

Nuth
In centrum Nuth gelegen
vrijstaand woonhuis met
kelder, garage, tuin en cv-
gas. Ind.: ruime hal, keuken
met aanbouwkeuken, woon-
kamer en tuinkamer. 1e
Verd.: 3 slpks. (waarvan een
met balkon) en badk. met
ligbad, v.w., 2e toilet en aut.
afzuiging. Het pand verkeert
in zeer goede staat van on-
derhoud, bwj. 1961. Vr.pr.
’235.000,- k.k. Bel voor
nadere informatie ons kan-
toor: 045-241534.
Steens Ass. BV

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.
HOEKWONING: gehele
pand voorzien van alu. roll.,
kelder, cv. zolder, compl.
keuken met app. Veel priva-
cy, in uitst. staat vraagpr.
’106.000,-. Azaleastraat 9,
Geleen. Tel. 04490-44810.
KERKRADE, te k. groot
woonh. Niersprinkstr. 74,
bezicht. na tel. afspr. 045-
-454116.
Te koop VISVIJVER 16 are,
bosrijke omg. Zütendaal (B).
Tel. 09-3211713151.
Te koop BEEK centrum, ap-
partement. Ind.: hal, berg.,
cv, wc, woonk. met parketvl.
(32 m2), keuken (nw. '89),
ligbad en v.w., 2 slpks., bal-
kon. Tel. 04490-77947.
Aan- en verkoop beëd.
TAXATIES aan en verkoop
Makelaardij Hendriks BV.
045-729323 of 045-425574.
Te k. voor BELEGGING ka-
merverhuurbedrijf gemeubi-
leerd. 18 kamers, opbrengst
p.j. ’ 26.000,-. Pr.
’125.000,-. 045-752547.
Goedonderh. woonhuis te
SCHINVELD ’129.000,-
-k.k. Tel. 045-254852.
Te k. HERENHUIS met ach-
terliggend park en vijver,
opp. 13 a. Mogelijkheid tot
pachten van weide. Tel.
09-32-11658980. Plusm. 10
km van Ned. grens.
GELEEN: nabij centr. half-
vrijst. woonh. met carp. en
tuin, woonk. keuken, kelder,
4 slpk. douche, zolder, cv.
aanv. direct. vr.pr.
’132.500,- k.k. Bez. natel,
afspr. 04756-5757, tijdens
kant, uren. ■
HEYTHUIZEN, omg. Roer-
mond, gelegen goed onderh
halfvrijst. woonh. met gar.
living (50m2), open keuken,
3 ruime slpkrs. vide, badk.
met 2e toilet, perceelopp.
400m2, vrpr ’ 169.000,- k.k.
Tel. 04749-1338.
SPEK'HEIDE gr. ouder huis,
div.mog., vastgest.waarde
gemeente ’ 70.000,- voor
slechts ’ 59.500,- t.k.a. Inl.
045-442332.
BEEK, Kasteel Genbroekstr.
7, halfvrijst. huis met 2 gara-
ges: te koop ’ 145.000,-.
Tot, opp. 7 are.
ECKELRADE: te k. woon-
huis met schuur en stallen.
Aangr. plm. 10 roeden wei-
land. Pr.n.o.t.k. Br.o.nr. B-
-4558, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
GELEEN, V.d. Stockstraat
1, nabij Vulling. Zeer aan-
trekkelijk gelegen kleiner
woonhuis met garage. Kel-
der, woonkafner, 2 slpks.,
mooie tuin. Vraagprijs

’ 159.000,- k.k. Mr. Cornelis
Brorens makelaar o.g.
04490-50318.

HEERLEN, Middelburgstr.
19, heden open huis tussen
13.00 en 16.00 uur. Perf.
geheel verbouwd woonh.
met mooie tuin, vrije achter-
om, 1988 verbouwd, nw.
keuken, nw. badk. Alles nw.
kozijnen hardh., dubbel gl.,
tegelvl. en sierpl. Zien is ko-
pen! Kom vandaag kijken.
’105.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550, Jos Storms O.G.
Geleen.

Bedrijfsruimte
Te huur of te koop gevraagd

Garagebedrijf
omgeving Heerlen / Valkenburg

Br.o.nr. B-4548 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.

Te koop HEERLEN, nabij
Bruns.heide, goed ondehr.
halfvrijst. huis m. gar. vr.pr.

’ 163.000,-. 045-229031.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal,
onderhoud, regio Heerlen.
Tel. 045-419764.
HEERLEN, Palemig, Barba-
rastr. 131. Ruim woonh. met
cv., geheel onderk., tuin, 3
slpks., zolder (vaste tr.), luxe
aanbouwk., plavuizen vl.,
badk. ligbad, alles rolluiken,'
hardh. kozijnen, dubbel gl.
Pand verk. in perf.st.
’lOB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550.
KERKRADE Sportstr. 22,
halfvrijst. woonh. met tuin,
ca. 40 m diep, (gar. mog.)
Perc. 535 m2, kooppr.
’154.000,- k.k. Bopa O/G
045-324133.
KERKRADE-C. Grupellostr.
22, luxe appartement op 1e
etage met lift; woonk. m.
open keuken; Badk.; 1 slp.k.
m. balkon en aparte berging
in sout. Tot. opp. 66 m2. bwj.
1981, vr.pr. ’97.500,- k.k.
Inl. 045-751280.
Tek. De Maar, KERKRADE.
Halfvrijstaand huis.
’185.000,- k.k. Tel. na
18.00 uur 045-412866.

KERKRADE, Kipstraat 10,
woon/kantoorpand te koop
of te h. Zeer geschikt vopr
accountantsbureau, assu-
rantiekantoor, praktijkruimte
voor fysiotherapie e.d., vr.pr.

’ 250.000,- . Inl. te bevr. bij
woningbouwvereniging <"Land van Rode", Erpostraat
1 te Kerkrade, van maand,
t/m vrijd. tussen 8.15 en
17.00 uur. Tel. 045-466466.
TERWINSELEN, Kerkrade,
Maarstr. 25, ruim woonh.
prima onderh. met mooie
tuin (25 diep) vrije achterom,
woonk. 30 m2met parket,
open haard, sierpl., 3 slpks.,
zolder (vaste tr.) kelder, ei-
ken aanbouwk. Moet van
binnen gezien worden,
’llB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te k. zeer goed gelegegen
kavel BOUWGROND
(870m2) te Landgraaf (hoek
Exdel/Aan de Beuk) evt. met
onder architektuur ontwor-
pen bouwplan met vergun-
ning, vr.pr. ’ 127.500,-k.k.
Tel. 045-230146/424275
Te koop halfvrijst. woonh.
gem. LANDGRAAF. Tel.
045-326241.
Te k. MAASTRICHT: halfvr.
woonh., berging, tuin, ruime
Z-kmr., luxe keuken, 3 gr.
slpks., badk. m. 2e wc, vaste
trap zolder m. 4e slpk.

’ 159.000,- kk 043-435992
SCHINNEN vrijst. huis, i.z.g.
st., opp. 532 m2, md: 2 slpk.,
badk., zolder, kelder, garage
gr.tuin op Z. pr. ’ 170.000,-
-k.k. U moet beslist binnen
komen kijken! 04493-2984
SITTARD, Broekstraat 16,
rustig gel. klein boeren
woonhuisje, te renoveren,
met (parkeer)plaats, geen
tuin, pr. ’32.000,- k.k. Inl.
04490-80087.
SPAUBEEK, Hoeve 20 (met
huisweide). Vrijst. landhuis
bwj.'7B met garage, cv.,
kelders en aangel. siertui-
nen. Aparte huisweide met
aparte toegang en kl. paar-
destal. Tot. oppervl. ca.
4605 m2. Ind.: r. hal, door-
zonkamer plm. 40 m2, mod.
keuken met alle mog. app.
Ruime bijkeuken. Verd.: 4
gr. slaapks. (20, 18, 16, 16m2), badk. m. ligb., 2e toilet
etc. Gr. zolder. Deg. afwer-
king en isolatie. Vr.prijs
’325.000,- k.k. Inl.: Mari-
nus Krijntjes Makelaar &
taxateur, Geleen. Tel.
04490-51544.
SPAUBEEK, Hoeve 27.
Apart ruime vrijstaand huis,
inhoud 600 m3, opp. 1000m2, metkelder, woonk. in L- .
vorm van 45 m2, overdekt
terras. Badk. met ligb en
douche, 4 slpks., hobby-
zolder. Hete lucht cv., ge-
ïsoleerd. Tuin met kersen,
appels, pereen en zelfs een
jeu de boules baan. Vraag-
prijs ’293.000,- k.k. Mr.Cornelis Brorens makelaar
O.g. 04490-50318.
STEIN, Dross. Ecrevissen-
straat 22. Vrijstaande bun-
galow met gr. tuin, 5 slpks.,
woonkamer in L-vorm, keu-
ken, badkamer, garage, 2
kelders. Vraagprijs n.o.t.k.
Mr. Cornelis Brorens make-
laar o.g. 04490-50318.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.

Te huur nabij centrum
tard, zeer represent
KANTOORPAND. Aait
ding: direkt. Voor mw
formatie: 04490-29292
Wat VERKOPEN? A
teer via: 045-719966.

J

TE KOOP
Zeer goed onderhouden

BEDRIJFSPAND
MET VRIJSTAAND WOONHUIS

Gunstige ligging te Hoensbroek.
Totale grondoppervlak = 1500 m 2

Bedrijfsgedeelte
Het bebouwde gedeeltevan de bedrijfshal is 600
m2. Met een eigen parkeerplaats van 530 m2. Af'
gesloten met een Heras hekwerk met schuif'
poort. Twee ingangen waarvan een ruime rol-
poort met hoogte voor vrachtauto's. Het bedrijfs-
gedeelte isvoor diverse doeleinden geschikt, o.a
autohandel, horeca, magazijn, werkplaats, gros
sier, enz. Door een tussengang is er een verbin
ding naar het woonhuis.
Woonhuis
Vrijstaand luxueus woonhuis met achterbouw
voor- en achtertuin en garage. Begane grond, il
deling: ruime hal met trappenhuis en toilet, grot
L-vormige woonkamer met open verbinding naa
keuken welke is voorzien van een Amer. aaf
bouwkeuken, tuinkamer/serre, garage, bergin
en waskeuken.
Verdieping: overloop met 4 slaapkamers, badka
mer voorzien van vaste wastafel, ligbad, toilet et
douche. Zoldervliering bereikbaar via vliezotraf
Het gehelepand is voorzien van cv., rolluiken el
alarminstallatie.

Prijs ’ 475.000 - k.k.
789% Inlichtingen tel. 04756-3316

' .

TeKoop;
KERKRADE Pannersheidestraat 16, ruim huis ingede*
in 4 appartementen vraagpr. ’ 124.000,- k.k.

De huizen die in de afgelopen weken in ónze advertenó'
stonden hebben wij verkocht.

Heeft u ook onroerend goed te koop?
Wij zouden u graag van dienstzijn. .

, 1

J_V^^ Kramer f
Makelaardij a(

l_____J Verzekeringen
SCHINNEN, Achter deKerk

Ruim landhuis, geheel uitgevoerd in veldbrand, m. &A
gar., tuin en cv. Perc.opp. 2750 m 2. Ind. beg.gr.: j
deerkmr., zitkmr. en woonkmr. (±Bl m 2),keuken, bergj
1e verd.: overloop via open trap, 3 slpks., 2 badki'!
apart toilet. Vele vloeren zijn uitgevoerd in plav. Aanv-
Prijs ’ 500.000,-.
ELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK @04490-736_

n_---H_-__-__-__B--________B________H___P
'IH—^ö_fl

iy_^_=iy
'Heidetuinbij uw huis? Tennisbanen om de hoeK1

Blijvend vrij uitzicht?Marmeren keuken?
Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip'

Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over devloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.
__■___■_________■-----__,___ H

Maandag 14 mei openen wij onze nieuwe showroom voor tegels en sanitair.

JOMA"
TEGELZETTERSBEDRIJF EN TEGELHANDEL 'Bezoek vrijblijvend onze showroom; ook voor vakkundig advies.

Verkoop van alle tegelmaterialen voor de doe-het-zelver.
Verkoop en plaatsing van wand- en vloertegels van o.a. de bekende merken Mosa,

Sphinx en Villeroy & Boch.

Profiteer van diverse aanbiedingen van deze bekende merken. ##

Open: ma. t/m vrijd. 10.00-18.00 uur, donderdag koopavond, zatSrdag 10.00-15.00 uur.

J. van Haaren
Veldkuilstraat 43, Kerkrade, tel. 045-462450. \__ ; __—___________■* ' . ' ""

Limburas
-\_WaDOD__III_AII-



hebbers van rozen, en dat wor-
den er steeds meer, moeten nu
ook letten op hetvoorkómen van
meeldauw (met zwavelprepara-
ten) en de bladrollers.

Tuinier moet bedacht blijven op nachtvorst

Drukke tijd in siertuin
u ze danwel opnemen en de bol-
len schoonmaken, als u ze in de
herfst weer wilt planten. Een
heel gedoe, zodat u beter eind
van het jaar nieuwe kunt kopen,
om ook in de volgende lentevan
bloemen verzekerd te zijn.

de siertuin is op het moment
j^el werk te doen. Een aantal
Nbloemen is immers al uitge-roeid. Daar moeten de uitge-,
boeide bloemen of de zich vor-
mende zaden direct uitgeknipt
gorden. Bij hyacinten worden
<ue verfrommelde bloemetjes
Van de bloeistengel afgestroopt,
*ant uit die stengel 'haalt' de bol

allerlei voedingsstoffen om

in haar rokken op te slaan. Dat
geldt ook voor de bladeren. By
narcissen worden die lange slier-
ten op Engelse wijze wel in kno-
pen gelegd, waarna omringende
vaste planten er met hun blade-
ren overheen kunnen groeien.
Vindt u die uitgebloeide planten
maar een lelijk gezicht, dan kunt
u ze op een open plekje in detuin'
opplanten. Omstreeks juli moet

Bollen planten
Het klinkt misschien een beetje

Als de sering is uitgebloeid moe-
ten ook bij deze struik de uitge-
bloeide bloemen worden wegge-
knipt. Bij rozen kunnen uit de
grond, vlak naast de stam, op-
eens met razende vaart sterk ge-
stekelde, vaak roodgekleurde
takkenrechtop groeien. Dat heet
'wild'; spruiten die op de wortels
van de wilde onderstam ont-
staan. Ze moeten tot op die wor-
tel worden weggesneden. Lief-

vreemd, maar deze meimaand
kunt u nog diverse bolbloemen
planten die nog gaan bloeien
ook, zoals 'gladiolen'. De Abës-
sijnse gladiool (Acidanthera bi-
color) en variëteiten worden niet
zo hoog als de echte, namelijk
een halve meter en zijn mooivan
tint. Ze hebbenknollen diezon 5
cm in de grond worden gepoot.
Winterhard zijn ze echter niet,
zodat u ze in de herfst binnen
moet bewaren. Niet winterhard
zijn ook de bolletjes van de bij-
zondere vogelmelk: Ornithoga-
lum thyrsoides.

Er is zelfs een kamerplant, Glo-
riosa rothschildiana, waarvan de
knollen nu geplant (maar niet
vóór 20 mei!) in de zomer rode of
gele lelieachtige bloemen te zien
zullen geven.Het is een klimmer,
die stelselmatig moet worden
aangebonden. Buiten wil ze een
beschutte plek, bijvoorbeeld te-
gen een muur met latwerk, licht
beschaduwd en een voedselrijk
plantgat. De knollen legt u hori-
zontaal zon 10 cm onder de
grond.

Bloembakken
Bloembakken kunt u zeker na
die 20e mei naar hartelust be-
planten, evenals uw vijver, waar-
in u wellicht eens een nieuwe
waterlelie wilt laten bloeien.
Oriënteer u op de mogelijkheden
èn de eisen diezon vaakkostba-
re aanschaf stelt.

Hagen van onder meer liguster
kunt u nu snoeien. Laat ze van'
onderen breder zijn dan van bo-
ven, zodat ook onderaan blade-
ren blijven zitten. Een nieuwe
'trend' is om de bovenkant af te
ronden.

Knippen en snoeien

Aan- of opbinden is nu ook aan
de orde van de dag. Groeiringen
(op tijd geplaatst) of tonkinstok-
ken met raffia moeten voorko-
men dat de stengels van vaste
planten als riddersporen bij een
bui tegen degrond slaan. Ontbla-
derde takken van de gesnoeide
liguster kunt u ook tussen die
groeien planten zetten, waardoor
deze in een natuurlijke vorm op-
groeien. Het gazon zal nu zeker
drie keer in de veertien dagen ge-
maaid moeten worden. Dan
wordt de zode sterk.

Pas in de tweede helft van mei
kunnen de plantjes die u hebt ge-
zaaid in de volle grond gezet. En
dan nog moet u bedacht zijn op
nachtvorst. De meeste kunnen
een tikkeltje vorst wel verdra-
gen, maar zinnia en afrikaantje
niet. Pas na de 20e gaan die de
grond in.
Is het koud, nat weer, stel dan
het zaaien van zomerbloemen
ook tot na die datum uit. Voor
vele moet de grond toch echt wel
door de zon verwarmd zijn. Na
het zaaien moet u de grondvoch-
tig houden tot de kiemplantjes
verschijnen. Ook daarna blijft
het oppassen.

Klemmen onmisbaar
voor doe-het-zelver

ledere doe-het-zelver bezit wel enkele klemgereedschappen
Zo ontbreekt bijvoorbeeld in geen enkele doe-het-zelf-werk
plaats de 'lijmtang' die wordt gebruikt bij het aanklemmen van
twee of meer onderdelen die gelijmd moeten worden. Toch
weet lang niet iedereen wat er op dit gebied allemaal bestaat..
Aan één klem heb je in het algemeen ook weinig. Twee stuks
van hetzelfde formaat is wel het minimum om een lijmklus tot
een goed einde te brengen.

In Eindhoven zullen bij wijze
van proef zestien woningen
onder garantie gerenoveerd
worden. De zogenaamde reno-
vatiegarantie geeft opdracht-
gever en bewoners de zeker-
heid dat de bouwwerkzaamhe-
den onder alle omstandighe-
den ongestoord afgewikkeld
zullen worden. Ook hebben ze
de garantie dat na derenovatie
geconstateerde gebreken ver-
holpen zullen worden. Het ini-
tiatiefvoor deze proef is geno-
men door de stichting Lande-
lijk Garantiefonds Woning-
bouw.

Bij gesubsidieerde nieuwbouwwo-
ningen is het gebruikelijkdat ze on-
dergarantie gebouwd worden.Deze
wordt verleend door het Garantie
InstituutWoningbouw (GIW), waar-
bij ook het LGW aangesloten is. Een
GIW-garantiecertificaat biedt de ko-
per de zekerheid dat de bouw, ook
bij een faillissement van de aanne-
mer, zoals afgesproken voltooid zal
worden. Ook de bouwtechnische
kwaliteit is gagarandeerd.

Voor het grotere werk zoals het zelf
bouwen van meubels zijn lijmtan-
gen van groot formaat onontbeer-
lijk. Daarnaast is een stel kleinere
exemplaren zeker geen luxe.
Klemgereedschap is niet alleen bij
'bouwwerk' onmisbaar, ook bij het
uitvoeren van allerlei reparatie- en
onderhoudsklussen biedt het veel
gemak. Evenals bij het tijdelijk op
hun plaats houden van onderdelen
die met schroeven of bouten wor-
den gemonteerd. Een sprekend
voorbeeld van zon toepassing: het
stellenvan de delenvan een pergola
die je zelf bouwt.

Op het gebied van lijmtangen is d<-
eveneens nieuwe 'Quick-Grip'. D.
verstelbare bek van deze uitstekei "
de noviteit op klemgebied wordt
niet door middel van een schroei
spindel voortbewogen. Met een p.
stoolgreepwordt de bek met een er
kele beweging rotsvast gezet. H«t
'lossen' gaat razendsnel door de on-V
grendelingsgreep in te drukken.

'Quick-Grip'

leen de twee losse koppen. De rail ,
maak je zelf van massief hout waai
in je op regelmatige afstanden cc ï
reeks gaten boort. Daar passen d:-
pennen van de lijmkoppen in, om 2 e
op elke gewenste spanwijdte 1
kunnen afstellen.

Een bankschroef kan eveneens al s
lijmklem gebruikt worden. Een pa.
nieuwe ontwikkeling is de banl
schroef met een vierzijdige, kante
bare bek. Elk vlak heeft een andt
profiel of speciale bekleding, aange-
past aan diverse materiaalsoorten.

Op klem- en spangebied bestaaa
nog tal van andere gereedschappen
en hulpmiddelen. Eens rondsnuffr
len in een goed gesorteerde gereeti
schappenzaak levert beslist ee<
aantal interessante ontdekkinge-
op.

Volgens LGW-voorzitter drs A. Ja-
cobs heeft invoering van deze ga-
rantie in de renovatiebouw zo lang
opzich laten wachten omdat er nog-
al wat administratieve en verzeke-
ringstechnische hinderpalen waren.
Wie is er bijvoorbeeld verantwoor-
delijk voor problemen die zich na
renovatie voordoen? Het is name-
lijk mogelijk dat door de renovatie
gebreken ontstaan in niet gereno-
veerde delen van het huis. Maar het
omgekeerde kan ook. Een derde
mogelijkheid is dat het werk niet
goed zou zijn uitgevoerd.

A. Jacobs: „Ondanks deze op het
oog onoplosbare problematiek heb-
ben wij een opzet ontworpen die
verzekering van risico's mogelijk
maakt, opdrachtgever en consu-
ment voldoende zekerheid biedt en
waarin ook de subsidieverstrekkers
vertrouwen hebben."
Het project in Eindhoven wordt uit-
gevoerd onder supervisie van een
begeleidingscommissie. De aan de
garantie verbonden risico's zijn on-
dergebracht bij een verzekerings-
maatschappij.

Hinderpalen

Die grote jongens kosten vrij veel
geld: voor twee stuks moetje toch al
gauw zon dikke vierhonderd gul-
den neertellen. Een voordeliger op-
lossing is het aanschaffen van een
lijmknechtgarnituur. Die bevat al-

Het 'zware geschut' onder de klem-
gereedschappen is de serre-joint (in'
de wandeling sersjant of ook wel
lijmknecht genoemd). Hij bestaat
uit een stalenrail, waarop twee losse
koppen. Er zijn kleine uitvoeringen,
die niettemin toch een spanwijdte
van ongeveer één meterof iets meer
hebben, en zwaardere, die materiaal
tot een lengte van ruim twee meter
kunnen overspannen.

Zwaar geschut

"De Meet-o-matic verlegt tijdrovend schaafwerk, afhan-
en daarna schilderen, naar defabriek.

Langdurig schaven en
passen deuren voorbij

Dank zij vernuftig meetapparaat:

Voor sommige karweitjes in de
keuken zou jeer weleens bij wil-
len gaan zitten. Dat kan als onder
het werkblad een uittrekblad op
lager niveau aanwezig is, wat in
veel keukens te realiseren is. Op
de Meubelbeurs in Keulen intro-
duceerde fabrikant Leicht een
nog veel slimmere oplossing.
Een tussen twee werkbladdelen
te monteren werkvlak dat in
hoogte verstelbaar is. Belangrij-
ke voorwaarde om er ook zittend
aan te kunnen werken, is vrije
ruimte eronder. Dat heeft dit
blad en daarmee is het tevens ge-
schiktvoor rolstoelers.

In hoogte
verstelbaar
werkvlak

" Het werkblad in de laagste stand om zittend comfortabel
te kunnen werken.

Het blad kan zowel mechanisch
als elektrisch - een kwestie van
prijs - tussen 70 en 96 cm trap-
loos op de gewenste hoogte wor-
den ingesteld. Blad en construc-
tie zijn geheel afgewerkt, zodat
er bij voorbeeld geen kans is dat
kinderen hun vingers klemmen
als ze het systeem aan een onder-
zoek willen onderwerpen of zelf
willen uitzoeken hoe het werkt.

Het in hoogte verstelbare werk-
blad is leverbaar in de kunststof
corian en in massief beuken en
kan in de meeste keukens wor-
den geïntegreerd. By een in
Duitsland uitgeschreven prijs-
vraag voor nieuwe ideeën op
keukengebied werd dit ontwerp
bekroond.

Voor nadere inlichtingen:Leicht
Nederland, Zevenaar, telefoon
08360-24110.

Vernieuw badkamer
met accessoires

(> de snel groeiende renovatie-
"üwmarkt zorgen grote ver-tellen in maten voor proble-

Van 1 'n e industriële produktie
jj*" deuren. Niet één standaard-
Ij Ur past in een bestaand kozijn.
v*' afhangen en op maat scha-
_u geDeurt door goed opgeleide

en dat kost veel tijd
t£ geld. Dank zij de Meet-o-Ma-,>> een vernuftig geconstrueerd
Q 6etapparaat, kan een kozijn-
\_r!nmg numet een tolerantie
0?* 0,1 mm nauwkeurig worden
pBemeten.

_j de sector nieuwbouw worden
jjru^en al jarenfabrieksmatig ge-
deduceerd en met zeer grote

«atnauwkeurigheid compleet
Dat is mogelijk om-

-1 de maten bekend zyn.

Research
tyP de internationale bouwmarkt
,j *s geen meetapparaat voorhan-
jjrn> dat afwijkingen in kozijnen
vor,°'es kon vastleggen. Reden

°r Jan Kersten, directeur van

Kegro-deuren in Groesbeek om
de Innovatiewerkplaats Rede-
Hogeschool Eindhoven in Nue-
nen, opdracht te geven zon in-
strument te ontwikkelen. Na bij-
na vier maanden onderzoek
bleek de vereiste maatnauwkeu-
righeid haalbaar. Er werd een
ontwerp en een prototype ge-
maakt.

Het resultaat is de Meet-o-matic,
een instrument dat in de deur-
opening wordt geklemd en dat
met een voelarm de gegevens
van 12 meetpunten registreert en
opslaat in een portable compu-
ter. Ook kan men deurtype,
hangnaden, draairichting, order-
nummer, straatnaam en huis-
nummer in decomputer opslaan.
Een rekenprogramma 'vertaalt'
die gegevens naar coördinaten
van de deur. In de fabriek wor-
den de coördinaten ingelezen in
een computergestuurde boyen-
freesmachine, die de deur pre-
cies op maat freest. Daarna
wordt de deur in de gewenste
kleur gespoten.

" De klassieke serie Madison Flair.

Een hele nieuwe badkamer, daar
moet je wel even een flink bedrag
voor uittrekken. Er zijn echter ook
voordeliger mogelijkheden om een
bestaande badruimte een nieuw ge-
zicht te geven. Door by voorbeeld
kranen en accessoires te vernieu-
wen.

Tegenwoordig kun je complete se-
ries kopen, kranen met bijpassende
planchettes, zeepbakjes, handdoek-
houder en zelfs spiegels en lampjes
in stijl. Zowel in modern design als
klassiek van üjn. Van beide hiereen
voorbeeld. Édition Fino van de
Duitse fabrikant Dornbracht is de
naam van een seriekranen en acces-
soires, ontworpen door de bekende
sanitairdesigner Dieter Sieger, die
al menige onderscheiding in de

wacht wist te slepen. Hij zoekt het
in deze serie in een combinatievan
rechte en cirkelvormige lijnen. Het
basismateriaal is messing dat ver-
schillendeafwerkingen kan krijgen.
Naast messing is er glanzend zowel
als mat geborsteld chroom. Deze*
materialen worden contrasterend
gecombineerd met mat zwarte dan
wel witte grepen.

Voor wievan klassiek houdt is er de
serie Édition Madison Flair, die on-
der meer opvalt door de aparte
kraangrepen. Het kraanhuis is ver-
krijgbaar in chroom, messing en
RAL-wit. De grepen in chroom,
goud, messing, RAL-wit en -zwart.
Voor nadere informatie: Burgmans
.Agenturen, Capelle a/d IJssel, tele-
foon 010-451391'J.

'Blauw met geel is geen groen' (wat
deze titel precies wil zeggen wordt
bij lezing duidelijk) is uitgegeven
door Canteclper. De prijs is f 47,50.

Bijna iedereen weet wel dat ver-
schillende kleuren verf gemengd
kunnen worden. Als je blauw en
geel door elkaar roert, ontstaat er
groen. Onder de indringende titel
'Blauw met geel is geen groen' is
een doorwrocht boek verschenen,
waarin alles over het mengen van
kleuren tot in de finesses wordt be-
handeld, rykelyk geïllustreerd met
de uiteraard onmisbare afbeeldin-
gen die de tekst ondersteunen. Als
informatiebron zrjn ze zelfs min-
stens zo primair als het 'verhaal.

Kleurenwijzer

"Bloembakkenkunt u inmei naar hartelust beplanten. Archieffoto

Proefprojectvan zestien woningen in Eindhoven

Woningrenovatie
onder garantie
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Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 8 mei 1990
De situatie op de geld- en kapitaalmarkt is deze week nauwelijks ver-
anderd. Signalen voor een mogelijke rentedaling zijn nauwelijks ■aanwezig. Wellicht dat een goed resultaat van de jongste staatslening
ad 9% (inschrijving 8 mei) hierin verandering brengt. Wij noteerden
deze week geen wijzigingen in de hypotheekrente.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwrbjj fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50% -" "

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,90 6,15 4,02
ABN arm. hyp. variabel 1,50 9,20 6,38 4,89
ABN arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
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 arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AMRO spaarhyp. 2 jaar 1,00 9,60 5,91 3,88
AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 6.52 5,00
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 3,81
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 9,60 5,95 3,86
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9.20 5,64 3,62
Centrale Volksbank spaarhyp. lOjaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 3,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
Pancratiusbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Pancratiusbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Pancratiusbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Pancratiusbank arm. hyp. ideaal 1,00 9,20 6,35 4,87
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 3,90
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/1 jr 1,00 8,90 6,11 4,69
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4,97
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 6,07 4,66
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Westland Utrecht lage last h. ljaar 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. 1
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy- 1
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af. ;
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Hebt u de Erica en Calluna in uw
tuin nog niet gesnoeid, dan dient
dit snel te gebeuren. Inkorten tot
optweederde of de helft.

l'^^H>m""M-___n--HMH__MMHMWHH^limburgs dagblad woonblad



Geleen Maastrichterbaan
' Een leuke variatie prachtige f—

__» _______________________■_. - ..^% '^^__^^ ißfl

bewoning is uitbreiding met diversevoorzie- —Z____S__^__l P^_^^_T*,!HliS*>*_______L > ._____*
ningen, zoals carport of garage, mogelijk. | .^^^^^Ê [^^T\ w^__aJ_l ■ f^jgéséJM ' s
Koopprijs vanaf f 134.480-v.o.n. Met een \ V _________ <*^^^^P^W ,

w
maximale rijksbijdrage van ’ 41.000- ■ " __ \ 'B_^^É_ __
volaens Dremie-A-reqelinq W \\ \ \*___\___\_t U heeft de keuze urt *"** won,ngtVPen-

Ml 1 Afhankelijk van hetwoningtype kunt u de
Een woning met een aantrekkelijke W^^^^ WOni"9 *"** °f "°9 '"aanVaarden

hypotheekaanbieding. En betaalbare woon- ■I_QPV^_4_PVP_lVfJfP|l________H
lasten. Zou het nog mooier kunnen? Afd. verkoop rj [§] l_ _j I Jf|]

B_^l || ■____■_—_.__^f^ IIV DUUWTOnOS ixq (fl De modelwoning in dit plan is geopendJ RUIJTERS Nederlandse Gemeenten __\_T m^tnm,'m
make-MTdijonrowKidsMKi-MttardmMstricftthMfiw De modelwoning is ingericht op het6131ALsittard-rijl(swegzd3s-te104490-.1611 gdres Schachtstraat 102( te bereiken
né kantoortijd: dhr.Boon, tel. 077-541945 vanaf de ingang van het plan aan de
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 né 18.00 uur: 04766-2396 Maastrichterbaan.

BEDRIJFSRUIMTEN

- Heerlen, in de Cramer 27, tekoop bedrijfshal
metkantoorruimten, opp. hal ca. 1230 m2(vrije
hoogte ca. 5.60 m) opp.kantoorruimten
295 m 2, vraagprijs ’ 1.350.000-k.k.

- Lanaken (België), Industrieweg 6, tekoop
bedrijfsruimte met inpandigekantoorruimten,
totaal groot ca. 450 m 2(vrije hoogteca. Sm)
alsmede eenopen aangebouwde opslagruimte
groot ca. 150m2, perceelsgrootte ca. 4600 m 2,
vraagprijs ’ 470.000-k.k.

- Maastricht, Toustruwe 5, tekoop of te huur
bedrijfsruimten, grootca. 2700 m 2(vrije
hoogte ca. 4m)resp. 650 m 2(vrije hoogteca.
3.20 m) met kantoorruimten, totaal grootca.
825 m2en kelders, totaal groot 700 m 2. Prijzen
op aanvraag.

- Sittard, Dr. Nolenslaan. Te koop bedrijfshal
metkantoorruimten, opp. hal 735 m 2,ca. 3 m
vrije hoogteen 1500 m 2ca. 5 m vrije hoogte.
Opp. kantoren ca. 200 m 2. Perceelsopp. ca. ,
7800 m 2.Vraagprijs ’ 2.100.000,-

- Heerlen, bedrijventerrein "ten Esschen". Te
koop/te huur ca. 8400 m2nogte bouwen
bedrijfsgebouwen metkantoren. Nadere
inlichtingen enprijzen op aanvraag.

- Heerlen, bedrijventerrein "de Vrank", Hoek
Beersdalweg/TerHoevenderweg. Te huur:
nieuwbouw bedrijfshal met inpandigekanto-
ren. Opp. bedrijfshal ca. 970 m2vrije hoogteca.
6m. Opp. kantoren totaal ca. 70 m 2.Prijs op
aanvraag.

- Heerlen, centrum. Op uitstekende locaties te
huur: totaal ca. SOOO mz nog te bouwen kantoor-
ruimten. Inlichtingen en prijzen op aanvraag.

- Maastricht, Cabergerweg. Te huur ca. 2500 m 2
nog te bouwen showroomen bedrijfsruimte.
Inlichtingenen prijzen op aanvraag.

WINKELS

- Maastricht-centrum tegen Al locatie, te huur
winkel met bovengelegen magazijnruimten,
opp. winkel ca. 135 m 2,frontbreedte ca. 7,5 m,
opp. magazijn ca. 395 m2, huurprijs ’ 105.000-
-per jaarexcl. B.T.W.

SCHINNEN
Dorpsstraat
Nieuwbouw, halfvrijst.
woonh., cv., garage,
hardh. koz. e.d., optimale
isol., aanv. direct. Koop-
prijs ’ 149.500,-v.0.n.!!!
SCHINNEN .
NIEUWBOUW!!!
Aan het Lindjen. Uitst. gel.
vrijst. herenh., cv., inpan-
dige garage, div. kelders,
L-woonk. (44 m 2), eetkeuk.,
badk., ligbad, douche, 2e
toilet, vliering. Optimale
isol., spoedig te aanv. Inh.:
600 m 3. Koopprijs
’265.000,- v.0.n.!!! Met
uw wensen kan nog reke-
ning worden gehouden.
Doe op aanvr.
GELEEN
Van Veldekelaan 1
5-slpk.-woning, cv., gara-
ge, kelder, zolder, nieuwe
aanbouwk., bijkeuk., uitst.
ligging, direct te aanv. Be!
snel voor een bezichtiging.
Vraagprijs ’ 169.000,-.
MUNSTERGELEEN
Burg. Smeetsstraat 42
Uitst. gel. halfvrijst.
woonh., cv., garage,
L-woonk. (36 m 2), eetkeuk.,
aanbouwk., bijkeuk. (aan-
bouw), 3 slpk., zolder, gr.
tuin, gei'sol. Vraagprijs
’157.500,-.
MUNSTERGELEEN
NIEUWBOUW!!!
OPEN HUIS! OPEN HUIS!
Vrijst. landh., schitterende
ligging (t.o. Gelrestr.), di-
rect te aanv. Luxe afw. Op-
timale isol. Koopprijs
’279.000,- v.0.n.!!! excl.
renteverlies.
Deze woning kunt u mor-
gen tussen 14.00 uur en
16.00 uur vrijblijvend be-
zichtigen. Het is de moei-
te waard om te komen kij-
ken!!!
N.M.W. Quaden & Zn.
Makelaardij onr. goed
MUNSTERGELEEN

tel. 04490-19644
lid NVM

ETHIOPIË

KUNSTSTOF J
\, KOZIJNEN _/|

LU fcsJt*L mm, = kozijnen met

Z toegevoegde
waarde ■ JÈ ,;..

M^ = unieke

O^J montage!!
■■■I = draai/kiep-en

!TT «■■■ tuimelramen
*** UU = voor- en
\TZL __l achterdeuren
»» LLJ = schuifpuien2 ■" VKG garantie-

T certificaat
___ÉC3 / Itfïl

hellebrekers \
Fabriek en Showroom k>chi42bt

6446 gwkerkrade
lel. 045-41 67 70 -_i

KERKRADE-CENTRUM ’ 100.000,-k.k.
Hoek Einderstraat/Engerweg. Mooi 3-kamerappartement.
HEERLEN ’ 125.000,-k.k.
Nabij centrum, halfvrijstaand woonhuis met cv., tuin en
garage. Bouwjaar 1982. Ruime indeling.
BUNDE-MEERSSEN ’ 200.000,-k.k.
Papenweg, halfvrijstaand woonhuis met cv., tuin en grote
garage. Grote woonkamer, kelder, keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer en bergzolder.
BUNDE-MEERSSEN ’ 225.000,-k.k.
Lindenlaan, halfvrijstaand woonhuis met cv., tuin en gara-
ge. Entree, woonkamer (±45 m 2), keuken, 3 slaapkamers
en luxe badkamer.
SITTARD ’ 280.000,-k.k.
Elsterweg, vrijstaand herenhuis met cv., tuin en garage.
Royale indeling. Bouwjaar 1981.Zeer goedonderhouden.
AMSTENRADE ’ 575.000,- k.k.
Aan doorgaande Hoofdstraat gelegen, representatief he-
renhuis met diverse kantoor-/bedrijfsruimtes. Voor vele
doeleinden geschikt.

Ter verdere uitbreiding van onze portefeuille met
BUNGALOWS EN (LAND)HUIZEN

in vooral
HOGERE PRIJSKLASSEN

zoeken wij contact met eigenarenvan dergelijkeobjecten,
die nu of op langere termijn hun pand willen laten

verkopen, om
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

de verkoop- en prijsmogelijkheden te bespreken.» TROOST
ONROEREND GOED,

W HEERLEN. TEL. 045-717976

Als u nü 3 slaapkamers wil en later het gemak van
gelijkvloers wonen. «%#l

In Oirsbeek krijgt het plan JPI!. "^^f-jßsÊm
In den Moei gestalte. Aan dit plan, Binnenkort wordt met de bouw gestart. „^f
dat is opgezet met veel vrijstaande >
en vrije-sectorbebouwing worden nu *9

JlmÉ^-'--'','';*^^BB^''" ____! _____________^1^ /'^■B^H^^S^^-*"*^^

" Dubbele beglazing (woonkamer, 'eetkamer, keuken). Oppervlakte 395 m 2.

" Hardhouten buitenkozijnen.

" Hardhouten gevelbetimmeringen. Prijs ’ 180.400 v.0.n.. __
V__, -: iHI STIENSTRA
i BON i MMS MAKELAARDIJBV
mm

I Gaarne vrijblijvend Telefoon: J
________________________________

p__
vollediwi informatie over, T Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255*|de sem.-bungalows te In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra | Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 uur.Oirsbeek, plan In den Moei Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. Zaterdag van 900 tot 18 00 uur

( TSmW^mWF^^

ÉJrliP^ lfi RI II ITFR^ m
rr \ x ■_[________________ I _V^l^# I -Lal li"k^ makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien WHym -jpin

Tp lrnnn HEERLEN, Gravenstraat H PUTH, Margrietstraat- iv I_W|l Winkel-woonhuis metc.v.-gas entuin. Ind.o.a. div.kei- Goed gel., uitst. onderh., halfvr. herenh. metcv.,gB
ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 ge, berging en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living met op

ECHT, Gildelaan S slaapkrs., badkr. metligb., douche, v.w., 2etoilet,zol- haard, mod.keuken met app., 4 slaapkrs., roy. ba»
Op le'stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met cv., derkr., div. bergruimtes. Het pand is geh. voorzien van met ligbad, douche, v.w., toilet, zolder. Aanv.:'
div. kelders, garage met zolderruimte en mooi aangei! rolluiken en voor div. doeleinden geschikt. Vraagprijs:’ 165.000,-k.k.
tuin. Perc.opp. ca. 650 m2. Ind. 0.a.: living met open Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 125.000,-k.k.
hrd., royale mod.keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., SCHINNEN,Vonderstraat
douche, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. HEERLEN, Hamerstraat H Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, berging
Koopprijs: ’ 349 000 -k k Nabij centrum gel. dubb. woonh. met cv., berging en tuin en evt. bouwkavel. Perc.opp.: 868 m\ Ind. <Jj

tuin. Ind. nr. 41:kelder, hal, keuken, kamer, overloopen woonkr., keuken, toilet, wasruimte, 3 slaapkrs., V
ECHT, Peyerstraat S toi|9t, 3 kamers badkr. met douche en v.w. en dakter- ring. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: ’ 139.500,-k.k.
Nabij centrumgel., vrijst. woonh. metcv., kelder, gara- ras- 'nd. 41a: kelder, entree, toilet, woonkr. met 0.h.,
ge, berging en tuin. Perc.opp.: 438 m 2. Ind. 0.a.: living, keuken met app., hobbykr., 3 slaapkrs., badkr. met SCHIN OP GEUL, Valkenburgerweg
study, royale woon-eetkeuken, bijkeuken, badkr. met douche,dubb.v.w. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,-k.k. Goed gel., vrijst. boerenwoonh. met cv tuin en»
ligb., douche, 4 slaapkrs., zolder. Aanv.: spoedig. „„.,„,„ ging/opslagruimte. Perc.opp.: ± 800 m . Ind.: kew ■Vraaqpriis'’ 195 000-kk HEERLEN, Pasteurstraat H entree, keuken, bijkeuken, toilet, woonkr. met _\

" Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., inp. garage en tuin. 0.h., berging/opslagruimte. Overloop, 4slaapkrs.,*
ECHT Schoolstraat S Ind.:Sout: geheel onderkelderd. Beg. grond: hal, toilet, cheruimte metv.w. Zolder. Aanv.: i.o.
Onderarchitectuur geb. vrijst,herenhuis met cv., kei, L-woonkr. met parketvloer keuken. Ie Verd.: 3 Prijs: ’ 159.000,- k.k.
der, berging en tuin. Perc.opp.: 475 m 2.Ind.: royale hal, saapkrs. badkr met douche en v.w. 2e Verd.: 4e
doorzonwoonkamer, keuken, apart toilet, 3 slaapkrs., slaapkr, bergruimte. Het pand verkeert in goede staat SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg
badkr.,zolder. Aanv.: direct. van onderhoud. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 135.00,-k.k. Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. i>
Koopprijs- f 215 000- k k cv- study, souterrain, grote garagegeschikt voor5»

' HEERLEN, Schandelerboord * H to's en royale tuin. Perc.opp. 1.745 nr. Ind. 0.a.:
GELEEN Geleenbeeklaan S Goed 9el- appart- met c.v. en berging. Ind.: entree, vorm. living (± 48 m 2), luxe keuken met app»

woonkr., keuken, badkr. met douche en v.w., slaapkr. slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, to»
He< 9eneel verkeert in prima staat van onderhoud. Het pand biedtvele extra's. Aanv.: i.o.

'M êh HOENSBROEK, Hoogstraat H SITTARD, Leyenbroekerweg
%, Goed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en Opeerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landhuis i"

SPPlIpï j| tuin. Ind.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., c.v., souterrain, inp. garage, geschiktvoor 2 auto's**Ite. badkamer met ligbad, v.w. en 2etoilet. Zolder. . zeerroyale tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 1.510"
Mg Aanv.: i.o. Prijs:’ 127.500,-k.k. Het pandbiedtzeer veel extra's. Ind. 0.a.: zeerroyajj

WÊÈÊÊMÊÊÊÊm !___ vin9 (± 11° m 2) met open haard, luxe keuken met ap
HOENBROEK, Kouvenderstraat H 4slaapkrs, 3 badkrs., kantoorruimte, zolder. Aanv.:1'I Op loopafstand van het centrum bieden wij Ute koop Prijs opaanvraag.&__Ws, aan drie drive-in woningen met cv., grote inpandige

»||pj|Pß|P' garage en tuin. Ind.: entree, garage, 1 e verd.: overloop, SITTARD, Overhoven
|P^_i BK*«iF''.....mgL toilet, dichtekeuken, woonkr. 2e verd.: overloop, cv.- Centr. gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met _\SPWP-BMPPWPW -J* ruimte, 3 slaapkrs., badkr. met doucheen v.w. berging, tuin en ondergrond, md. 0.a.: keuKjßmmmmmu. _* Koopprijs: ’ 138.900,- v.o.n. (excl. renteverlies). Max. woonkr., 3slaapkrs., badkr. met douche, v.w.en 2et^Op goede stand gel. royaal halfvrijst. woonh. met cv., subsidie/41.000,-. let, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 124.000,-k.k.

kelder, berging, garageen tuin. Ind. 0.a.: living, keuken, l
5slaapkrs., bet.badkr. metligb., douche, dubbelev.w., HOENBROEK, Overbroekerstraat * H SITTARD,(Kolleberg) Ross. van Lenneplaan
toilet,vaste trap naarzolder. Aanv.: i.o. Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin(perc. Op uitst. locatie gel. vrijst. landh. met cv., souten*l
Vraagprijs: ’ 195.000,- k.k. opp. ± 1000 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. grond: inp. garage en grote tuin. Perc.opp.: ± 1.000 m 2.1"

hal, woonkr. met 0.h., eetkr., keuken, bijkeuken, hob- 0.a.: L-vorm. living, grote keuken, 2 tuinkrs., badK^
GELEEN, Gansbeek S byruimte, berging, garage en div. stallen. 1e Verd.: slaapkrs., wasruimte. Aanv.: n.o.t.k.
Uitst. onderh. goed geïsol. herenh. met cv., berging, overloop, 3 slaapkrs., badkr. metligb. env.w. 2eVerd.: Koopprijs: ’ 425.000,- k.k.
tuin en schitt. dakterras. Ind. 0.a.: mod. keuken met vliezotrap naar zolder. Het geheel is voor div. doelein-
app., woonkr. metopen haard, 4 slaapkrs., badkr. met den geschikt en verkeert in goede staat van onder- SITTARD, Past. Verbeekstraat8
ligbad, douche, v.w. en 2etoilet.Vaste trap naarzolder, houd.Aanv.: i.o. Prijs: ’ 235.000,-k.k. Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2
Aanv.: i.o.Koopprijs» ’ 162.500,- k.k. ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. oj

KERKRADE, Vinkerstraat H woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapt]
GELEEN, JosKlijnenlaan S Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage (perc.opp.: badkr., zolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.
Opuitst. locatie gel. halfvrijst. woonh. met cv., kelders, 810 m 2). Ind.: 2 kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m 2,
garage met berging en tuin. Perc.opp.: ± 360 m 2.Ind. keuken, doucheruimte,bergruimten. 1eVerd.: 4 slaap- SITTARD, Vijverweg ]
0.a.: living (± 50 m 2), mod.keuken metapp., bijkeuken, krs., hobbyruimte. 2e Verd.: vaste trap naar2 kamers, Schitterend op 1e stand gel., vrijst. landh. metcv.,»
4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb. en v.w. Aanv.: i.o. zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 160.000,-k.k. rage, souterrain en royale tuin. Perc. opp. ± 1.400JVraagprijs: ’ 189.000,-k.k. Ind. 0.a.: groteliving (± 60 nr) metparketvloer, keuKJLIMBRICHT, Bergveld S 4slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., toilet. Aanv: i.o. Pm
GELEEN, Spoorstraat S Uitst. onderh.en opgoede standgel. vrijst. woonh.met n.o.t.k.Bezichtigingen uitsluitend na afspraak.
Ouder, vrijst. woonh., degelijk gebouwd, met cv., aan- cv., kelder, grote garageentuin. Ind. 0.a.: keuken met
bw., kelder en tuin. Perc.opp.: 342 m 2.Ind.: hal, toilet, app., royale living (+ 43 m 2), 3 slaapkrs., badkr. met VOERENDAAL,Lindeweg
doorzonkr., serre, keuken, 4 slaapkrs., badkr. metligb. ligb., douche, dubbelev.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. m
en v.w., zolder. Aanv.: direct. i.o.Vraagprijs: ’ 259.000,-k.k. b.g.: ruime hal, L-woonkr. (± 42 nr) met inbouw-nm
Koopprijs: ’ 129.000,-k.k. ' parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxe WJMUNSTERGELEEN,Absbroekstraat S ken, studeerkr. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. rjh
HEERLEN, Caumerbeeklaan H Gunstig gel. halfvr. woonh. met cv., aanbouw,kelder, ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2e Verd.: vastetrap njt
Uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en carport, garage en tuin. Perc.opp.: 231 m2. Ind. 0.a.: L- 4e slaapkr., c.v.-ruimte/berg., bergzolder. Het pa!*J(
tuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. vorm. living (ca. 52 m 2), Poggenpohlkeuken met app., ged. voorzien van dubbele beglazing en rolluiKn,
Beg.gr.: mime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± hobbyruimte, 5 slaapkrs., badkr. met ligbad, dubb. Aanv.: i.o. Vraagprijs ’ 278.000,-k.k.
58 nr), keuken, berging. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs., v.w., 2e toilet, berging. Aanv.: spoedig. tr
luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2eVerd.: Vraagprijs: ’ 210.000,-k.k. e3slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. TVT________m.7___.__». _r_

NIEUWSTADT, Vlonderstraat S iMCUWDOUW (
HEERLEN Geleenstraat H °P Qoede stand gel. uitst. onderh. vrijst. herenh. met j,
In centrum' gelegen appartement met c.v. en berging. !;__.__! ?£ t_VnnV_T .^K"

_
noi iM«i ,_ *inrt " mimohai tniiAt _unnni_r + .7m!mnt halknn keu- vorm. living (± 40 m_t met open haard, keuken, 3 BRUNSSUM " J_

ken' 3 met douche "en 2e iotet slaapkrs., gr. hobbykr., badkr. met ligb. Zolder met 4e In het prima gelegen nwbw-plan De Hemelder, een*
Aan_ ir. _$!_■> .«mik k . slaaPkr- 1.0.Vraagprijs, ’ 249.Ö00,-k.k. zonder comfortabele en rijk gevarieerde wponomfAanv.. i.o.Krijs, ’ ïöö.uuu.-k.k. vjng worden fraaie ha^ryjStaande premie-A-won*

OIRSBEEK, Drossaertweide S gen gebouwd. Ind.: o.m. woonkr., eethoek, openK*p
HEERLEN,Weiten H Schitt. gel. terrasbungalow met c.v., inpand. garage en ken, berging, 3 slaapkrs., badkr. met douche, vw
Uitst. gelegen patiobungalow met cv, garage en tuin. het terras op het zuiden met opt. privacy. Ind. 0.a.: Z- wastafel en aansluitmog. 2e toilet. Degelijk gebou*»
Ind.: entree, woonkr. met o. hrd., keuken met app., bij- vormige living met open haard, mod. keuken, 4 goed afgewerkt, goed geïsoleerd. Koopprijs J
keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet. Aanv.: ’ 131.950,- v.o.n. Rijksbijdrage max. ’ 41.000,- fp
toilet, berging. Aanv.: i.o.' Prijs ’ 225.000,-k.k. i.o. Vraagprijs: ’ 157.500,-k.k. vlgs. pr.A-regeling.

5 - Inlichtingen kantoor Sittard |^M| !é_^_l
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |

Taxaties-Verzekeringen |^^ 1 WUI LLJ
Hypotheken-Financieringen LhÉiiiih _________________________ I
Openingstijden- makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heertó
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611 |
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerien -van grunsvenplein 12 -tel 045-71371

' sn_ii[lt;r't) ]

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

©WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
INTERIEURS Tel. 045-711864

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

Bouwen of verbouwen
houtskeletbouw met steen, cepri, cederhout

PERFEKT HOUSE
Geregistreerde aannemer: bel of schrijf:
Necropolisstraat 15 b5, 3700 Tongeren (B).
Tel. 093212-238798 of 093211-331804. Financiering tot
125%. Bouwpremie en bouwdossier onze zorgen.
Eerlijke prijzen!!! Modelwoning te bezichtigenop
afspraak. . .„j

'M

'Wilhelmina-Staete'in Sillai J
heeft stijlen niveau. I

menten met royaal balkon en luxe dakterras- '0> "J| L. -__r^Jfc i^lJ"'! ■II .BlÉl^J_sri^*__t _____

" royale living " luxe keuken " luxe bad- tieve hoofdentree " eigen parkeerplaats op I ""cC/ALE
kamer met ligbad en douche " 2 slaap- afsluitbaar terrein " voortreffelijke ligging I PROJPPTRCMTCkamers " royale woningehtree met garde- bij stadscentrum, uitstekende bereikbaar- IDe koper profit rt n .** ■E
robe " berging " individueel gasgestookte heid. eert a"een in de maandrrrtj
cv-installatie " uitstekende warmte- en rentepercenta" 16en Speciaa'
optimale geluidsisolatie (o.m. met dub- Direct te aanvaarden. I 9e vanafJ>7%, 5 jaarvast
belglas) " lift " alarminstallatie " representa- Prijzen vanaf / 243.000,- v.o.n. ' annuifeit^

I E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht h**,f
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 11°

■

Limburgs
■VWfODaD^IILAII-
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i Onze Spaarhypotheekscheeltu I
I W^qigauwzonfWOO,- netto per jaar I
* f — 1 Onze Spaarhypotheek -door deVereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit _^É^i:. |g||js|fr \

Rentepercentages thans geldendehypothecaire leningen moment-is een unieke levenhypotheek dieval gauw zon f 1.000,-netto per jaarscheelt. _| mm-?' \
I ' ' Voeg daarbij: * de uiterst stabiele maandlasten; i^ll^^^i^m___^___\/AM AC Gemeente Zonder *de gegarandeerdeeindwaarde; V^^^^ÊDOV-fml T__^»l Garantie Gemeente * een maximaalfiskaal voordeel gedurende de helelooptijd; \ -~-._s^=~—

% qno/ en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. v \_ _ 3iaarvl__ 92% 94% Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillendeandere mogelijkheden. Zodat we '\ " \ \ \
5 aarvast 92% 9i4% ervan overtuigd zijn dat we ook u een passende hypotheek met de laagsterente kunnen bieden. \ \ \P Pf) / 7 jaarvast 9>/o 9^% , \

itt^^^/m _. spaarbank limburg 5 pancratiusbank 5 \■ m, m ■ /|| Spaarhypotheek
_■ /\J 5 jaarvast 9,4% 9,6%

*L____ 1 7iaarvasl *s%—^_J Spaarbank Limburg-Pancratiusbank I
i.

Kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht,tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,

Sittard (3), TegeleivVaals, Valkenburg, Velden, Venlo (4) en Venray.Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

l"~ ' ' " " ' : '— 'i»r-—« ; , , ,
"■-,
icl_e,V-i Huis UitAktief!

______s - *
HÉyJL—»»-. é BRUNSSUM: Prima onderh. SCHAESBERG-Centrum: Ruime hoekwoning met grote inp. ga-

ng* hoekwoonhuis met berging, ga- rage. klein terras - geen tuin. Goed onderh. Ind. 0.a.: het gehele
SMH rage en diepe achtertuin. Ind. pand is onderkelderd. Part.: woonk., keuken. 1e verd.: 3 slaapk.,

HmSHS^JH 0.a.: kelder, gang, bet. toilet, badk. 2e verd.: 2 zolderk., zolder. Koopprijs ’ 98.500- k.k.I' -- ' .w3M§ woonk■■" eetkeuken, 3 slaapk.■ ■en bet. douche met v.w. Aanv.: SCHAESBERG: Halfvrijst. woonh. (semi-bungalowtype) met In-___________________ ' -mM ■__■ Jf vraagprijs ’109.000- pand. garage, c.v.-gas en zonnige tuin. Ind. 0.a.: bet. hal, Z-vormi-
Ikk' ge woonk. (ca. 38 m 2) met tegelvl., keuken met een compl. inst.,

" DDiiu<_ciiur_,_„m. urüo. oet. badk., bergkasten, 2 grote slaapk., mogelijkh. 3e slaapk.dJk\ BRUNSSUM-Centrum: Vrijst. vraagprijs ’ 155000-k.k. Aanv. n.o.tk.woonhuis met c.v.-gas, dubb.U Hl garage, tuin. Ged. dubb. begl. _._ , ~ .__ B louwjaar 1968. Ind. 0.a.: royale f "Ifc ' m SCHAESBERG: Halfvrijst.

naJu.ÊN: Gelegen aan de buitenrand van de stad (loopafstand |P% M I 9ev- keuken met een compl.
'jG_,rum) woonhuis mt c.v.-gas, berging en tuin. Ged. dubb. keukeninst. met app., 3 slaapk.,

toe onderh. Ind. o a.: woonk. met open haard, keukeninst. Tm, t__ii___li__. ~ badk- Vraagprijs ’155.000,-
Rfc..4 slaapk., doucheruimte, zolder. Prijs ’ 85.000,- k.k. kk-
tHjl^"Heerlerheide: (nabij winkelcentrum). Halfvrijst. woon- ...L Mogelijkh. voor garage, met berging en tuin. Ged. dubb. 'L w_t SCHAESBERG: Rustig en blij-l r°" Ind. 0.a.: woonk., eetkeuken met goed uitgev. keuke- '^«a& - - __ vend g°ed gelegen halfvrijst.i^' app., bijkeuken, 4 slaapk., badk., zolder. Prijs JgggjggpHgli^. U woonhuis met c.v.-gas,ruime in-
"LEkl^ k I ■__ Pandige garage en tuin. Op
K 77: Hoekwoning door brand ged. ver- [ É M aW- loopafstand van het winkelcen-,CK^agprijs ’45.000- k.k. mm-** \§m trum. Dubb. begl.. roll. Uitst. on-

i^rTÈTi ' I ü '8 _______ derh. Ind. o.a.:prov.kelder, roya-
in*Qe Vriist semi-bungalow met c.v.-gas en mooie tuin. ijl le hal, woonk., goeduitgev. eet-.Aoj nikt als wonen mcl kantoor- en/of praktijkruimte; ged. «mL—H— _^ M& Kj keuken, keukeninst. met app.
asW 9ed- dubb- b -1- en roll. lnd- oa-: royale hal, living (ca. I^^^ Tuin-speelk., 3 slaapk., goed uit-<*%_l: met leistenen vloer, openhaardpartij en groot terras, Hb^j I gev. badk. mei o.a. ligbad en__met inrichting, 6 kamers, 2 badkamers. Prijs _____________________i_«w^B_B_l douche. Vaste trap naar de zol-
tolis^OO^-k.k. der. Vraagprijs ’ 177.000-k.k.

~~-_a : I *. - : ÜBACH OVER WORMS: Half-

■^acv "' Goed gelegen vrijst. bungalow met ruime tuin met «swb«._s^^_«

l4r ke 9ara9e en c.v. Ind. 0.a.: woonk. metschuifpui naar ter-
l*L met moderne inrichting, 3 slaapk., badk. met 2e I , ■—iK^oecigeïsol. Goed onderh. Koopprijs ’ 198.000-k.k.

' IJ^||HMa|^H
P^__F_^ _^^V^_r_____r^^_^^__P__

"_________________________■__fl| _B__iWMii_n___f _iii'■fc " üsK^B ""_^SvrTfw''T'(___ÉPnHT__ juni w^^"9_\%\

VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijst. landhuis met c.v.-gas,
■JHS alWaJliaHa!!. prachtige tuin met terrassen, fruitbomen. Uitst. gelegen, max.
HNÉÉMi|j)||i|jpi^ aan privacy. Muren en dak zijn geisol., dubb. begl. Ind. 0.a.:

g^E part roy a|e hal, studeer-.'werkk., bijkeuken, waskeuken, dubb.Hj^B garage. 1e verd.: ruime living met open haard, keuken met
liMrßli_iW»ff_J_TOW compl. keukeninstall.; totale opp. ca. 75 m 2, 3 slaapk., badk.

MM , met o.a. ligbad en douche. Vraagprijs ’ 480.000,- k.k.

4________l K HOENSBROEK: Goed gelegen RöHH ïfCn3nHp_l ITIOtML jLt halfvrijst. woonhuis met c.v.-gas, Dcli 111 I OUCII lUvl ' llltïlWm __B garage met vliering en goed « .B IJg aangelegde tuin. Uitst. onderh. \_fl_Oni"l lllTllf*Wem Geh. geisol. Ind. 0.a.: royale hal, VWV/I II Uil !"***■
mËÊ L-vormige woonk., tuink., compl. ... ._ _

,TC uuur. ~,
, ,

/-.b WÊ keukeninst. met app., 3 slaapk BRUNSSUM-Centrum - Julianastraat TE HUUR: Winkel. Op-
Ell badk. Vaste trap naar grote hob- f*"l ca- 69 m ■ Huurprijs ’ 875,- per maand, excl. BTW.

I byruimte (zolder) Vraagprijs BRUNSSUM -TE HUUR: Winkelcentrum - voetgangersgebied.
I^SM I ’ 160000 -k k Winkelr. met magazijn en kantoor. Totale oppervl. ca. 160 m 2. Ex-
Ft .■■■-■.-—mmm

HOENSBrOek. Geschakeld ,ra magazijnr. in het sout. ca. 78 m 2. Goed onderh. Huurpr.— woonh. met ruime garage, gas- f 36.000- per jaar.
LhÉK» c v gel. in jonge woonbuurt en EYGELSHOVEN: (Veldhofstraat). Winkelpand met bovenwo-

IHiKi qeh voorz van kunstst koz nmg. Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca. _ m-), keuken, ka-

li m Ind oa " bet hal ruime woonk! Mer 1everd-: woonk., keuken, douche. 2e verd.: 2 mansardek.
■I ."»a met parketvl en schuifpui, eet- Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 69.500-k.k.

__P_ .:.:;.. 1 keuken met luxe aanb keuken HEERLEN-Heksenberg: Winkelwoonhuis voor diverse doelein-_ lil I met app 2 slaapk. (mogelijk- den geschikt. Ind. o.a: ruime kelder, verkoopruimte, woonk., keu-
H_y heid voor 3e slaapk.), luxe bad- ken' werkP'- dubb- garage. 1e verd.: woonk.. keuken, 2 slaapk.,

| kamer. Aanvaarding n.o.t.k. 2e verd.: slaapk., zolderruimte. Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs
WkK/^^^^^^""o^^^^ VraaaDriis f 159000— k k f 169.000,—k.k.|CADE: Woonhuis met goed uitgev. praktijk-, kantoor-, hob- HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met c.v.-gas en mogelijkheid

IC,Cv-9as, carport, berging en tuin Ind 0.a.: woonk. met yoor «*■ &[*&■ "-<>■*■■ kelder. "inkl"hp3f ");i'o4.i!uken mcl een goed uitgev. keukeninst. met app.-, kan- 'ca- m>_ e «erd-=5ka"ler|. keuken' d°"^e |n ,0lle!:2e,v _d"f.klTruimte met e'gen toiletruimte, 4 slaapk., goed uitge- \ kaJ"£' k!uken' douche. 3e verd.: zolder. Aanv. direct. Prijs
%__" adk. Vraagprijs ’ 127000 —k k ■*

29.000,— k.k.

■^^-- ' ' . KERKRADE; Grenzend aan het winkelcentrum vrijst. winkel-/kan-
kMM|H||| NIEUWENHAGEN- Uitst toorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning, c.v.-gas, werkpl./garage,

1 nplpnpn uriist iLnnnhiii<_ patiotuïn. Vraagprijs ’ 135.000-k.k.1 me^oaraae mooie °C"n en KERKRADE-Vtnkerstraat: Magazijnruimte-loods. Totaal ca. 127__■ Goed oeS^T tnd o a m mcl kanloór- en "#Mm*- Vraagprijs ’ 60.000,- k.k.
mime woonk ca 42 m 2' SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-

I luxe keukpn mpt knnkpninl straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en c.v.-gas, ruime
Ymmm m t_\ .Slaank tn ___Z elders^Winkelruimte ca.4om2,woonk., keukenen opslagruimten.

I badk' Vaste traonaaroe' 1everd" 9ro,e woonk'keuken' badk- slaapk" Vaste traPnaarzo 1"

1 isol., zolder moqeliikheid der met twee mansardek. Goede staat van onderhoud. Aanv. in
l voor 4p slaank Prima nn- overleg. Prijs t.e.a.b.H^ I de?h Een pand dat u be- SCHAfeSBÈRG-Centrum (Streeperstraat): Groot winkelpand

Jfef, 7^^BHB_r „ ,- slist van binnen moet (ca. 168 m 2) met magazijnruimten (ca. 180 m) en kantoorruimten|<C_^rioverleg. Prijs ’ 199.000- k.k. (ca. 51 m 2). Boyenwoning. Vraagprijs ’ 225.000,-k.k.

iyJË " makelaardij 0.g.,

v^^^||^^g geopend van ■

't! .aiQwNHAGEN: Rusüg en blijvend goed gelegen vrijst. W%m _*______ ■ ■"ir?0 m 2)T ,v^as- inpandige garage en rondom tuin (tot. I^lf___t_l- Itl_lk_l__ll_llll DVT^n_ n°P loopafst. van het nieuwe winkelcentrum. Goed ■ IVnwV lIMKWiUI^ VI
'J%k ' d- 0.a.: prov.-/waskelder, royale hal, L-vormige . ______M_______
T«p|(' Vl6l parketvl., open haard, keuken met instal., 3 F__r_n^Fi_^^r7^^_l!rv_^adkKoopprijs ’ 285.000- k.k. JjmJ2_mlZ^_!__L___

’ Tekoop
m Horecapand
Il met woonhuis,
Il gunstig gelegenaan deprovinciale weg II
II Roermond-Brunssum(Selfkant-weg). II
■\ Nadere inlichtingen en informatie: /■

Zadelhoff Makelaars JJ043 -256 633 /f
Specialisten inbedrijfshuisvesting

Makelaars & taxateurs o.g.
Van Hasseltkade 7

llllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllll
_=§ £s

5 + badkamer. 2e verd.: 1 slaapkamer + bergruimte. Aan- SSS
—■ vaarding medio 1990. ___=

___. HEERLEN (De Erk)
SSS i^^^^Hlßrr'B^.. ■ / '87.500.- k.k. =W__\\ »"*"■

Halfvrijstaand woonhuis S
SB I B_i $ met cv- + 9,ara9e' "~*

grondopp. 392 m2. Ind.: SSS
Bh hal, woonkamer met par- SSS
I k'etvloer ±35 m 2, royale __5—— RH ■ keuken mcl. app., terras ~I + tuin. 1e verd.: 4 slaap- SSS

3__j_ö<^..vir'ï.-sBBHBB kamers + badkamer. —__ Aanvaarding in overleg. SSS

-SB «^■.^Hi________________i HEERLEN-NRD- —
«~— -~~-_sfflß Halfvrijst. herenhuis met E

E badkamer. 2e verd.: hobbyruimte te bereiken via vaste trap, E
SSS Aanvaarding in overleg.

SSS - tt HOENSBROEK
= | ML ’ 110.000-k.k. =Halfvrijstaand woonhuis —;. met c.v. Ind.: hal, toilet, s

Bl ~ f woonkamer 7.50 x 3.80, ;_W^iT______^_ moderne dichte keuken S___ |l B mcl. app., tuin + berging. ___\
I 1e verd.: 4 slaapkamers SSS
I + badkamer. 2e verd.: __"

I IWl^^^^^^^_^___^BkS zolderruimte te bereiken S
E via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

E 3 I SIMPELVELD

ËEs slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e Sj~~ toilet. Aanvaarding vrijwel direkt.

S verd : 5 slaapkamers + badkamer. 2e verd: zolderruimte.~ Dit object moet u van binnen zien.
S Aanvaarding direkt.

Ss; " Makelaar o.g. " Taxaties
ass; " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
sss " Woningen " Verzekeringen

|makelaardjj^ /\|
Bh b
S lil Hoolstraat 42, Voerendaal

IllllllHllHll^

T " "Sri 1
WINKELPANDEN

I LANDGRAAF
| " Modern dubb. winkelpand .«w.-Sfiy
■ m. gr. parkeerterrein, om te\ bouwen tot winkel-woonhuis. . ~i .**| Ind.: entree, winkel 60 m 2, 98KH89

I WE Onroerend Goed Makelaardij ,' - ■<"I üLEEr__E _b b., _i II Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

<N^v DICK ROSBACHrV N^ ONROEREND GOED
1 '- - * ..a-.i

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

AMSTENRADE
Rustig gelegen, halfvrijstaand woonhuis met c.v. Ind.: hal,
L-vormige woonkamer, keuken, badkamer met ligbad, toi- Jlet en v.w., 2 slaapk., zolder via'vaste trap, kelder, achter-
tuin. Pand is geheel voorzien van rolluiken.
Vraagprijs: ’ 85.000,- k.k.

HOENSBROEK
Uitstekend geïsoleerd, geschakeld woonhuis met c.v. en
carport. Ind.: hal, woonkamer met parketvloer, keuken met
parketvloer, 4 slaapk., ruime badkamer met ligbad, 2e toi-
let en v.w., zolder via vaste trap, voor- en achtertuin, ber-
ging. Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 135.000-k.k.

HOENSBROEK
Zeer goed onderhouden halfvrijst. woonhuis met c.v. en
garage. Ind.: hal, luxe keuken met inbouwapp., eetkamer,
L-vormige woonkamer met plavuizenvloer, 4 ruime
slaapk., ruime badkamer met ligbad, 2e toilet en v.w.,
aparte wasruimte, zolder via vliezotrap, leuk aangelegde
tuin. Geheel voorzien van rolluiken. Dit pand moet u be-
slist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 175.000,-k.k.

Voor eventuele informatie over ons totale woningbe-
stand en/of aanbiedingen, gelieve u contact op te ne-
men met ons kantoor, maandagt/m zaterdag van 9.00-
-18.00 uur.

P Gratis naarTropicana!
Voorwie nu een Vaillantbadgeyser

of gasboiler laat installeren.
Comfortabel warm water. Kan * Om alvast te wennen aan het
dat? Ja, met een Vaillant i L_ warm-watercomfort.
badgeyser of gasboiler. l|ps \ PIK* Meer weten?Haa' ons de
Nu tijdelijk met een speciale \ "_ P actiefolder. Doe dat vandaag
actie: gratis met het hele gezin 1 ■^-^ no9!uA^ w*/tc*r'naar Tropicana te Rotterdam. /^H___?-_*- :_^ u/«_- »*- u/^^

Deze aanbtedmg geldt 10l 15iuli 1990. ——~~"~

IBt# LIRA
§!S|§^i||^*Ji verwarmings bedr. * onderhoud * c.v. aansluitingen

__- viillF ïs* Koemei 84 Landgraaf _W_*TMP»KIWSmUP* I Tel. 045-322972 \
¥$Ém "_*

CV- gas/serv,CE
«£ %E3^&---&WÊm Brunssum Voerendaal _afc

VAK.NSTAUAUUR | Tel. 045-214991 Tel. 045-752451 'T

I ..:. ,f:-::~" ai

Ps£ .’ LOODGIETERSBEDR. JO REIJNEN B.V.
Irenelaan 36 Geleen «fc

*VÉBfeuiMTHUflÉl ' Tel. 04490-42763| X^iT nniïff I \
■OT "jjÉ INSTALLATIEBEDRIJF HOUBEN

Akerstraat 53 Geleen

uciu*lu«dr TeL 04490-43252

\ Fax: 54004. \
"OMIP ~JÈk ~ LOODGIETER-EN INSTALLATIEWERKEN

-£ ëpfaillant Heerlen GEBR. GHIJSEN B.V. Kerkrade j.■'éÊÈÊhkMHSihmiMmÈ'' Landelijk erkend r\\ _^^mmmm___^^..__.___^_J kantoor/werkpl. Locht 65/67 Tel. 045-416768 \

BEL 4w\ VLEK verwarm,ng b-v-
-_- fUr^" Litscherveldweg 8 Heerlen afc

1 Tel. 045-212057 r\

Wk* _jP__ HUISHOUDCENTRALE VAN BENTUM
"fc ;iQi''»"*iW* Oude Kerkstraat 21 Heerlen «fc

mi«mMÉ« Tel. 045-721473 *T

BH. JB H. SCHRAA EN ZN.
"Fc fe3Vaillaiil Jongmansweg 47 Heerlen

Tel. 045-212203 rT

WBèÊF ~~Mt T A. PLOEM & ZN. B.V.
£^%#aïll_ai_l B*_P_i Centrale verwarming en sanitair

4»_ii«_. iiiSr I ■__■ Grupellostraat 33 Kerkrade *h| —y Tel. 045-452841 \



% f .^fl m%-mm^ _ / HT \IiTTITO TT T ln Kinrooi-Kessenich in België, net even over de /k. %. Xf__j_^y>\
/ A <? / I'lVltUDtL grens bij Ittervoort, vindt u T-MEUBEL En elke koper £ \^_A _\__+_lo^m\^^<<**/V Een gigantische meubelzaak met een vloeropper- TM llf

_
-/ \v"""'" ~."■■■■■>.Ü^ _r__l___f <$_*// " enorm aanbod van de mooiste vlak van maar liefst 5000 m

_
leuke attêS __—-^---"'■i'^ X 7__^/_V mPllhplpn-Pl'kpn Pn mnHprn Ze hebben daar een onvoorstelbaar groot _____=_^~ -=»=^y_F ;■.-■- :"'^;^fc,_r^^Kc^^_/ meUDeien. eiKen en moaem assortiment kwaliteitsmeubelen: veel degelijk- „ N^^^^gigi^llir^l _^_^Ws\i\_^r <OjSY " reuze Schappelijke prijzen mooi eiken in alle denkbare uitvoeringen en de .^^rr^-?" ?-■»■-■■*' 4#^.'^*/''\J _IC^n^^_x " ongelooflijke service zieïaÏu d"mSSgLTko^n! rijdan"' U wß^^^fl _^r^^_M^^:^7^^ Jp

s_s "'s ZOndaQS QeODend' éérst even naar T-MEUBEL De kans is groot, />\M\ilTv'^^^^tO_i___^^-^___^_S'^^l ,l_l^_^ *vf " ''

<&// x! .ratS bezorgdin WantVmooisVcmeubelen koopt u ( /j| ■ jtö^feflÜ^
£?// Nederland, België en Duitsland! bij T-MEUBEL! >wf_ l)\_/"^ ' ■-—--- Wr

Venlosesteenweg 160-161,3688Kinrooi-Kessenich, België, Telefoon 0932-11-566912. T\ ff I)A '^^^^^ - tE^SJ-^"^^^^^^^^■■■■■■^^^^^^^■^■i^B^"«^^^^^P^^^^^«B«Bßi^B^Bll^^__«il^^^^B^^^___^^^______________^^^^^___
■^^—"^■—■-i ____■■!■ «_.■____—________«« _____^_______«

y£x paul |IS SIMONS I
MAKELAARDU B.V
ASSURANTIE-TAXATIES
HYPDTHEKENFINANCIËN, I

EURDRAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WORMS

Übach over Worms:
Rustig gel. geschakeld woonh. met gar., zolder en I
kleine tuin. Ind. 0.a.: hal, Z-woonkamer, ged. open I
keuken met luxe eiken install., grote slaapk., kl. I
slaapk., luxe badk. Pand is recent op alle punten ver- I
beterd en gemoderniseerd. Dit moet u van binnen I
gezien hebben. Prijs ’ 155.000- k.k.

Übach over Worms: Jt ,_, I
Pal tegen recreatie- JÊ
gebied gelegen semi- -j||iL
bungalow met gar., jjßf^MHwwß»!^^
ruime hal, living, keu-
ken met luxe install., s"";
bijkeuk., 2 slaapk., MWr \WÊè_"
badk. en hobbyka- - 3^__^^_fc I
mer. Op verdieping: ruime overloop c.q. hobbyruimte I■en 2 gr. slaapk. Vr.pr.: ’ 279.000- k.k. 1 1Übach over Worms: |
In goede woonwijk en rust. gelegen halfvrijst. bunga- H
low met gar. en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk., keuken, 3 I
slpks. en badk. Vernieuwd zijn o.a. kozijnen en cv.- I
ketel. Vr.pr. ’ 170.000,-k.k.

Op zaterdag zijn wij bereikbaar
van 10.00 tot 13.00 uur I

§ 045-518182 f
Maastricht

Smeets & Druncks, notarissen,
delen mede dat op dinsdag 22 mei 1990 om 11.00 uur in
restaurant Grand-Mere, Helmstraat hoek Vrijthof te
Maastricht, op grond van art. 1223 lid 2 BW, t.o.v. nota-
ris Judith A.M. Druncks, in het openbaar, in één zitting,
bij opbod en afslag geveild zal worden

bedrijfsgebouw met boyenwoning
Arrestruwe 23-25, Maastricht,

bestaande uit bedrijfspand met (directie)kantoren,
showroom, bedrijfshal (30x30 m), afgesloten binnen-
terrein en boyenwoning met aparte opgang en garage,
kad. bek. gem. Maastricht, sectie N, 326, groot 21 a 66

~ca.
De Algemene Voorwaarden 1987 zijn van toepassing,

'aangevuld met bijzondere voorwaarden.
"Aanvaarding: in eigen gebruik na betaling van koop-
som en kosten. Het bedrijfsgedeelte wordt leeg opgele-
verd, de woning kan ontruimd worden op vordering
\/an de koper.
Betaling: uiterlijk op 3 juli 1990.
Bezichtiging: uitsluitend met toegangsbewijs van de
notaris.
Inlichtingen ten kantore van Smeets & Druncks, notaris-
sen, Wilhelminasingel 45, Maastricht, tel. 212777.

BEEK (L.)
Notaris J.N. Sluypers te Beek (L.)

zal op dinsdag 22 mei 1990 des namiddags 15.00 uur in het ho-
tel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v. zijn prin-
cipaal krachtens art. 22 van na te melden AVV jo. art. 1223 BW- in eéh zitting en bij opbod en afslag - in het openbaarverko-
pen:

FLATWONING
gelegen op de tweede verdieping met bijbehorende berging inje kelderverdieping, plaatselijk bekend Margrietstraat 61, kad.
wekend gemeenteBeek (L.) sectie G no. 1491-A-68.
indeling: hal met meterkast, keuken, toilet, douche, woonka-

r, grote slaapkamer, 2 kleine slaapkamers en berging in dekelder.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoor-
«aarden Onroerend Goed (AVV) 1987, voor zover uit bijzonde-
■e voorwaarden niet anders blijkt.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten; zo nodig. net behulp en krachtens de grosse der akte van veiling.
3etaling: uiterlijk op 3 juli 1990.
Segadigden dienen op de veiling desgevraagd van hun finan-
ciële gegoedheidte doen blijken.
3ezichtiging: - uitsluitend- na en in overleg met de notaris.
\ladere inlichtingen ten kantore van de notaris voornoemd,
vlarktstraat 1 te Beek (L), tel. 04490-79000.

WEUSTENRADE
Notaris J.E.M, van Putte te Landgraaf

up donderdag 17 mei as. om 15.00 uur n.m. in café 't
jeulke, Kerkplein 63 te Voerendaal, krachtens rechterlijk
>evel teneinde uit onverdeeldheid te geraken, in het open-

*_ar in één zitting bij opbod en afslag verkopen:

£ DE WONING MET GARAGE,
mdergrond en tuin, staande en gelegen aan de Luiper-

oeekstraat 14-14 cte Weustenrade, gemeente Voerendaal,
tad. bek. als gem. Klimmen, sectie A nr. 3036, groot 8.50
ire. Indeling: beg. grond: voormalige winkelruimte, berging,
jrovisiekelder, woonkamer, keuken, berging, hal, twee
slaapkamers; etage: overloop, woonkamer, balkon, twee
slaapkamers, keuken, badkamer. Gehele pand is voorzien. ran gas-c.v.
ïetaling koopprijs: uiterlijk 29 juni as. Gegadigden dienen
>p de veiling desgevraagd een verklaring van een bankrela-
ie te kunnen overleggen betreffende hun financiële ge-
joedheid.
3e Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 ;
/an de Koninkelijke Notariële Broederschap zijn van toe-
jassing, met inachtneming van de in de akte van veiling
/ermelde afwijkingen.
Xanvaarding: na betaling koopsom en kosten in eigen ge-
>ruik, zonodig krachtens grosse der akte van veiling.
Bezichtiging: donderdag 10 mei en dinsdag 15 mei, tel-
cens tussen 16.00 en 18.00 uur, uitsluitend op vertoon van
oegangsbewijs via de notaris.

■inlichtingen: ten kantore van voornoemde notaris, Kerk-
olein 31-32, Landgraaf, tel. 045-318585.' 75803

' I

.—— . '"~i<~~^~M_______-_________________________________________^^

11STIENSTRA ZET DIT WEEKEND DE DEUREN VOOR U OPEN (j
I Ook als u (nog) geen huis wilt kopen, kunt u bij deze projekten een kijkje komen nemen. I

_________■__________________________________________________________________■_______■_____

BRUNSSUM. ODoe-Ho*
Een huis van moderne bouwaard en Het woonplan is gelegen mBrunssum, kent lichte
meer danuitstekende kwaliteit voor £sïï2ïïïï2K/r\i nnn 1 1 _■»__. ■ i _ _ ___■ groenvoorzieningen. Bl] ac opzetvan dit plan isy0.000,- K.K. DOt IS Ol mogelijkVanaf gekozenvoor eenruime variatie in bebouwings-

’ 583,-netto per maand

beganegrond . _
" i,'—,^ -J-T

t--v eainosk "'>^___^^^fir;***!^^' - iii^ I
*,'_ . t /'■ HPv' jK- ■ "-* -~ » I

I ri'..:, -- j^ --■■'■■■ ■■>':^'rl'ï_«É____aiS_____^J--- ~..Ct?. \ | L___^^
J-V __'__ff «P"* jKI ' ''^ __TS"* "Tl M °° VJ]^_"to>/'
iTT~m ||gg|gH|t: » - -r 'i JX

-^_jp°°pr
__-TyrIS- _\i____sm . w.«' -1/X i_, ____-_._4___-.___._~§§ L, leveraieping

Aantrekkelijke prijzen.
Afhankelijkvan liggingen type variëren deprijzen

Architektenprijs van ’ 89.000,- tot’ 115.000,-k.k.; een meer dan
Voor het ontwerp is destijds een architektenprijs voordelige prijs/kwaliteitsverhouding.
verstrekt Er is een keuze uit maar liefst 12 woning- Doordat meer dan 70 huiseigenarenvoor een huis
typen, die onderverdeeld zijn in tussengelegen-, kozen is het goedwonen in ditplan. Bij een 100%halfvrijstaande- en hoekwoningen, poort- en dnve-in financiering is wonen al mogelijk voor ’ 583,-
woningen, eventueel met garage of berging. netto per maand.

_Te,haTk£n^^ ■■■ESSaMHJ* keuken met inbouwapparatuur ____\
' royale betegelde badkamer met ligbad, dubbele W^^__»__9f___rt^_^_____s__RftlW

vaste wastafel, douche en 2e toilet.

flhh___£JMf AoenGiezen
Gemakkelijkwonen voor in Heerien, p__ a gen Gieze_ worden patio-
een minimale priis. K^JK^^"*o^"?

ffi_b2^^_______i Hmonß? °^ff^^^s__H______RHÜ_P\ Fiftl'M— 'Jvflm*W%2&

r'WVV, l_*___\ mm^^^^'*"u^^^^^*^^^^^^^^^^'^^^^^^mTp^^^^^iimmW^^^Sm^^&Ntolmr^^Wl m^^^mmmmWCmmt

v -V ___i VI _C WCVCII een badkamer en een separaat toilet kompleteren
de bungalow

■_. \\ ~..MtW""~ <_\_Wm \ mÊÈ— 1 Prijzenvan/ 142.188,-vo.n. tot/ 152.597,-v.o.n.
De indeling is met recht sfeervol te noemen. Dit blijkt
al uit de T-vormige living (mcl. keuken ca. 34 m 2) met M

_
J?)MtHl ______!

lisßifc«.«fM

LANDGRAAF. QP deKamo
Achter deze modeme gevelS gaat een Slechts 3 gegadigdenkunnen nogvan dezekans
n____ „_„ „,;-(. _.-Viiiii profiteren en eenforse tegemoetkoming in deZee VOnruimte SChUÜ. verhuis-of inrichtingskostenop dekoop toekrijgen.

'Ï%M MM W%_% > '^

WWÊkmmm^mMMmm»,.^:. 'ÊXMmmMMmóMMi Mmm>'MmMMÈm%mmm
Aan de Verdistraat. nabij het winkelcentrum Prijs ’ 145.064.-van. excl. ma_’ 44.000,-rijks-. 'Op deKamp'inLandgraaf zijnnog 3 stadswoningen bijdrage. Nettomaandlast ca. ’ 560,-.
met garagete koop.

H^B^^HH^^H^aßßßHl^^^^^^^ Ĥ .Het comfort van dit type is de ruimte: BïRïFTMüT-iDe living heeft een oppervlaktevan ca. 37 m 2mcl. __^^^H^R_PMt___""''4^_^^___^_tl'openkeuken. Op de 1e verdieping 3 slaapkamers IXééA. I.m \\'n■*■__!iïi*\mmim-twm^kresp.. ca. 14 m2. ca. 10,5m2en ca. 6,5 m2en een MJ*} IXA2badkamer met mogelijkheidvoor 2e toilet. _______________■_____■____■■_■

.
'

< _________, fTiriirTn alil STIENSTRA
Hl m-m-T.-H-T-11= MAKELAARDIJ B.V.

«___»» ii—mihihiii» __»»__ «««_«_« ___s<i__ _«_«_» h = Kantoor Heerlen, Tel 045-712255*—l"*"1" wmiiiwwww »«___»: l/niicctrüatKß RAI 1 R\_ UlQQrl«__r, 'w_ta«wx«stt fmmtm_w meastttt&tmt xtmmm&stit >s_!s«!ssssaws WHfKftmiMKS». MUlaoliddl uu, OH I I Dvv nccncïl.

T^!^. S^' *■"**** «"» M = KantOOr Maastricht, Te1.043-252933.mmm m«mmmm, iii.Mimi.m.i _,»__«« _***__. >»__>
Wurkor Rrc inctraat kn R-J> IPD MaactrinhttfswßMSiöwwss-. röïsiswsswats^ #«mssmme <<=_bswsws^. wyutvei Dl uyblf dal OU, o__-.--I CU Ivlddbll I_>i h.

:>^_KKftWW AM» mVmt :*:WAWftSSSAft¥' , ~ — — ~ —Geopend: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00

MAASTRICHT, v*»-* .
Comfortabel wonen, in eenbijzonder appartementbegint in het gebouw Vroenhoi

/^^ r^\/.„ 11 ji \
/ '(L---'^1 [ \-_f^]\if\ D^U tüfl

.Mfflï I 0 É A 1" Wl ]1] fl CT^^V

J "Ui __■ _____■ i ______■'_________■ 1 .^.B P*"L Jvfijk ll' »"^ _!_____
_B_^S___j________ -^* ~^* <^._____u__i.^^ _j j .j-^i—■_—~ RRpI

*"—"^ ~~ i __.__________________________________________!

»^^^s§B§^BBKWW^^ RHK:./: r /.■*'■ " _______ MmJÊm. ■%£&£&>* #^

In Maastricht zijn door Coppelmans Bouw- Comfort en veiligheid
bedrijven 67 appartementen gerealiseerdin Het gebouwis voorzien van liltinstallatiesen aW
opdrachtvan SoudantBouwprojectontwikkellng. parkeerruimten onder het gebouw.Deveiligheid

wordt gegarandeerddoor zelisluitende deurene
Het project ligtin Maastricht-West nabij deAnna- inbraakwerend hang-en sluitwerk.
laanaan ac Brouwoisweg/hoek Volksplein. Op
korte afstand van het centrum is een nieuw stukje Vbor bewoning gereed.
Maastricht ontstaan met eenmodem stadsgezicht.

Prijzen:
Appartementen i slaapkamerappartement:’ 121.000,-v.o.n.Er een keuze uit 4 typen indelingen met lof 2 2 slaapkamerappartementen:van’ 148.000,-*slaapkamers en woonkamers tot ca. 40 m 2.Bijzonder. tot ’ 159.900,-v.o.n.

0 dehoekappartementen met eenwoonhal of de (Enkele appartementen hebbeneen éénmaWdakappartementen met een gedeeltelijk serredak. bijdrage van’ 15.200,- belastingvrij).
Afhankelijk van het type zijn de appartementen J
voorzien van een badkamer met doucheof ligbad. ■■■_■_■■-■■■■

HSm_Ma____
B^^^^ B&E^jßi iH|

bl_l__hb---&KVaI Biandhofstraat J,
Herenhuizen van formaat.>k _ÉuM__t

__HT m .'!_______! -■ sEMI^-t^ s__H . ■ ■
____________ . TUBB^BBttMBm____H ____H __[ 'mmm- .HR S mmWI m——mwWm t______H_K _aH_____T_____■> » - mSmmm i B _■ ___T^ ______B___R_St I HVP^

■4____ ___P*^^9_______! _Ëm___

_
Bfr*-**

,_ _:_h,"»_.»v___,„ „^„ h_» nr_Ht._t„M _^^«„ r. i ■ , .-ad!In Schaesberg aan deBrandhofstraat worden De woningen zijn voorzien van optimale isolatie*;

oppervlaktesvariërendvan 257 m2tot 271 m 2. Prijzenvan/ 229.890,-v.o.n. tot/ 234.867,- v.o.n
Indelina __________________________________________________________PWVV_WW*_________B7_l_!r„^.m_a i ~^m^_"__ _^!r;„^ " „ _P_J__F___B

n2e liaS«HJtoilet. Via vaste trap naar hobbyzolder ca. 45 m- ____ÉÉ_________yiÉl \W '

— A

e aa*s^e 2 comfortabele bungalows op goede woonstand in Sittard.

Aan deKarel deGrotestraat gelegennabij het gecompleteerddobr een badkamer, separaat«"' |
bï__Sü_£^a_b^£^ garage en ber^ .
zijn. wm-w-üuj.

170000-von I Binnenkort te betrek? Ir"'1" *'"""""" *""""" I __________-^ i
Alle vertrekken geUjkvloers is een niet alledaags
comfort:
Zo neeft dewoonkamer een opp van ca 30 m 2(mcl __sffij__r_iT?__l
°Pen keuken) en is voorzien van een terrasschuilpui B7¥Pr''_f_Mlfrl^l"l'__T'___''_P!_l:
Aansluitend zijn 3 slaapkamers geprojecteera. alle _IV__KjU«i__««_^_al______É__iv
met zicht op de patiotuin. De bungalowsworden JjW-■inTiiiiiwmmnrinij

—Gaarne"^'^«""nToirirtiiri fk!!^É_H
BON i 1
Naam J

I Pos,code/Plaals v| __!___ _.^.TVs W. .. ) l__^Z ï^_^_^ «^JfiI Telefoon . *l **:«*»»*»»« mmmmm** msmm^x mtmmmm. _«»«»»««. «^in onopf ank ri aesloten en I Q w .s.. .--.: vw^ .;,¥;- .... ...^^. tsmtms *__\
Makelaardn BV Anlwoordnumme?40e

640Heerlen'3 I mwmmmm mwmmm mmmsmm ,mmmmm *%\' 'vldKelaara'l öy-Mn,wu umme' "u-b4uu VB Heerlen | w „^„„^ .»»., -(jB__■■ _M_l _■_■ _______1 _______■■—■ M_ MM ■___■ HHI ______■_■ .s^ws^^s^». .««ws^^^s» .^««««wsössïsï-. .«ss_ss^*s^ ":ï_____l
ïw%_-_ .............. ~..._..^... .«' ~w' s^-s _Buur. Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. &_mmmim- . .m*ssmm_v ji*_f

Limburgs
-OTaDaD__iii_Aw-

Zaterdag 12 mei 1990" 44



Zaterdag 12 mei 1990" 45

Maastricht- nabij de koepelkerk

14 unieke stadswoningen
Schitterend gelegen bij het Oranje- '^^^^^^ÊsM.^^ (LI,, '

Wem, direct bij het stadscentrum, wordt aan lfs^ >~^V r"1 *' ■* - 3
"» £.%dein aanleg zi^ideKoepelstraat een beperkt "^^^^^^^^"4 W '""1 1 n""~*~~»<-? |^^^Spwte&|Jntal exclusieve stadswoningen gebouwd. "*^^SHN^~-M Hii Pt-* f fbegrote woningen met tuin op het zuiden I H--N L~i-»« i ;" - SmFj!,len eigen parkeergelegenheid in dit klein- '^^^^^Mi' - , _J-.Lj j & ~'W'Tf "I;^^^^^^ltalige, rustig gelegen plan hebben een * . ---_. rÜFI" WV >[ «il "rf__^_§__^^jSterke architectuur en veel ruimte. Bijvoor- " iIB ...' J ! ff» ÏW J^^PP^^r^ld royale woonruimte en keuken met ' _ jj.J f| ï p-/_li "- ' !" * ;sf HlT'*)» t ' iËr-. 3JT."|F^ Ijeuken, een souterrain of kelder van JL*^.^ *v ■-_-"" "" mj~é.. %:. SH Rijs F&1

2, ,^M#.| 1 '"-.'- 'k- * , }~^^_J~~é'^ . -Jf" _ ■■_? f J.''*._eventvele zolderverdieping met dakterras ;- "^ * - '11 ' -1en een balkon van ruim 13 m. Het souter- > »*> 'f^.'ain of de zolder bieden voortreffelijke ' <''-- '|B iïl t/jjjrtQangspuntenvoor bijvoorbeeld een —' "„. -, l|||._-... " '

lobby- en/of werkruimte. ———— —' *«' ■—^tfl^^l ''" S "irr

Geïnteresseerd? U wilt ' ><„ . yL. De kwaliteit, de luxe en de afwerking meer weten? De documentatie-map .igt *f%, %fW tot in details verzorgd. Verder zijn de voor u gereed. Haal hem op op ons adres
I °ningen goed en zeer doelmatig geïso- aan de Wycker Brugstraat. Of bel ons even,
eerd' we sturen ude documentatiedan directtoe. Koopprijs vanaf ’ 298.000,- v.o.n.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
6221 ED maastricht- wycker brugstraat 62 - tel 043-218941

VAALS
Notaris mr: H.L.G.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.

76039

-m^m^m^m^m-m^m^^mmmwm^ÊÊ^ÊÊmm^^^^tm^m,

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

V§*Sfii
I En de makelaar weet van

wanten en kranten.
*^—m*—m>——.^—^—

KUNJffiSoFenHARDHOUT
iS<hmiti|

GmbH
v.SiemensSlr 6 ILJIt—J
Geilenkirchen irilf-)Gewerbegebiet il m I
T81.f12451/Mj9j[ jUIUI_|

0 880160
Deuren
Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heerMeerten,
tel,. Q45-322728

I „,,_ Brunssum Xiïiï■ I (Treebeek) \■ m Vraagprijs■ pr8*- mm ’95.000.-k.k.
M Een In uitstekende staat
■ft "=a*"?, verkerende woning, ge-

I |n(jeling: souterrain:■ Pfovisiekelder. Begane grond: entree/hal, betegeld toilet,lij aanbo|Jwkeuken, woonkamer, terras, dubbele berging 1eII w p'n9: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vasteHij "astalel en wasmachineaansluiting. 2e verdieping: dmv.II i?n v''ezo,raP bereikbare bergzolder.■ | c.v.-gas. Bouwjaar 1948. Gedeeltelijk geïso-
II d' La9e woonlasten.

I Hoensbroek

II Indeling: souterrain:
I .povisiekelder en kruipruimte. Begane grond: royale en--1 'nree'na betegeld toilet, keuken, woonkamer. 1e verdie-Ij |" n9: 4 slaapkamers, badkamer met douche, vaste wasta-I »" 2e verdieping: d.m.v. een vliezotrap bereikbare berg-

■ij volder.
H j het huis verkeert in een goede staat, pannen'
II h en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, c.v.-gas. Een>■|j luis met ambities.

Ijl HOENSBROEK

I ruime kelder. Begane■ grond ruime entree, berging, toilet, woonkamer, keuken.|j l
n "iet een buitenberging. 1everdiepng: 4 slaapkamers,

■El ? adkamer. vaste wastafel 2e verdieping d.m.v een vlie■ | 'otrap bereikbare bergzolder. .I HOENSBROEK

■ " stand van het centrumI "SE-_■ van Hoensbroek.I Indeling: begane
■rt arond: ruime entree, berging, toilet, grote woonkamer..11 1 r^Ul(en me' 'uxe aanbouw-unit, tuin met serreen twee ga-II tf9es' 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met Ng-
111 tr^ 8n vas,e wasla'el- 2e verdieping: d.m.v. een vaste111 Ai P t)ere'kbare te ruime slaapkamer.
I| ?'9emeen: uitstekend huis, c.v.-gas. Een huis wat beslistl| "len mpet worden. Perc.oppervl. 410 m 2. BouwiaarWWWWX ~- '965. iI
I WIJNANDSRADE

l|: yzSsSÏL^m met mzetliaard en p|a- " 'W'i nrl2envloer. moderne keuken, eethoek, toilet, badkamer'I \ Al
6' duDDele wastafel en ligbad, 3 slaapkamers, garage.I '■ Dl-tfmeen: courantpand, ideaal voor eenouder echtpaar.

I I m daken recentelijk vernieuwd, gas-c.v.
B; van opzet
\m>: —
I ml" w'nke,ruimte in „Hartje Hoensbroek". Winkelopp.vl. 45
I I ch Magazijnopp vl. 40 nr. Geschikt voor diverse bran-I "es. Goede ligging. Huurprijs ’ 000,-.

I Drs. de la Haye
I JJakelaardij O.G. - TaxatiesVerzekeringen - Hypotheken
I Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 ■■■
(makelaahJ

p^ók 's zaterdags: 10-12.30 uur J

99999999999999999999999999.»

Geleen, Pastoor Vonckenstraat" Winkel 80 m 2. Huurprijs ’ 858- per maand.

" Geleen, Rijksweg-Centrum 9
9 Winkel/kantoor 90 m 2. Huurprijs ’ 2.100,- per maand. "% Geleen, Rijksweg-Centrum "0 Winkel 300 m 2+ 100m 2verkoopruimte souterrain en twee bo- 9
0 venwoningen. Huurprijs ’4.000- per maand. Ook in gedeelten "— te huur. a/". Heerlen, Stationsstraat

" Winkel 80 m 2.Huurprijs ’ 2.100- per maand.
9 Hoensbroek, Kouvenderstraat (voetgangersdomein) 9
9 * Winkel 120 m 2 met boyenwoning. Huurprijs ’2.500,- per "9 maand. %
m * Winkel 165 m 2(nieuwbouw, compleet afgewerkt). Huurprijs 9
£ ’ 3.250- per maand. Z

J Bom, Sittarderweg
9 Kantoorpand 120 m 2(geheel ingedeeld). Huurprijs ’ 1.500-per _\9 maand. ' 9

9 Heerlen, Burg. de Hesselleplein 9
0 Kantoorpand 175 m 2, mcl. 12 parkeerplaatsen op eigen ter- 9
0 rein. Koopprijs op aanvraag. 0

Hoensbroek, de Koumen (nieuwbouw) *m 2 kantoorunits elk 35 m 2,compleet afgewerkt. Huurprijs ’ 140- m' per m 2.
► Landgraaf, op uitstekende lokatie *9 Kantoren 600 m 2 / showroom 300 m2en luxe woning. Huurprijs "9 ’ 7.000- per maand. 9

0 Brunssum, Dorpsstraat 9150 m 2 bedrijfsruimte + boyenwoning. Koopprijs ’ 155.000- 9

| Geleen (nabij centrum)
» Ca. 3.000 m 2opslagruimte, eventueel te verdelen in units van !
" 400 m 2.Huurprijs ’ 35,- per m 2. "9 Hoensbroek, de Koumen (nieuwbouw) 9
O Ca. 9.000m 2bedrijfsruimte, vrij indeelbaar in units vanaf 600 m 2. 9
9 Huurprijs ’60- per m 2. 0
1 Hoensbroek, de Koumen ". Bedrijfshal 500 m 2. Hoogte 8,4 m. Huurprijs ’2.300,- per *" maand, excl. BTW.

9 Hoensbroek, deKoumen *9 Bedrijfshal 740 m 2. Hoogte 5,6 m. ’ 450.000,- k.k. "0 Hoensbroek, Stationsstraat 9
0 Bedrijfspand 1.000 m 2 met inpandig kantoor/showroom. Koop- 9prijs op aanvraag. m

? Kerkrade, industrieterrein Dentgenbach

" Representatief bedrijfsgebouw, bestaande uit: showroom 110 5" m 2,kantoren 190 m 2, bedrijfsruimte beg. grond 1.450 m 2, verd. J" 450 m 2, mcl. lift en laadkuil. Koopprijs op aanvraag. "j0 Sittard, Nusterweg (industriepark Noord) 9
I0 400 m 2bedrijfshal, volledig geïsoleerd. Huurprijs ’ 1.850- per 9
0 maand. g

~ Sittard, industriepark Noord" 5.200 m 2.Koopprijs ’ 300.000- k.k.
9 Heerlen, Adenauerlaan "9 Bouwgrond ±1.000 m 2. Geschikt voor 2 woningen, eventueel *9 met bedrijfsruimte. Koopprijs ’ 135.000,-. 9

0 »** Winkelruimten (te koop of te huur) .** g
0 van 50 tot 1500m 2in geheelLimburg ten behoeve van lan- «— delijke winkelketens. m
J - 100 tot 750 m 2 kantoorruimte met parkeervoorzieningen te X" Heerlen. "

tSÊÈÊ
huur/te koop^.

ËI Nederweert-Smisserstraat V^ml bedrijfsruimte,
■ I totaal groot ca. 700 m 2, il

geschikt als garagebedrijf, werkplaats
■l en opslagruimte. /■
»\ Nadere inlichtingenen informatie: /"
Zadelhoff Makelaars JJ043-256 633 /WSpecialisten inbedrijfshuisvesting .^^r

Makelaars & taxateurs o.g.
Van Hasseltkade 7

I

SCHINNEN/OORPSSTRAAT
Uitst. gelegen en prima onderh. RUIM WOONHUIS met
gas-c.v., garage en zonnige tuin. Ind.: hal, eiken inbouw-
keuken, grote woonkamer, 4 ruime slaapk., badkamer en
zolder, ’ 139.000,-k.k.

BERG EN TERBLIJT
Goed gelegen HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en fijne tuin (333 m 2). Ind.: kelder, hal, mod. keu-
ken, woonkamer m. parket en overdekt terras, 4 slaapk.,
ruime badkamer, ’ 178.000-k.k.
VALKENBURG
Mooi gelegen HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en tuin (380 m 2) m. vrij uitzicht. Ind.: hal, mod. in-
bouwkeuken, woonkamer in L-vorm van 45 m 2, 4 slaapk.,
badkamer, ’ 179.000,- k.k.

J|___. _.* | _.__-_. _Mk

~ $?_>^* -_*^^P!BB^^S^
HEERLEN/NOBELSTRAAT |"'_!l*_i^_Mfi
Gunstia gelegen VOOR- fIK |OORLÖGS HERENHUIS -■».". i»3BK9»J KI

K.K. ;j

SCHIN OP GEUL
Uitst. gebouwd HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
zonnige tuin en berging m. mog. garage. Ind.: hal, mod. in-
bouwkeuken, extra speel- of werkkamer, riante living in
L-vorm m. open haard, 4 ruime slaapk., badkamer m. lig-
bad en 2e wc, zolder, ’ 198.000-k.k.

MARGRATEN/HONTHEM
Rustig gelegen RIANT LANDHUIS met cv., grote carport
+ stallen en 1380 m2grond. Ind.: ruime hal, mod. inbouw-
keuken, royale leefruimte van 100 m2met vide en entresol,
4 slaapk., badkamer. Aparte logeer-/kantoorunit met eigen
ingang en sanitair. Prijs en aanv. n.o.t.k.

ULESTRATEN
Uitstekend gelegenVRIJSTAAND LANDHUIS met cv., in-
pandige garage en ruime aangelegde tuin met veel priva-
cy. Maximaal wooncomfort door royale indeling en uitste-
kende afwerking. Prijs en aanv. in overleg.

Il IEDBUBPAHDEN
HEERLEN
* Centrum. Winkelruimte op goede

lokatie. Opp. ca. 120 m 2.

Huurprijs’ 42.000,- excl. B.T.W.

* Te huur gunstig gelegen winkelpand
in Centrum. Opp. 100 m 2.Huurprijs/33.600,- per jaar.

* Centrum. Royale kantoorruimten
190 m 2in modern gebouw op herken-
bare lokatie. Parkeerfaciliteiten aan-
wezig.
Huurprijs ’ 160,- per m 2per jaar
excl. B.T.W.

* Winkelruimte c.g. kantoorruimte tehuur. Tot. opp. 255 m 2, ook in delen(124 m 2resp. 130 m 2) te aanvaarden.Huurprijs’ 42.000,- per jaar excl.B.T.W.

KERKRADE
* Op industrieterrein Dentgenbach

modern bedrijfsgebouw. Bedrijfshal
575 m 2; hoogte 4.50 m. 2 electr.
poorten. Kantine. Wasruimten. Kantoor
ca. 125 m 2.

Koopprijs op aanvraag.

LANDGRAAF
* Nabij winkelcentrum "Op de Kamp"

halfvrijst. winkel-woonhuis met eigen
inrit. Globale md.: kelders; winkel-
ruimte 50 m 2, magazijn 26 m 2, garage,
keuken. 1e verd.: woonkamer 46 m 2, 3
slaapk., badkamer.
2e verd.: grote zolder met slaapkamer.
Koopprijs op aanvraag.

* Schaesberg. Halfvrijst. winkelwoon-
huis. Opp. winkel- en kantoorruimte
ca. 35 m 2.Woonkamer. Woonkeuken.
Veranda. 1e verd. 3 slaapk. Badk. met
o.a. ligbad en douche. 2e verd. 2 ruime
slaapkamers. Grote zolder. Pand is ged.
voorzien van roll. Uitbreiding mogelijk.
Pand is voor vele doeleinden geschikt
en heeft uitst. parkeermogelijkh.
Prijs/ 170.000,-

MAASTRICHT
* Randwijck. Bedrijfsruimte ca. 120 m 2.

Koopprijs ’ 140.000,- v.o.n. excl.
B.T.W.

Hl STIENSTRA
== _= BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

[BRUNSSUM- 'DEHEMELDER'
STIJLVOLLE VRIJE SECTOR WONINGEN
inB__rSS__S der' Cp^^S^lfl
een voortreffelijke woonlokatie. f^f^ÖfSlte^
Een goede afwerking maakt van
DeHemeldereen kwalitatief ?M>^W^^ 'hoogwaardig bouwplan, waarin u "
bijzonder prettig en comfortabel
woont in een rijke en gevarieerde -^y-^^-^/tWhs-, *ÏÉ$W '\.woonomgeving op geringe afstand %_^^|f^ l:*éX| 'lilt * 'M
van het centrum van Brunssum. -^^^^^^. ./ yËjÊ^fö ' $k_ '"

In dit plan worden 8 attractieve U I'l^Ïl fe> *vrijstaande woningen met garage ''*l^^ö_^S^-Tj.^^^
gerealiseerd, ruim gesitueerd aan |f... _'_m " 3ff "?" '^f^feen nog aan te leggen plantsoen. Mlf 'm* ■-4 i 'jB
De woningen hebben een toonaan- j ..„..._ '--»- .■■ : ) p"*
gevende architectuur, een hoge .as>._ jjj Jl '%s£: ■töT f7%) PSImate van privacy en een represen- fe^wJW^s^**? <_■%!* _n .1 JP_l.!b>.
tatief karakter. De royale percelen '/1^ % _____J^^l^^_tew
liggen op de zonzijde. sPBi__lw if > T.^i^ ''*< \\ j^^^Wwi*^'

De woningenhebben o.m. een : f*_»^P f;’ L ' nf___Js )■■ "*?<%&*>■*>. «_2
L-vormige woonkamer met eet- ' n^-JM ? V* k*ï.-l^^^'v^P^-**''*hoek en een half-open keuken van f-^ ; j £,4 §s^^^^^^^H^^_^ö|
41,5 m 2, bijkeuken, 3 ruime slaap- U! "I J^^^^^^^^^^S^kamers, een badkamer met ligbad gé m 7^_f^_^^^^^^S{ï^_m
en «louche, vaste wastafel en 1— _ff-.;' 9B . > .ft-l^,^^?#. j

tweede toilet en een vaste trap o.m. een goedeisolatie, hardhout Koopprijs vanaf / 210.500,-
-naar de ruime, afgesloten zolder. en betegeling van diverse vloeren v.o.n.
De degelijk gebouwde woningen en wanden, mechanische ventila-
worden uitstekend afgewerkt met tic, centrale verwarming.

I E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerten
6411 AT heerien- van grunsvenplein 12 " tel 045- 713746

iciquincilJNSSUM, HERTOGSTRAAT 42

HEZZZj 1 J|jHlt f __fc __|
_»i^^w B*"~~~- £

'rijst, souterrain woning met inpandige garage
in. lnd.:Souterrain: ruime hal, garage, provisie-
ar en c.v./waskelder. Beg.gr.: L-woonk. met
ihaard, aansluitend keuken en serre (deels
sntabel). le Verd. 4 slpks. en badkamer methe, v.w. en 2e toilet. 2e Verd. vliering,
/j. 1968. Dak 1987 vernieuwd, deels rolluikenjrnieuwde elektro.
: ’. 135.000,- k.k.
«LEN, ADELAARSTRAAT 32

nhuis met cv., berging en tuin. Ind.: groten-onderkelderd. Beg.gr.: hal, woonk.,leuken en
ig. 1 e Verd.: 2 slaapkamers en badk. met
ie, 2e toilet en v.w. 2e Verd.: via vaste trap:
>op, 2 slpk.en berging/vliering. Woning is
ien van dubb. beglaz. Aanv. direkt
:’. 105.000.1c.k_
NSBROEK, DR. A SCHWEIZERSTR. 31

huis met cv., inpand. gar. en tuin. Ind.: grotelobbyruimte en berging, hal, woonk. en dichteken, balkon (achterzijde). 1 c Verd. 3 slpb.
3 m toilet en v.w. 2e Verd. ruime bergzolder
.otrap. Bouwjr. 1973. Aanv. in overleq
’. 137.500,-k.k.

IH,
PASTORIJSTRAAT 11-C

_L____or \_^_^_^_W N
<?■__!_____! 1^- ____i _P^ m_'\ ___it.j 9 lottT_r _________H

.trum gelegen fraai appartement op le verd.hal. toilet, woonkamer met plavuizen en
n, keuken met plavuizen, badk. met douche,
2e toilet, 2 slpks., was/bergruimte, buiten-

ng (isolatie + ged. dubb. gbs) Bwjr. 1982.aarding in overleg.
: ’. 98.000,- k.k.
JBEEK, W. ALEXANDERSTRAAT 19

' ?'■ __^_fe?____
____>~> ______(__! VL____ Bnl ____.____. kfcmtA

bndhuis m cv., inp. gar. en tuin. Ind.: hal mef
m. living (ca. 44 m 2) m openhaard, keuken m
/itte inrichting en app. bijkeuken, gar. berging,rd: 3 slpks, waarvan kinderkamer m open trap'liering/speelruimte, badk. met douche, ligbad
in dubb. v.w. Geheel geïsoleerd,
ca. 920 m 2. Bwjr. 1984. Aanvaarding direkt
’. 339.000,- k.k.

aquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties (______>
Hypoiheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28
Heerlen É|HÊÊ

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW

U^ts" / JL»5300 [makÊlaarJ

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAHO

/VV/ /_ <__=_?
Voor alle informatie: —
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE Ell MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrecht.

Limburgs
-\]__GDGD^_III_AI|-
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ÜBACHSBERG

;:

MOSTARDSTRAAT-v. MULKENPLEIN
Vandaag willen wij u enkele woningen laten zien die
gebouwd, c.g. in aanbouw zijn volgens de befaamde

LIVINGSTONE-bouwmethode. Zoekt u een
nieuwbouwwoning of heeft u bouwplannen, dan is dit

een unieke gelegenheid kennis te maken met dit
revolutionaire bouwconcept.

I éf_\ h______________^______l__M_________J

■- " i

KÖMMERUNG KUNSTSTOF KOZIJNEN
Zfyit I "Ramen, deuren, schuifdeuren p

"Winkelpuien, voor nieuwbouw enI renovatie „^r_______\H II "^TI
"Ned. fabricage Komo-keur Hl
"Alle soorten beglazing

| "Isolatieglas 10 jaar garantie S|J 5
4j~ "Eigen montage voor binnen-en IQ Bj I vRIbuitenafwerking * Ijl

Bel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven, lil I
tel. 045-253891 tot 21.00 uur, faxnr. 045-274264. ||*n _lU
Kunststof Brunssum J^.___U:=
Jo Kuckelkorn, Vijverstraat 27a .

30618

( >s
Nog enkele bouwkavels te koop
PUTH, plan Einder Coolhoff

" 1 kavel, groot 442 m 2.Koopprijs ’ 60.000,- k.k.

" 1 kavel, groot 470 m 2.Koopprijs ’ 64.000,- k.k.

" 1 kavel, groot 940 m 2.Koopprijs ’ 105.000,- v.o.n.

PUTH, plan Einder Coolhoff

" VoormaligeBOERDERIJ met ca. 2.000 m2grond. Koopprijs ’ 270.000,- v.o.n.
Indien de koper het huidige gebouwhandhaaft is deGemeente Schinnen

-_ m bereid ca. ’ 100.000,- bij te dragen in de verbouwingskosten.

SITTARD, plan Beekdal/Sittard-Zuid

" Riant gelegenvrije sector bouwkavels. Variërend van 340 tot 675 m 2.

Koopprijs van ’ 46.500,-tot ’ 81.000,-v.o.n.

Voor inlichtingen en verkoop:

BI RUIJTERS
taxatie- en expertisebureau - sittard maastrichtheerien
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 29000

v ___________________________________y

_____________________!
HEERLEN: „Mooie, ruime woning, rustig gelegen!"
Ind.: hal, L-vormige woonk., dichte keuken m. alle app., berging, garage, 3/4
slaapk., badk. Onderhoudsvrije ramen/kozijnen. Ged. voorz. v. roll. Vraagpr.

’ 122.000,-k.k.Aanv. in overleg.

_Plßni_pnÉH_!_H_pÉ

HOENSBROEK: „Ruim, halfvrijstaand woonhuis op loopafstand van centrum!"
Ind.: hal, woonk., keuken m. app., hobby- speelk. (3.70x4.60/5.60), garage m. |
loopdeur, 3 slaapk., badk., zolder. Geïsoleerd en ged. dubbel beglaasd en roll.
Bwjr. 1977. Diepe achtertuin. Prima onderh. Vraagpr. ’ 142.500- k.k. Aanv. des- I! gewenst op korte termijn.

'■' m
EYS-WITTEM: „Ruim, vrijstaand landhuis voor de liefhebber van rustig en idyl- Ilisch wonen!"
Ind.: 2 kelders, grote hal, woonk. m. allesbrander, grote woon-eetkeuken i
(4.50x3.50) m. zeer luxe mr., bijkeuken, inpandige, verwarmde garage, 4 slaapk., 'badk. m. ligb., doucheen 2 vaste wast., apart 2e toilet, zolder. Bwjr. 1987. Geh.
pand uitgev. in 1e-klas materialen. Vraagpr. ’ 298.000,- k.k. Aanv. in overleg.

__________ü^_l_______^_^_____^_^^^____

<■ c H_________Wèm_________.
I BRUNSSUM: „Ruime bejaardenwoning met c.v."

Indeling: hal, woonkamer, eetkeuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche en I
vaste wastafel. Huurprijs per maand vanaf ’ 379,65 excl. servicekosten.

I £A |
! NEDU MAKELAARDIJ j

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen I
Telefoonnummer zaterdag tussen 9.00-13.00 uur: 043-645352 I
Telefoonnummer maandag t/m vrijdag 045-710909

Beter wonenbegint
met Stienstra_____

L KERKRADE H
Q_fi_pnctrQ ___. oft aan vaar I Chèvremont. Goed onderh. Ap-O lltll . II d lieeil e_ll Zeer 1 H H parlement op de 2e verd. Woonk.
uitgebreid huizertaanbod in f^St* *>■ >-*- met p"^tT_s£ I Skn pS

„K SS*J
Il .. , l -UI friot opp " 165C?m' metP^Z ffifmeWl.? ■ dubb. begl. en fed. voorz. vanelke pnjSklaSSe lü heel I JKVm .metrketcngroa^^fon^e

lnpand. gar. 2 ■ roll. Mogelijkh. voor overname
r_ "J T " _. ¥ J I slaapk. Royale badk. met douche en oud lhetpandge_. ■ van r.jkssubs.d.e.
Zuid-Limburg. In deze aan- I s^tSoT . * I *.

maak uw wensen aan ons kenbaar. 11 11 "j5/79-000'--^- 4729

1 ii Terwinselen. Goed onderhouden

HEERLEN Hl ■ ■ huis. Bet. kelder. Ruime woonk.Douve Weten. Aan pleintje, rustig en gezellig, gel. bung. met ■ MMMM*^*^^^^ 4741 ■ met parketvl. en allesbrander.
zonnige patio die opt. priv. biedt. Berging. Slaapk. Badk. Ruime I wk"7 349 OOO^ki- ■ H Royale eetkeuken compleet metlivingen openkeuken met install. (Tot. opp. ca. 47 m 2.) 2e slaapk. "PJ ""■ . O app. Badk. met douche. 2 slaapk.
met badk. voorz. van ligbad. Pand is uitst. onderhouden en opt. 1 ■ ! Mogelijkh. voor 3e slaapk. Vlie-geiso'; | zotrap naar zolder. Berging. Gar.

I ___^^^^^^^^^m _\\\\\\\mMMm-mmmm--m- j^_ jq dj_ jj^
l__-^_________WL_____\ geh. voorzien van dubb. begl.

IWMMMMm9-9---^-~- Prijs ’ 134.000,-k.k. 4695

K|p| I BOCHOLTZ H tuin. Royale living met n.v- HEERLEN H Woonk. me.p__ïk!rtvl. Ee eêt-
■""^B ir. ■ Bloemenwijk. Uitst. onderhou- verschil, allesbrander en aparte Heerlerheide. Royaal, goed on- keuken.4slaapk.Badk.metdou- I
H".haM mm den karakteristieke woning in eetk. tot. opp. ca. 50 m. Aparte derhouden herenhuis met tuin en che. Tuin ca. 20 m. diep. Berging.

\_W> *«i Hl Oostenrijkse stijl met gar. Grote keuken met eiken install. 3 grote terras. Kelder. Royale hal. Keu- Carport. Het pand is ged. voor-'mZ-m-mT^ M L-V°rm. woonk. met plav. Compl. slaapk. 2 badk. beide met douche ken met luxe install. Woonk. ca. zien van roll.mmmm W^^ift^'- eiken keuken met install. en app. en toilet Nagenoeggeh. won. met 52 m 2 met parketvl. en open Prijs’ 122.000,- k.k. 4900

ÉÉ^' -'____■ met ligbad. Vaste trap naarruime Prijs’ 155.000,-k.k. 4746 sjaapk Groot balko n Zoi der. KERKRADE H
fÊÊ^2mMtmmm^t zo'der. OpP- 214 nr. Bwjr. 1971. -. -.. jj ruimte en berging. Nagenoeg ge- Centrum. Goed onderhoudenm^MmmmmmmMMMMMMMMMMMMWMMMmm Prijs’ 145.000-k.k. 4901 H__K__lN H hed voorzien van ro n app. op 3e verd. Lift aanwezig.Prijs’ 219.500,- k.k. 4804 , . Centrum Karakteristiek en Prijs’ 155.000,- k.k. 4883 Royale woonk. met loggia. Open

crmp[,Bcnf - BRUNSSUM H representatief ouder woonhuis, _J keuken meteetbar. 2 sl^pk. LuxeSCHAESBERG . H In jonge woonwijk gel. goed ge- tevens bijzonder geschikt als HEERLEN H badk. met o.a. ligbad. OveralHalfvrijst. woonhuis met tuin en mogelijkh. voor dubb.- gar. ïsol. woonhuis. Grote tuin met kantoorpand/praktijk- of zaken- Nabj j centrum Modern woon- hardh. koz. en dubb. beglWoonk. met erker en aansluitpunt voor openhaard. Woonkeuken goede bezonning. Woonk. Keu- pand. Kelderruimte 3 ruimten huis voor klein huishouden Prijs/135.000-k k 4889
met compl. install. en app. Winkel- en kantoorruimte ca. 35 m 2. ken met app. Berging/bijkeuken. tot- °PP- ca\5O ra ■ Keuken. Toi- Roya)e woonk met keuken ca 2g
Mogelijk bij het woonged..te trekken Veranda Ruime hof. le Tuinberging. 2 royale slaapk. let. Diepe tuin met voetpad naast m 2 2 ruime slaapk. Badk. Ber- KLIMMEN Hverd. 3 slaapk. Badk. met ligbad, doucheen v.w. 2e verd. 2 ruime Luxe badk. met o.a! ligbad. voordeur. Ieverd 2 slaapk.Badk. ging. Terras en tuin. Optimale Royaal halfvriUt wonnhuU metslaapk. Grote zolder. Pand is ged.voorzien van roll. Pand is voor Aparte douche. 2e toilet. Keuken. Ruime bergzolder, be- f so,g' Wp"raalC HSt^Ste aanvaarde^Tenvele doeleinden geschikt en heeft uitst. parkeermogelijkh. Prijs/93.000,-k.k. 4830 plankun beschoten.Perceelsopp. Prijs/75.000,-k.k. 4641 a^^ip^SSSSnJiS„ m BRUNSSUM H Prijs/199.500,-k.k. 4896 HEERLEN H &. __i 000-kk 4904- De Vos. Royaal halfvrijst. woon- Wellen. Hoekwoning met tuin en 'Pjfffflïr huis metdubb. gar. en tuin,achter- HEERLEN H gar. Berging. Hobby-c.q. slaapk. NIEUWENHAGEN H
I lil W^LwWÊÊMWr^mmïmmi^ om bereikbaar. Woonk. met par- Grasbroekerveld. Royaal woon- le verd. woonk. ca. 33 m 2.Gesl. Royaal vriist woonhuis met ear%■ ■ . sSsSA ■________! v MMav' . \__________MMM\z : ' ___w&s______v* 11_y^T'li 1* 1 L_ L / e J t*t** ** J " *'V_^_'llllLll_J li_ll<l C(JLI-I m WtMgLM mWw e keuken met huis met terras' dubb~ Sar/ keuken met install. 2e verd. 3 en tuin rondom Royale living 42
■Égffc mmWtm compl-eiken aanbouw mcl. app. magazijn. Woonk. met parketvl. slaapk. Badk. met ligbad en 2i m 2 Aparte keuken met app Bii-

JÈÈÈËÈ «Sf __W®wÈm 4 slaapk. Badk. met o.a. 2e toilet, Aparte keuken. Bijkeuken. Ber- toilet. keuken 4slaapk Geheel bet luxeWk: '^vÊÊÊMm ligbad. Grote hobby/bergzolder. ging. 3 slaapk. Badk. met ligbad Prijs’ 119.500-k.k. 4426 badk. met douche, ligb. en toilet.

WÊm PriJ/ 8179°000,-k.k. 4854 HjU.^ooMe s^aapk^ventueel HEERLEN ïï JJ^Pand is geh. voorzien van

BRUNSSUM H
B«s

n
chikt voor zakel'Jke doelein- Meezenbroek. Comfort, eenge- Prijs/217.000,-k.k. 4881

■||~::_ , f/li WÊÊKÈÈ Langeberg. Goed uitgevoerde kelder. Woonk. Gesl. keuken. 3 NIEUWENHAGEN ïï
Mogelijkh. voor gar. Kelder. «ss_-_i* 111lder. ,„^L,i,_t .„;.'... _>~ u_.tJ»r

Prijs/170.000,-k.k. 4857 Wo^. met aansl. openhaard. § M Prijs/77.000,-k.k. 4895 Z^Sm.^teSE
SIMPELVELD H tcT^ A iiÊÊRLËN H ffZTtrT^T^Kffi'ïSrtïï»^^^ Skes^ïïe?.royale 9R: P« STS_?w=^r jfta^ari
Nieuw dak. Ged. nieuwe koz. met dubb. begl. Panoramisch Prijs’ 98.000,- k.k. 4902 If^|M jMfc* ff APa«e keuken. Berging. 3 'j!„d Hetnand ,s eed voo?--uuzicht naar België en Duitsland. Opp. ca. 1000 m. Bwj, I |J slaapk. Badk. met doucL.^ed. SSb^A*00'

/ . , BKUINÜLIM ii WL voorz. van nieuwe koz. en roll. Prijs’ 149.000,-k.k. 4850
i i h__Wl ' "^_W mooie tuin op het zuiden, gren- ' #^»»^^_^w | NUTH ïï

Wsj*éi PT ■ *fï slaeapk.°eVn 2 kleine"aapk. Dou- Heerlerheide. Ruim woonhuis bUng' me. kleine, zonTge^n en b_Xo_ U2eyo5temslaZa0pkmVa__
__■ il____i*» Deels dubb. begl. en roll. woonk. met parketvl. en balkon. mogelijkh.voor openhaard. Half- priis/_9 000 -k k 4903

i Aparte eetkeuken. 4 slaapk. open keuken met compl. install. 'i*»J| § Badk. met douche. Goed geisol. en app. Slaapk. ca. 10 m2.Ruime OIRSBEEK H

-MES ï?^ERuLEN b___ ,■i, . u/_irMci.n^i7ir ïï slaapk. Badk. Zolder. Prima af-PPPSSS^JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÏÏ mm Heksenberg. Royaal winkel- HOENSBROEK H werk_P Snouw en dakisolPrijs/325.000,-k.k. 4662 f B»g| woonhuis met gar. en achterom Halfvr. woonh. met div. kelders. STbb en roll
„_-_rnpi_ir>_ a_t ïï bereikbaar voor leveranciers. Mog.-heid voor inpand. gar. Part. 6'VOEKÜNUAAL H Winkelruimte ca. 60 m 2.Kan- entree. Hal. Werkk. Verd. riante —Kunrade. Rustig gel. herenhuis met inpand. gar.en vliering.Bwjr. BiiS toorruimte. Magazijn. Toilet. L-vorm. woonk. 42 m. Eenvou- _,^(«_S
1988. Woonk. met halfopen keuken ca. 44 m2met luxe install. —" Kelder, le verd. Ruime woonk. dige gesl. keuken. 3 grote slaapk. fÊ I 1Bijkeuken. Tuin en terras met prachtig uitzicht op weilanden. 3 Prijs/139.000-k.k. 4878 Keuken. Badk. met ligbad. Groot Badk. Vliering. Achtertuin geh! _^ J&» ms
slaapk. Badk. met ligbad. Vaste trap naar ruime bergzolder/4e dakterras. 2e verd. 3 slaapk. CV- beklinkerd. Onderdoorgang c.g. _______flislaapk. Onderhoudstoestand en afwerking zijn uitst. EYGELSHOVEN H ruimte. carport 10 m. diep jM

Vrijst. woonhuis met kelder en Prijs’ 149.000,-k.k. 4610 Prijs’ 109.000,-k.k. 4803 yËSpr9

_. -*V "W_k CTICMCTDA |hH^
». .. ■■■ JilCliJlllft p"/is2so°-"- m

MmWHSÈWt Wt^W'i mmm muw m ■ m m mmm m SCHAESBERG H
PmMntM_____! '

mmmmmmm Royaal halfvr. woonh. met kel-
\mmmMmmwSSmmWmWm *" '^ —-—— I^ZZZ I_Z_____Z__l der, carport, bergingen tuin met

W^mmW&m^^ ___________= ___________= MAKELAARDIJ B.V. f^ bezonning
(. Living 35 ml.Mjtef/ * «. * ___>_____- ____- mmmmmmm_W Gesl. \._W_.tX\ XütX __KW. lllStall. 4

r|^' * 'm ____^____T^_____r' slaapk. Badk. met doucheen toi-

Prijs’ 219.500,- k.k. 4865 __.*_! — —-—"——■'■■■'-——-■- —"H Prijs/135.000,-k.k. 4783

a^ÉÖE^^alBON J^nGaarne vrijblijvend volledige informatie over. ?
Voor inlichtingen:

__,„^^^ I o Bestaande woning nr; ___- . . 1
H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. , _»■ Maandag t/m vrijdag

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. I -~^Z_Z ïïïï&ïïï**
M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. 1 Straat: _ _- 3" f 0_?8^o uu" 9°°

Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. || Postcode/plaats . \lj_/
I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen /"J-V^^^^^^^^^^^^^^
■ O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 185 Q|o



njjmDE LIMBURGSE I
\ ME/tTPERSONEELSGIDS

MMMMw

\|I|| Provincie
llgS Limburg

De afdeling Milieu van de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieuvan deProvincie Lim-
burg heeft een coördinerenderol bij de realisatie van een geïntegreerd provinciaal milieu-
beleid.De afdeling omvatde bureaus Milieubeleid,Vergunningen,Lucht, Geluid, Externe Vei-
ligheiden Handhaving.
In hetbureau Milieubeleid is wegenstoenamevan de werkzaamheden plaats voor een

beleidsmedewerker
milieu-effectrapportage v/m
vac. no. V.90.25 "functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:
- het coördineren,begeleiden en beoor- schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagente

delen van milieu-effectrapportages; richten aan het College van Gedeputeerde- het zelfstandigvoeren van intern en ex- Staten en in te zenden aan deDirecteur van
tem overleg; de Stafgroep Personeel en Organisatie,

- het adviseren over milieu-effectrapporta- Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
ges; " vermelding van het vacaturenummer op- hetverrichten van algemeen beleids- brief en enveloppe,
matige werkzaamheden van het bureau.

Vrouwelijkekandidaten, die aan de functie-
functie-eisen: eisen voldoen, worden nadrukkelijk uitgeno-- een voltooideacademische opleidingmet digd te solliciteren.De mogelijkheid tot

een specialisatie op het gebiedvan het kinderopvang is aanwezig,
milieubeheer/de milieuhygiëne; dan wel Deze functie kan in deeltijdworden uit-
een HBO-opleiding met een door ruime geoefend.
ervaring verkregen gelijkwaardigkennis-
niveau; Voor informatie over dezefunctie kunt u zich- een brede belangstellingvoor en kennis wenden tot de heer mr. H.J.M. Deckers,
van de milieuproblematiek; hoofd van het bureau Milieubeleid, tel.- bij voorkeur ervaring met milieu-effect- 043-897526, of de heer ir. J.H.Vegt, beleids-
rapportages; medewerker bij ditbureau, tel. 043-897674.- goede communicatieve eigenschappen
en een goede schriftelijke uitdruk- In de laatste fasevan de selectieprocedure
kingsvaardigheid. zal een delegatievan de afdeling worden in-

geschakeld, terwijl een psychologisch on-
salaris: derzoektot de procedure kan behoren,
afhankelijk van leeftijd, opleidingen erva-, ring wordteen salaris gebodenvan maxi-v'/20-90 maal ’ 6.376,-per maand.

Randstad heeft jR^
volop werk MèJï
Tekstverwerker m/v Verkoper m/v
u heeft een cursus tekstverwerking gevolgd en tevens werker- Voor een speciaalzaak in groente en fruit in het centrum van
y^ring met WordPerfect 4.2. U bent part-time of full-time Heerlen. Ervaring is nietnoodzakelijk. U kunt zelfstandigwerken,
r^schikbaar en u beheerst de Duitse taal goed.Bentu woonachtig U bent per direct part-time beschikbaar. Leeftijd: 17-20 jaar.
!" deregio Vaalst,dan hebben wijeen baanvooru voor lange tijd. Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
formatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, Heerlen, Akerstraat 26.

Hoofdstraat 35a.
e Verkopers m/v

Voor diverse slagerijen in Heerlen en omgeving. Ervaring is niet
hriArlAiAfArlr

______
mmmU. noodzakelijk. Leeftijd: 18-25 jaar. U bent per direct part-time of"^WWerHer m/V full-time beschikbaar voor lange tijd.

/°or een internationaal bedrijf in Kerkrade. U heeft secretariële informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
7erkervaring, u beheerst WordPerfect 4.2 en u heeft boekhoud- Heerlen, Akerstraat 26.

kennis (bijvoorbeeld PDB). Het betreft eenfull-time baan
**.'langetijd. , Chauffeur/besteller m/v

„S*"*' " Voor ««" 9°°tha"°e' * Heerlen. U bent in het bezit van een
groot rijbewijs en chauffeursdiploma. De werkzaamheden

öiror. _____.€■_;_-____ "_,<____-_ mAi bestaan uit het laden en lossen van dewagen enhet afleverenvan
'« cClieSeCreiareSSe m/V bestellingen. U heeft een representatief voorkomen en eenVooreenbedrijf inHeerlen. Heeft uHAVO ofAtheneum afgerond, aaneengesloten arbeidsverleden. De opdracht gaat lange tijd

ingevuld met een secretaresse-opleiding en een cursus duren.
/Otuleren?Bent uzelfstandig, stressbestendigen heeft uervaring Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
ls secretaresse?Dan hebben wij voor u een part-time baan in de Heerlen, Akerstraat 26.

voor ca. 3,5 maand,
formatie bij Karma Maessen, tel. 045-74 00 40, VulcaniSeUTS m/Vr en. Akerstraat 26. Voor djverse bedrijven in de regio Heerlen zoeken wij goed
Vot__ _»__" / gemotiveerde mensen van 18-30 jaar. u bent bereid om in
*driegenWOOraigerS m/V 3-ploegendienst te werken. Hetwerk bestaatvoornamelijk uit het)£** een bedrijf in Heerlen zoeken wij voor de Belgische markt bedienen van persen.

in dialichtredamebakken. Ubent creatief. Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
en inhet bezitvan eeneigen auto. U wordtvoldoende Heerlen, Akerstraat 26.. 9ewerktomdaarna zelfstandig tekunnen acquireren. Het salaris ."goed en de opdracht gaat lange tijd duren. SchOOIVerlaterS m/V

at
Ai. ' Karina,!y,aessen' w- 045-74 0040, Ben jeklaar met je studieen zoek jeeen baan voor lange tijd of ter

"en. Akerstraat 26. overbrugging van een periode voor een andere studie of militaire
Li^it, , _____ __ . dienst, kom dan je mogelijkheden bespreken.
' '«TtrUCKChaUtteUr m/V Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,

Jf°oreen frisdrankenfabriek. Hetwerk is indagdienstin 2 ploegen. Heerlen, Akerstraat 26.

' vvorden regelmatig overuren gemaakt. Bij goed functioneren is i
________ _». _.jje*baan voor lange tijd. Horecapersoneei m/v

«Ormatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44, wi j hebben diverse vacatures. Zowel voor losse diensten als voor
Hoofdstraat 35a. lange tjjd- Het betreft werk in Heerlen en omgeving.

\__ . . Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,'/OduktiemedeWerkerS m/V Heerlen, Akerstraat 26.

a°Of een textielfabricerend bedrijf in Kerkrade. U heeft een LTS- tg \, /j'p'°maen bentbereid naeen bepaalde inwericperiodetewerken KOK m/V, Leeftijd: 18-35jaar. Voor„ hote| jn Heerlen. Ukunt meteen aan de slagvoor lange
formatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52, tijd.

Hoofdstraat 35a. Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
[>„ , Heerlen, Akerstraat 26.; roduktiemedewerkers m/v .
J*kunt aan de slag bij een bedrijf in de omgevingvan Vaalst. Uw Aankomend CAD-teKenaar m/V

erk bestaat o.a. uit machinebediening. Bent u bereid om u heeft een afgeronde MTS Elektronica-opleiding en u bentlange
in 2-ploegendienst te werken en bent vin bezit van tijd beschikbaar. De werkzaamheden bestaan uit het tekenenvan

In?**1 vervoer. dankunt u direct aan het werk. elektronische besturingsschema's. De opdracht gaat lange tijd
l^hiatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52, duren.

Hoofdstraat 35a. Informatie bij René van der Hiist tel. 045-71 87 22,
r^ Heerlen, Akerstraat 26.
-teenverladers m/v _._-., _

.„". .
!**n u bereid bent om stevig aan te pakken, dan kunt u gaan MTS er PrOCeStedWieK m/V
Jurken bij een steenfabriek in Kerkrade. U werkt van 07.30-16.30 U heeft een afgeronde MTS P-opleiding en u bent lange tijd

I ~! en bent 17 jaar of ouder. beschikbaar. U gaatwerken in deontwikkeling van elektronische
/"formatie bij MarousKuyer, tel. 045-46 00 52, componenten. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Nerkrade, Hoofdstraat 35a. » Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
U Heerlen, Akerstraat 26., 70duktiemedewerkers m/v i«,i.,_-_ ~:__i __________._<__- ~_t__& een polytheenverwerkend bedrijf in de omgeving van Industrieel VerfSpUlter m/V

zoeken wij gemotiveerdekrachten met goede inzet. U U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. V bent
?*htbereid tezijnin een 3-ploegensysteem tewerken. Deze baan bereid in dagdienst tewerken. De opdrachtgaatlange tijd duren.v°or ca. 5-6 maanden. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
formatie bij MarousKuyer, tel. 045-46 00 52, Heerlen, Akerstraat 26.

Hoofdstraat 35a. .. .
a, Verpleegkundigengemeen medewerker m/v A/HBOV/MGZ m/v

êSSF^--""8s "■ bss_^"'— teL ""■3l *
Medewerker textielreiniging m/v Bediende m/v
Wij h»h_._ ___. __.-."__.. . Voor een iissa on in Kerkrade. Het werk isop het terras of achteri bfoek _tlP!r^lreCt>ll't,rTV_£? ~T*"_*'"HTI h« buffet Ervaring is niet noodzakelijk, wel de bereidheid om

***' aftWt .««bestendig,kunt «rfstandq werken en heeft afwjsselend in te werken. De werktijden zijnI me\ aHUï°mat,Senng- Leeft,jd: 18"25 'aar * overdag tot 18.00 uur. De baan duurt zeker tot september.
lr«o matiP

9
K lan . ,£_ dU

-i M__ « « Informltie bij Jos Nota, tel. 04545 74 44.
H«*n_n^erSÜe Kerkrade' H°°fdstraat «a.

JV- randstad uitzendbureau
'

OPLEIDINGSINSTITUUT
B j „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15Heerlen'££E Telefoon: 045-713717
___^9 ___.mmim_l

Erkend door de.minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

Instituut De Thermen zoekt voor indiensttreding
per 1-9-1990,

DOCENTEN
voor de volgende vakken:

* Duitse bedrijfscorrespondentie en
spreekvaardigheid
(1e- of 2e-gr. bev.)

* bedrijfseconomie/bedrijfsadministratie
(1e- of 2e-gr. bev.)

* machineschrijven/tekstverwerking

* medische specialisatie voor secretaressen

* managementvakken voor secretaressen:

- bedrijfskunde/personeelsbeleid- rechts- en wetskennis
- marketing- communicatie/public relations

Kandidaten dienen, indien nodig, ook bereid te zijn
enige lessen in de avonduren te geven.

Telefonische inlichtingen: 045-713717,
mevrouw VanBerhem of mevrouw Lambriks.

Schriftelijke sollicitaties voor 27 mei as. aan
directievan opleidingsinstituut De Thermen
Raadhuisplein 15-16
641 1 HK Heerlen

78943

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
MEAO-ers m/v
die straks hun studie afronden, kunnen via
Tempo-Team misschien direct aan de slag in hun
studierichting. Het examen is sneller achter de rug
dan u denkt! Kom eens metons praten over uw
mogelijkheden. U bent van harte welkom.
Voor informatie:
04490 - 2 2080, Karin Poelman of MargaHauWast
Sittard,Rosmolenstraat 4

Receptionist(e) m/v
voor een sanitairfabriek in Brunssum. Wij zoeken een
part-timer, die flexibel inzetbaar is. Gevraagd wordt
een vooropleiding MEAO met zeer goede kennisvan
de Nederlandse taal in woord en geschrift. Ook bent
u bekend met WordPerfect 4.2 tekstverwerking.
Deze part-time baan biedt toekomstperspectieven.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile Willems
Heerien, Op deNobel 1

INDUSTRIE
Chauffeurs grootrijbewijs m/v
voor verschillende bedrijven in Sittard en omgeving.
Het betreft een 40-urige werkweek. Bent u flexibel en
wilt uvoor een aantal maanden aan de slag, neem
dan contact met ons op of kom langs op onze
vestiging.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22,Ramona Dorscheidt of
Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

M&S Mode is een snelgroeiende winkel-
keten in damesconfectie met 111 filialen
in Nederland.
Onder het motto "M&S maakt mode be-
taalbaar" brengen wij actuele en draag-
bare mode.

Voor ons filiaal te Maastricht zoeken
wij een
plaatsvervangend
filiaalleid(st)er m/v
(part-time voor + 12 tot 32 uur per
week van maandag t/m zaterdag)

Wij zoeken een medewerk(st)er'
- in de leeftijd van ± 25 jaar,
- opleiding op middelbaar niveau,

bij voorkeur aangevuld met MBO MX of
MMO B/D-textiel,

- goed in teamverband kunnen werken.
Wij bieden:
- 8% vakantie toeslag,
- 24 vakantie dagen,
- 7,5% gratificatie,
- aantrekkelijke personeelskorting,
- reiskostenvergoeding op basis

van openbaar vervoer.

Hebt u belangstelling voor deze functie,
dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie
sturen naar: M&S Mode 8.V.,

f -\J
t.a.v. mevrouw M. J. van Veen, Jm
Basisweg 52, [W — *Z_n.
1043 AP Amsterdam. IV /| 0 C^Wij ontvangen uw sol- XVAvX_O
licitatie graag voor m jr/-\T"_"_H
21 mei al || MODE

"'.'_. ._."_w/i_____^^^mÊi^^'m*^^^^^^^^^

Ktl^ = Installatie Techniek Bitter B. V.

Installatie Techniek Bitter B. V, Als gevolg van een aanhoudend groot aanbod van
ontwerpt, levert en installeert werkzaamheden zijn er bij ons bedrijf diverse vakatures
elektrotechnische installaties ontslaan
voor woning-, industrie- en

__i__s____r projektleideruitvoerder
realiseren van kabeltelevisie- en
telecommunicatiesystemen. - opleiding HTS/MTS-E/VEVGeautoriseerd Philips-dealer. „.., *____ I- ruime ervaring

Tot haar opdrachtgevers rekent " organisatorische en leidinggevende capaciteiten.
zij naast provinciale en
gemeentelijke overheden ook ELEKTROMONTEURS (ltl/V)industrieën en particulieren. » '
Installatie TechniekBitter B. V., ~ opleidin9 LTS-f VEV monteursdiploma

Breukerweg 1, Postbus 2634, " ervann9 VerelSt'
6401 DC Heerlen. Tel.
«"""» HULPMONTEURS (m/v)

-opleiding LTS-E/VEV/KMBO

Hebt u belangstelling voor een van deze funkties, neem dan kontakt op met onze heer W.
Hertog, tijdens kantooruren toestel 14 of na 18.00 uur tel. 045-713452. Of reageer schriftelijk
met vermelding van funktie (linkerbovenhoek van uw brief).

34106

ALPHEIOS BENELUX is eentoonaangevende HetWetrok systeem omvat een kompleet
handelsondernemingin professioneel pakket hoogwaardigemachinesen
schoonmaakmateriaal meteen sterke produkten voor hetrationeel schoonmaak-

marktpositie in de Benelux. ALPHEIOS heeft onderhoudvan gebouwen. Tot de
de exclusievevertegenwoordigingvan het afnemers behoren grote bedrijven uit de
Wetrok schoonmaaksysteem, dat almeer handel, industrie en dienstverlening,

dan 25 jaar alsmede instel-
in 14 landen van /^"C\ lingen uit de

Europa wordt |f|^|Y| gezondheidszorg„._,.«. iyIssoipheiof bv MOWheW

Voor ondersteuning van het hoofd van definanciële administratieBenelux
zoeken wij een ervaren:

financieel assistent (m/v)

die onderverantwoordelijkheid van het Het verrichten van speciale opdrachten zal
hoofdfinanciële administratieBenelux zal tot haar taak behoren,

worden belast met analyse en consolidatie
van de financiële rapportering. Voor dezefunktie zoeken wij een kandidate
jaarrekeningen,begrotingen en met een opleiding op H.8.0.-nivo, met

middellange termijnplanningen.Daarnaast goedekontaktuele eigenschappen, die
zal zij assisteren bij het voeren van de zelfstandig kan werken. Enige jaren

financiële administratie en werkervaring, bij voorkeur op een
salarisadministratievan zowelAlpheios accountantskantoorzijn een vereiste.

Nederland en Alpheios Belgium. Leeftijd: 23-30 jaar.

Tevens zoeken wij een:

administratief medewerker (m/v)

voor de financiële administratie Alpheios van defunktie, en goede secundaire
Nederland.Voor dezefunktie zoekenwijeen arbeidsvoorwaarden.

kandidate met een opleiding op M.8.0.-
-nivo. Enige ervaring met geautomatiseerde Indien u geïnteresseerdbent in een van

financiële administratie is gewenst, dezefunkties kunt u uw sollicitatiemet
Leeftijd: 23-30 jaar. curriculum vitae richten aan: Alpheios 8.V..

Postbus 2558,6401 DB Heerlen, t.a.v. de
Voor beidefunkties wordt een salaris heer J.C.M. Bosch, hoofd financiële

geboden, overeenkomend met het belang administratieBenelux.

Z7\
nnn\

Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
De Districtsvereniging Het Binnen de Districlsvereniging Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
Groene Kruis Oostelijk bestaat op korte termijn behoefte aan een:
Zuid-Limburg wordt gevormd door
de voormalige erkendekruis-
organisaties in dezeregio. HOOFDWIJKVERPLEEGKUNDIGE m/v
De organisatie is aktiefop in een full-time dienstverband
het gebied van pre- en post-

mS*___?. f*""*»,. ... . u*.-i—ib-un-M
wijkzorg voedings- De funct,e van nooHwi|kverpleeg- vestigen.

/" l. „ kundige richt zich op het voorberei-voorlichting en dieet- . a ... . l _ "__. ______i _. ___■__■

adv' ' aezondhe'd ' on,wlkkelen en net uitvoeren STANDPLAATS
vo^rZTfng en opvoeding van het beleid met betrekking tot de Heerlen
GVO het verstrekken van verpleegkundige zorgverlening in

vr I rt'kelen en d de bas'se6""6^ en het leidingge- BIJZONDERHEDEN
oraa^t' an zeer ven aan de medewerkers zowel mdi- Gelet op de ontwikkelingen in de
uitee^peVde cursussen en duf'a'sl in.!farnv!rba? d- , . Gjzal aans

ote!lin9 geschieden voor ■voorlichtingsaktiviteiten. De hoofdw.|kverpleegkund.ge is de duur van 3 |aren.
verantwoordeli|k voor de dagelijkse
gang van zaken, uitvoering van het SALARIËRING
vastgestelde beleid en voor de eon- Het salaris bedraagt minimaal
tinuïïeit, kwantiteit en kwaliteit van f1.3.397,00en maximaal fl. 4.583,00
de werkuitoefening.

PENSIOENREGEUNG
P.G.G.M.

FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie komt vin aanmer- INLICHTINGEN

v king als u: Inlichtingen over deze functie wor-
-in het bezit bent van het diploma den desgewenst verstrekt door

" verpleging Aen MGZ of HBO-V mevrouw A. Hommen, hoofd Wijk-
aangevuld met het diploma kader- zorg. Zij is telefonisch bereikbaar
opleiding of beroepsinnovatie c.g. onder nummer 045 - 710371.
management;- minimaal 5 jarenervaring heeft in SOLLICITATIES
het MGZ-werkveld; Uw belangstelling voor deze functie- bij voorkeur ervaring heeft in een kunt u kenbaar maken door een
leidinggevende functie; sollicitatiebrief te sturen aan de- een bijdrage kunt leveren aan be- Districtsvereniging Het Groene Kruis,

, leidsontwikkeling en innoverend t.a.v. de dienst personeelszaken,
kunt zijn betreffende ontwikkelin- Postbus 2690, 6401 DD Heerlen,
gen in de zorgverlening;- woonachtig bent in of in de direc- Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk 28
te omgeving van Oostelijk-Zuid- mei a.s. in ons bezit te zijn.

■_________________________________________■__________■_______________■_____■■
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VAKANT!E&.RECREATIE^Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

Vanaf: ■f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159.-ff LONDEN 4dg. ’ 449.-1f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299,-ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399.-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1
I ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989, ff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-ff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg ’ 1079.-fff NICE-MONACO 7-10 dg. ’ 599,-ff

I LUGANOMEER VAI.LUGANO 7dg ’ 749.-ffff LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699,-ff
ff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799,-ffff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699,-ff
■ DOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799.- Iff PRAAG EN BUDAPEST 10 dg ’1275,-ff

fffMORMANDIÊ LOIRE 5 dg. ’ 499,-f
fSAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-f
ÏOBER-HARZGOSLAR sdg ’ 499.- .^^

JELZAS-COLMAR 4dg ’ 395. /^rW£_B

_■

_
" f i V __________ P^HB I

l_^3 _______________■■

fop f
vakantierubriek
van 3

_
Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIADE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
L_S 072-196314/196206 |

TERSCHELLING
'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. f 135,-mcl.
ontbijt buffet, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.

TERSCHELLING: Direct geleg.aan de rand van bos en
duin *"hotel-cafê--rest. BORNHOLM. Alle kmrs v.v. ei-
gen terreas, 170 v.a. ’45.- p.p.p.d. Inl.: (05620) 2266.

WA-61R
TERSCHELLING Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten" (4-pers.). Inl./folder Knop bungalows, tel. 050 -343453.

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

HEERLIJK gg|
Kamperen op TEXEL.
Duincamping Loods-
mansduin, een kom-
pleet gezinskamp. Bij
strand en dorp Den
Hoorn. Openlucht
zwembad, tennisb.
Texel bloeit nu volop!
LOODSMANSDUIN
Inl. en res. 02220-19203

Welkom op TEXEL I
in ons gezellige 3"* familie-

hotel in Den Burg, op 100 m. van
weidelandschap. Het ideale uit-
gangspunt voor tochtjes over het ei-
land. Kamers met douche/toilet. Nu
ook 12 kamers met bubbelbad.
50% reduktie subtrop. zwempara-
dijs. Eigen parkeerplaatsen.
Hotel 't Koogerend
Info en res.: tel. 02220-13301 |

ra
Voorjaarsarrangementen

in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,- per persoon
inclusiefbootretour,

taxi-vervoer naarhotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
p^ vvv terschelling
Kal 05620-3000 É

kleinkunst iIPIUv
straatfestival \KWj?y4o_-^^

KAMPEREN, TEXEL NATUURLIJK: rust, ruimte en
comfort, kamperen met 5 sterren voorzieningen, (over-
dekt) zwembad, manege, tennis enz. Vraag de gratisfol-
der. Bel ZILVERBERKPARK DE KRIM/TEXEL 02220-
-16275.

WA-61R
TERSCHELLING/AMELAND, t.h. div. stacarav. 2 en 3 slp.-
kmrs., voll. inger. + ktv/radio. Vrij voor 23-6 en na 25-8 (wel
v. 2-6 wk.ends). 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.

WA-61R
Hotel-Pension Dellewal, tel. (05620) 2305 b.g.g. 3247,
gelegen aan de baai van WEST-TERSCHELLING.
Kmrs. met ofzonder douche. WA-61R

B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
4

VIJFSTERREN VAKANTIEPLEZIERKruis de gewenste brochure aan, plak deze advertentie op eenbriefkaart en doe 'm op de bus. Wij sturen u de gids dan GRATIStoe!
1 verhuuradressen en recreatiemogelijkheden_ 2 kampeerfolder (alle 18 campings)' 3 reisgids met informatie, hotels, bungalows en sportieve reizenmet een prijsoverzicht.

JxJdurweg^eigubfaiuLOtimet-otvJ RDP 19 |

TERSCHELLING/AMELAND, t.h. div. stacaravans, 2
slp.kmrs., gask., str. water, wc, vrij voor 30-6, na 18-8.
Voor- en naseizoen halve prijs, 05180-1206 (n.o. zond.).

WA-61R
AMELAND, t.h. 6 pers. bung. geleg. bij natuurgebied.
Vrij voor 16-6 en na 18-8. Inl. 05191-4099 b.g.g. 4172.

Wa-61R
DE KOOG - TEXEL t.h. stacaravans, nieuwe 6-pers.
chalets en 4* bung. Tel. (02220) 17728. WA-61R

ZEiLSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61R

FRIESLAND VAKANTIELAND
/f—< UNIEK AANBOD
f_\/_C- . Inhet merengebied,hartvanFriesland,
( l>\3*?) ligt Grou.
\ Vlïellitg Schitterende4-, 5- en 6-persoons bungalows.

—--^ Aan het wateren voorzien van allecomfort.
Tussenseizoen vanaf’ 370,= en hoogseizoenvanaf’ 500,=
perweek.

De ideale combinatie:bungalow boot. Een 4-, 5-, of
6-persoonsvakantiebungalow met een perfecte 16 m2,
zeilklaarafgemeerd aan de steiger.Een speciaal aanbod in
voor- en naseizoen: van Pasen tot en met de herfstvakantie
al vanaf’ 420,= per week. Weekend en midweekverhuur
ookmogelijk.

Stoere trekkershutten. Sportiefcomfort met4 slaapplaatsen
en kookgelegenheid. Prijzen vanaf’ 100,= midweek.

Speciaaltarieven voor 60+.

Vn 'e lijte, vaste wal voor een unieke vakantie.
Voor alle inlichtingen en boekingen kunt u terecht bij
Recreatieoord Vn 'e Lijte, Vn 'eLijte 1,9001 ZR Grou.
Tel.: 05662-1487.

RECREATIECHALÊTES BIJ LANG WEER. Geleg. bij
bos en meren, 6-pers. geh. ingericht, mcl. sauna,
zwemb., bowlen en midgetgolf. Voor uitgebreide
brochure: Kuindersma recreatie (05138) 17750/15469.

FR-61R
KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.
te kp. + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058.

FR-61R

RIJS, HOTEL GAASTERLAND, TEL. 05148-1741. On-
ze aantrekkelijke zomerarrangementen zijn er weer.
Bijv. weekend-arr. f 226,- p.p., midweek-arr. / 299,- p.p.
of een hele week voor ’ 509,- p.p. Alle arr. zijn op basis
van H.P. kamers met d/t en tel. Incl. gratis entree orchi-
deeënhoeve, fiets en vele andere extra's. Fr-61 F

CAMPING HET GOUDMEER, OOSTERWOLDE
zwem-, vis-, roeivijver, kant., snackb., jeugdhonk.
NIEUW carav.'s t.h. ook voor Hemelv. en Pinksteren. 3
wk. = 2 wk. betalen. Tel. 05160-88281. FR-61 R

Te h. in zeer bosrijke omgev.: st. bung., stacaravans, trek-
kershutten, nog mog. in hoogseizoen. Recr.park Groot
Bartje, De Gavere 1, Zorgvlied (05212) 7249.
VAKANTIECENTRUM ELLERT & BRAMMERT DIE-
VERBRUG, prachtig geleg. te m. van 4.000 ha. Drents
natuurschoon. Ideaal gel. voor fietsers, wandelaars en
natuurliefhebbers. Onze sfeervolle fam. camp. heeft u
veel te bieden zoals: gez.kantine, speeltuin, wasserette,
kampw., voll. recr. progr. tev. verh. wij vak.huisjes en
trekkershutten en voor meer info 05219-1207. DR-61R
BUINEN gezellig familiepension. Voor ontspannende
vakantie in huiselijke sfeer. Zeer geschikt voor familie-
reünies e.d. Gelegen in bosrijk fiets- en wandelgebied.
Kamers voorzien van douche/wc. Prijsvriendelijk. Inl./re-
serv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528RA Buinen,
te1.(05998)12491. DR-61 R

H Diana Heide... _ „itstekvoor
de lamiliecamplng^bJuHsie

I en°visvijvèr is er een gratis ver-

| ; V__l Dat9alles temidden van

_>lANA HEIDE
CAMPING - NATUURRESERVAAT

Amen 53, 9446 TE Amen (Rolde), Tel. 05920-89297

U bent op zoek naar een gastvrije en kindvriendelijke
camp. metzeer ruime plaatsen voor een gezellig Hemel-
vaart en Pinksteren? Dat hebben wij u te bieden: HET
RECREATIECENTRUM DE ZANPOL is gel. naast na-
tuurbad m. strand, natuurres. en visw. Ook verh. van
riante stacar. en groepsacc. Bel (05915) 53002 voor kl.-
fold. DR-61 R

GÉÉN PRETPARK. Zeer luxe 5* bung's met gr. tuin
aan bos. Ideaal wandel-, fietsgebied voor liefhebbers
van rust, privacy en comf. Tel. 05280-65803.

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

vW,, GEZINSCAMPING jp:
verw. zwem-kinderbad waterglij -, *

—ui_Müi/ tennisb. recr.-team. Folder aanvr.
05729-1564. l±.Lü

MARKELO ANWB **** camping DeKattenberg, Twente.
Prachtig géleg. terrein, ver van de snelweg, mooi fiets-
en wandelgebied, viswater, verw. zwem- en kleuterbad,
enz. Verh. vakantiehuizen, stacaravans, t.h. voor 7-7 en
na 11-8. Reserv. nu uwvakantie Hemelvaarten Pinkste-
ren. Folder op aanvraag, 05476-1367. QV-61R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

J_\f\ Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
ÖW^j4j«£ zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

«^fTnjötó. tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,fiFfü/Jjg! supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
yÊ Mjrt viswater, fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust

en ruimte.
Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *** frT.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

HOTEL-RESTAURANT 'WAPEN VAN OOTMARSUM'.
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer, 05419-
-1500. Spec. arr. De folder ligt voor u klaar. OV-61R

OMMEN. Te h. inger. stacaravans op vak.centrum Bestme-
nerberg in de bossen, met verw. overdekt zwembad. Inl. ol
fold. 05274-1267. ___

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjes voor 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
nieuwe vakantiefolder. Of bel (05231) 3000. OV-61 R

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

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 29-6 en va. 24-8: 4-6-8-pers. bungalows of
chalets op recreatiecentrum o.a. subtropisch zwembad,

sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling,
restaurant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en

verw. openluchtzwembad. MARVELD RECREATIE,
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638. Folder

op aanvraag. Tevens uw ideale gezinsvakantiecamping.

SPECIALE AANBIEDING VOOR HEMELVAART OF
PINKSTEREN. STACAR.VERH. op Veluwe, mcl. over-
dekt verw. zwembad, recreatieprog., etc. 05788-1343.

GE-61R
ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB**", verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder
(05733) 1354. GE6IR
VELUWE. Luxe stacaravan t.h. oprecreatiecentrum met
subtropisch zwembad. QUO VADIS, (08345) 1673.

GE-61R

Privé bungalows te huur, 4 en 6 persoons.
In bosrijke omgeving. Nabij het Veluwemeer in
Flevoland. Ideale fiets-, vis- en surfmogelijkheden. Ver-
warmd openlucht zwembad, tennisbanen, speeltuin,
restaurant, winkel, wasserette en fietsenverhuur. Spe-
ciale aanbiedingen 23 mei-28 mei ’ 325, 15 juni-29 juni
/ 720 en 29 juni-13 juli/ 870. Inlichtingen (03211) 1659.

FL6IR

ST. MAARTENSZEE/CALLANTSOOG
T.h. in div. parken 4/6 pers. luxe bungalows bij strand,
subtr.zwemb. 02246-1596, na 18 u. 02230-22662. NH-
61R

T.k. op bungalowpark HET GEESTMERAMBACHT te
Schoorldam nog 8 nieuw te bouwen recr. bungalows op
300 m 2grond. Klaar 15/6. Huuropbr. tot ±f 8.000,-. Pr.

’ 97.000,- v.o.n. Tel. 02269-4279, hr. v. Duin. NH-61R

QJevakantieplezier in eigen hand
Noord-Holland Strand
Hetbijzonderste stukje Nederland ligt in
Noord-Holland-Noord. Daar rij jein een half
uur van ne Noordzeestrand naar de
oeversvan het Usselmeer. En het gebied daty^S — daar tussen ligt staatborg vooreeny__ fantastische vakantie. Vraagvandaag nog een
info-pakket.

___m W — Stichting KuttproiDotM
VW Petten-St Maartenszee

== — Postbus 7, 1755 ZG Petten 02268-1352 WW

ST. MAARTENSZEE. Luxe 6-pers. stenen bungalows
op ca. 800 m van zee/400 m afst. zwemb., speelt., rest.,
nog enkele bungalows in hoogseiz. vrij. 02246-1500.

NH-61R
ST. MAARTENSZEE, bungalowpark 'Eb en Vloed': t.h.
4/6-persoons bungalows. Gelegen naast subtropisch
zwembad. Voor ml. tel. 02246 -1347. NH-61R

NOORDWIJK AAN ZEE.... HOTEL DE BRANDING
Geheel verz. gezelligevakantieweek v.a. / 270,- p.pers.
Bel fam. Scholten, (01719) 12425voor folder. ZH-61R

[Cmpe/mcmzee
Vraag onze kleurenbrochure
van eerste-klas familiecamping —* w
op slechts 600 meter van het W~.IJGoereese strand. ff \ CB"P*nQ
Vele faciliteiten aanwezig. QgKfepperStee

_-A""^ Vrijheidsweg 1, 3253LS Ouddorp-- J ~V— y~ y tel. 01878-1511
■___■_—__ ■- ii _■ é r -m
4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! Cam-
ping De Meeuw ligt in een veelzijdig vakantiegebied.
Rekreatieprogramma. Boek nu een voordelig Hemel-
vaart/Pihksterarrangement: 01810-12777. ZH-61R

ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
CWO-erkefid. ZE-61R

WIJ NEMEN DE TIJD VOOR U!
Bij ZEELAND VACANTIES zijn alleen UW vakantie-
wensen bepalend. Verh. v. vak.woningen in regio Vlis-
singen + Veerse Meer. Nog volop keuze in juli/aug. (v.a.
’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17).

Ze-61R
T.h. een vrij gelegen VAK.WONING te Vrouwenpolder,
vlakbij Veerse meren en N.zeestrand tot7 pers. Bezet v.
30/6-11/8 en Pinksteren. Tel. 01189-2179. ZE-61R
HAAMSTEDE, DE ZONZIJDE VAN ZEELAND. Rustig
gel. vak.huisjes voor 4-6-8 p., nog vrij v. 30-6 tot 21-7 en
na 11-8. Tevens groot familievakantiehuis voor ± 20
pers., vrij 7-7 tot 12-8. Tel. 01115-1325. ZE-61R

GULPEN V.V.V. WIJLRE. Voor een fijne vakantie in 't
Zuidlimb. heuvelland prachtig gelegenin Geul- en Gulp-
dal. Vraag de infogids: V.V.V. Mooi Gulpen, Postbus 27,
6270 AA Gulpen, 04450-1444. LI-61R

CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacar. m. toilet v.
16-6 tot 30-6v.a. / 500, jub.aanb. stacar. v. 18-8 tot 1-9
v.a. f 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

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)
Nabijkasteeltuinen en thermaalbad. Spec. arrangementen.
Wij sturen u graag onze folder. Tel. 04703-2098.

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschoolHeegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29 jr.),8 NJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid RecrotV
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

LANGELO, voor een mooie,
rustige fietsvakantie in
een schitterende bosrijke
omgeving. Vanaf / 32,50
p.p.p.d. Gratis fietsen be-
schikbaar. Café/petit-res-
taurant/pension Langelo,
Hoofdweg 10, 9333 PB
Langelo, 05928-12289.

DR-61R

Plezierig
vertoeven in

alle seizoenen.
Gelegen ln de historische,
eeuwenoudebossen van

hetRijk van Nijmegen,met
veel rekreatlemogeltjlcbeden

en bezienswaardigheden.
Diverse arrangementen.
Bel even: 08896-43514

enwij zenden u
uitvoerige Informatie.

Molenbosweg 17-BergenDal
(bij Nijmegen) 08895-43514

J HOTEL Ij|É| /

ElflCA ~£k_
'% HOTEL-CAFË SMK*:; -I RESTAURANT lipfrtfWi

p|SCOLM|g^.^

FW°_---—^392/
* __r_nSßHÓóós -CXo,

_ PAN CA^ÏTe 3. ___^^^^J^^2i__________l___!l

Bneckermann reizen
—— II

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. Spec. hemelv./pinkst.-arrang
Bel voor Info of reserveren 04703-1957, b.g.g. 1742.

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-61R
Voor een heerlijkeontspannen vakantie kom naar CAM-
PING 'DE LEISTERT' in Roggel. NIEUW IN 1990
OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. binnen- en
buitenbaden met waterglijbaan, roeivijver, grote speel-
tuin, kinderboerderij, sportcentrum, tennishal, jeugd-ont-
spanningszaal, uitgebreid aktiviteitenprogramma. Spec.
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. LI-61 R
RES. NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS
of huur een 5- of 6 pers. stacaravan op de
MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG
met kantine, kampwinkel, friture, wasserette, speeltuin-
tjes, zwem- en kleuterbad.
TERRASCAMPING "GULPERBERG PANORAMA" B.V
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen.
Vr. folder. Tel. 04450-2330. LI-61 R

[VALKENBURG A/D GEUL
Even uitblazen!
3-5-8-daagsearr. op basisvan H.P. va. ’ 138,30 p.p. (spec.
Thermaean.) Atlanta Hotel""Valkenburg 04406-12193
HotelRiche**** familiehotel, EigenP, lift, bar, restaurant,
bergterras.Vrijblijvend info: 04406-12965. Fam. Rooding.
SpecialeKuur en weekend-arr.
Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241
HPWeekend va ’ 186,- p.p. Weekan. va. ’ 567-p.p.
Kamers bad/douche, wc, ktv, tel.Overd. Verw.Zwembad.
Een kuurarrangement vanaf’ 150,- p.p.
vyvHet Geuldal. Tel. 04406-13364,

■" / i_ i*, "^SÊS ,___: _H^^UH^HH .^ _. "y^tt _^_% <ÊÊÊm" _. VJ

iDOBCWECg SEIZOEN! 1
Voorde GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANNING

CAMPING de Schatberg te SEVENUM.
Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiendekinderen hier hun ideale vakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Gratis grotekl.folder met prijslijst, tel. 04767-1756.

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 26-8v.a. / 250 p.w., tel 04492-1822.

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-61 R
HOTEL LAMERICHS GEULHEM BIJ VALKENBURG
(L) komt U halen en brengen per bus + 3 bustochten
v.a. hotel, v.a. ’ 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met bad-
douche en toilet. Per auto tot hotel of per trein 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
HULSBERG. PENSION VAN SOMEREN, gez. fam.pen-
sion, langs Mergellandroute, m. prima keuken, kinder-
zwembad, speeltuin, eigen parking, 2 km v. Valkenburg.
Info: 04405-1646. LI-61 R

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.
/ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

TE HUUR compleet inger. bungalowtenten op 4* cam-
ping in de Ardennen. Inl.: ELIANS. Tel. 02510-40818,
b.g.g. 37602.

A

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.l>
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spa'
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp '5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).
Aan het meer van SALAGOU (Z. Fr.). Kompl. ingeri?
caravans en bungalowtenten v.a. ’589,- pw. ''SURFPLANK en LES. Prospektus bij EUROSPOPv078-153045/155485. FAJ

EGGEGEBIRGE/SAUERLANDVak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale omg. twandelen of uitstapjes. Ned. beheer. Info/doe: 05753-2$
Nog vrij voor 7-7 en na 11-8.

'

jJ^Ê£ Ideaal
ri voor 'n kortfHotelAm derghang vakantie!
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim-

Luxe woon/slaapkamers met KTV, op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-cente'
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijt-buffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:
luxe 6-daags arrangement

vanaf DM 285.- p.p.
Vraag ook naar onze weckend-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. .

VAARVAKANTIES OVER DE MOOISTE RIVlEfj
VAN EUROPA. Keuze uit verschillende 6-, 8-, 9- en'
daagse cruises over de Rijn, Moezel, Neckar en &
Nederland. Onze comfortabele cruiseschepen de
Jan Elshout' en de 'Esmeralda' hebben ruime salon5
gerieflijke hutten, voorzien van doucheen toilet. Voo
reizen aanvangende op 2, 23 en 28 juni zijn nog pj*sen vrij. Vraag gratis prospectus bij Watertranstf
Groenendaal 35A, 3011 SL Rotterdam. Tel. "J4118660. Lid ANVR en St. Garantiefonds Reisgeld"!

40 jaar i__\Ws^
Sanatorium Block sESa©
Frischzellen-kuur
mcl. Thymus (Bries) - 6 dagen
Foetale cellen. Eigen kudde m. speciaal gefokte en. voortdurend gecontroleerde bergschapen in het
reservaat.

* Slijtageverschijnselen aan gewrichten en
wervelkolom.
* Algemene vermoeidheidstoestanden
(managerziekte).
* Functionele doorbloedingsstoringen - algemene
arteriosklerose, enz. of
,^-. Deutsches Zentrum für

Frischzellentherapie GmbH
I 1 Dr. Siegfried-Block-Str. 14, D-8172 ,i

WJ Lenggries, tel. 09-4980422011, fax 4*'
FS 5-26 231. ji\r

>
__; */. ij„„.„ e* Gasthof - Metzgerie - Pension Fa

Lroiaener stern Maas - Tei. 09-4991537586 _,
D-8563 Schnaittach-Osternohe, 30 km ten noorden v. Nürnberg. VraajL
onze brochure aan! Door fam. geleid huis. Zonneterras, ligwei, TV-kan*
gymnastieklokaal, modernekmrs., do/wc of bad/wc, deels m. balkon °n'
aansl., rustige, zonnige ligging, makkelijke wandelwegen, bij VP en HP'"5zemenu, gratis afhalen v. station Neunkirchen/Sand.Vrij va 6-6-'90.1-0
36 DM, HP 31,50-42,50 DM, VP 34-45 DM __✓

Lffiy. .TfoteTGmlèé
Droomvakantle in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met
ligbad, toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Nu 4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 441, 4444 Bad Bentheim, Duitsland.
80l 053-35 32 46 (NL) ol 09-49 5922S2S (MO) voor gratis prospectus. tf

Tololu 09-49 SV* L
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NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Voor Marokkanen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Natuurrampen. Filmreportage.
19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 Avondvoorstelling. Rondom

Liszt, pianoconcert door Steven
Mayer en het Residentie Orkest. Aan-
sl.: Documentaire over Liszt in Wei-
mar. Aansl.: Pianowerken van Liszt
e.a.

22.30 Studio Sport. Met o.a. betaald
voetbal en E.K. Judo in Würzberg.

23.00 ""Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

real Ghostbusters.
10.25 The family-ness. Elspeth er

Angus kopen een hondje.
10.35 Land of the giants. Afl.: The

Creed. Steve wordt gedwong op Bar
ry te werken en krigt onverwacht hulp

11.25 The new Fred and Barnej
show. Nieuwe serie avonturen var
the Flintstones and the Rubbles.

11.50 The Munsters today. Nieuwe
serie over de familie Munster.

12.10 The Waltons. Afl. The lont
night. Opa Walton en Airnee vindei
bepaalde dingen onverklaarbaar.

13.00 Cup final. Rechtstreekse re
portge van de Cupfinal, de voetbal
wedstrijd tussen Chrystal Palace et
Manchester United in het WemWey
stadion.

18.15 The Flintstone Comedy show
18.35 News and BFG weather.
18.45 Pop spot. Mark Page introdu

ceert meer en informeert over nog te
verschijnen pop-videos.

19.15 Davro. Bobby Daro geeft een in
druk van zijn repertoire van nieuweer
oude typetjes.

19.40 You bet! Nieuwe serie van Bru
ce Forsyth en zijn gasten.

20.30 Waterfront beat. Nieuwe poli
tieserie over een aantal dramatische
gebeurtenissen in en rond Merseysi
de. Vandaag arriveert de nieuwe Divi
sie-commandant en ziet dat zowe
zijn kantoor als het gebouwd nie
klaar zijn.

21.25 The two of us. Afl. The quest.
21.50 News and BFG weather.
22.05 Yellowthread Street. Afl. Chi

nese Boxe.
22.55 Aspel and Company. Michae

Aspel babbelt met gasten samen me
Julie Walters en Angela Lansbury.

23.35-01.20 The Scottish FA Cup Fi-
nal. Smenvatting van de vandaag ge-
speelde wedstrijd.

BBC Europe

tic.
21.45 "«Trekking van de lottogetal-

len.
21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Volker Raettig uit Ke-
velaer.

22.05 ""Schon wieder nüchtern.
Werner Schneyder en het Christoph-
Pauli-Trio.

23.20 Der Mann, den sic Pferd nann-
ten 11.Amerikaanse speelfilm uit 1976
van Irvin Kershner. De aristocraat, die
zo goed met de indianen kon op-
schieten, keert weer terug om het on-
recht dat de blanken de Sioux aange-
daan hebben weer ongedaan te ma-
ken.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

11-00-13.30 ""Eucharistieviering.T.g.v. de heropening van de geres-
taureerde St. Servaaskerk in Maas-
tricht. Hoofdcelebrant: Kardinaal Si-. monis.NCRV

'5.37 Sherlock Holmes. Engelse se-
rie. Afl.: Het geheimschrift, (herh.).

'6-30 Kijk op interieur. Tips en ad-
vies voor het interieur. Vandaag: Lichten geluid.

"00 Passage. Licht-informatief pro-gramma gepresenteerd door AtiDijckmeester en Klaas Drupsteen.
""Journaal.

'7.40 Passage. Vervolg.
'8.27 (TT)Weg van de snelweg
Europa. Toeristisch magazine. Afl. 3:Schwabisch Alb in Duitsland, (herh.).J3.00 ""Journaal.'9.20 De Cosby show. Amerikaanse
cpmdyserie. Afl.: Birthday party. De-
nise en Martin doen hun best het ver-
jaardagspartijtje van Olivia te doenslagen.

'9.50 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Pride and prejudi-ce. Tijdens een bezoek aan een sjie-
ke juwelierszaak worden Whitley enFreddie door hun huidskleur minder-
Waardig behandeld.*°..19 Holiday show compilatie. Mu-
zikale hoogtepunten uit de Holiday
Show.

«1.16 Ghandi. Engels-Indiase speel-
film uit 1982van Sir Richard Attenbo-
fough over het leven en de doodvanMahatma Ghandi.

«3.00 ""Journaal.
Jg-11 Ghandi. Vervolg.
"0.25 ""Opmaat. Maarten Seybel,

°rgel. Werken van o.a. Reger.
"0.40-00.42 Huizen van Oranje. Kas-teel Bouvigne te Breda.

Nederland 2
'3-00-13.05 Nieuws voor doven en

09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Public eye.
10.30 The late show.
11.10 Volgens aankondiging.
11.40 Nature.
12.10 Jazz 625.
12.40 Hypotheticls.
13.40 Inside story.
14.30 Tomorrow's world.
15.00 Business marters.
15.30 Scène: Too nice by half.
16.00 More than meets the eye.
16.30 Matchpoint.
17.30 Volgens aankondiging.
18.35 News and weather.
18.45 Regional news and sport.
18.50 United.
19.35 Oportunity Knocks variety.
20.25 Three up, two down.
21.40 Top gear.
22.25 News and sport.
22.45 Casualty: Vital spark.
23.35 Paramount City.
00.15 Video diaries.
01.24-01.30 Sunday's viewing.

Duitsland 3 SWF
07:00 Barrier Reef. 07.30 The Flyinc
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 BMX
10.30 Autosport. 11.00 Basketball
play-offs. 12.30 Op weg naar het WK
deel 4. 13.30 Australian rules football
14.30 Duitse open tenniskampioen
schappen, live. 19.00 Autosport. 19.3(
Boksen. 21.30 Autosport. 22.00 Bas
ketball: play-offs. 23.30-02.30 Duits*
open tenniskampioenschappen.

-09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 13.

10.00 News of the week. Nieuws in
het Engels.

10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.
Les 30.

11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.
11-Herh.

11.30 FemUniversitat im Driften.
Marketing.

12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-
nas. Serie reportages over het Re-

Duitsland 3 West

08.00 ""Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Actuali-

teiten in het Grieks, Italiaans en Por-
tugees.

09.00 Tagesschau.
09.03 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Dschungelburger, internatio-
nale pikorde.

09.45 Fit und frisch. Gymnastiek. Afl
8.

10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Aktives

Rückentraining.
11.00 Tagesschau.
11.03 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Fotini Noutsia.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal
met ondertiteling.

Super Channel

jtö-30 Programma-weekoverzicht.
?9-00 Tagesschau.u9-03 Lander - Menschen - Aben-

I (Jeuer. Dschungelburger, reportage.
"9-45 Fit und frisch. (8), gymnastiek.
'«■OO Tagesschau.
10-03 Auslandsjournal.
10-45 ZDF-info Gesundheit. Gezonë-
neidstips. Vandaag: Actieve rugtrai-
ning.

}1.00 Tagesschau.
'1.03 ""Musikantenstadl. Amuse-
mentsprogramma met Karl Moik.(herh.).

12.35 Urnschau.j«.55 Persoverzicht.'3.00 Tagesschau.
J3-05 Europamagzin.
'3.30 Nachbarn. Buitenlandse repor-
tages.
*-15 Hallo Spencer. Kinderserie.

'4.45 ""Formel Eins. Hitparade ge-
presenteerd door Kai Boeking.

'5.30 Eine Welt für alle. Wie rettenMr unsere Zukunft? Reportage overde Duitse natuurbescherming.
'6.25 (TT)Gesundheit! Medizin imErsten, medische rubriek.
''-10 Erstens.

Hier und Heute unterwegs.
''■55 Tagesschau.
'8.00 Sportschau-Telegramm.
'8.15 Sportschau.
'9.00 Markt.
9.30 Duck Tales. Neues aus Enten-hausen, tekenfilmserie. Afl.: Zerreis-
sprobe für einen Helden.
9.58 Programma-overzicht.

SOO (TT)Tagesschau.
c 5 CoP,an- Engel und Schlange.

speelfilm uit
'989 van Peter Kassowitz. Coplan in-filtreert in een terroristische organisa

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix
16.00 Flying High. 17.00 Videofashion
17.30 Dick Powells Théatre. 18.30 UI
tra Sport. 20.30 Big Valley. 21.30 St
Benny the dip. 23.00 Twilight Zone
00.00 White Zombie, Foliowed by thf
Late Night Mix.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant
■ = zwart/wit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.TT = teletekst ondertiteling

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

TELEVISIE
[Nederland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

MTV Europe

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88 2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10.3(
MTV's US Top 20 Countdown. 12.0C
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00 V_
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00 V_
Ray Cokes. 16.30 120 Minutes. 17.3(
XPO. 18.00 The Big Picture. 18.3(
MTV's Party Zone. 20.30 VJ Kristiane
Backer. 23.00 Saturday Night Live
23.30 Club MTV.

België/TV 2
15.40-17.45 Sport extra. Voetbal, cup
fmal vanuit Wembley.18.40 Nieuwskrant.

18.45 Lentekriebels. Toeristisch ma-
gazine van eigen bodem en eigen
streek met: Agenda; Videopost.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.20.55 Follies.
21.30-22.10 Mijn moederspraek. Se-rie over de Vlaamseromantische lied-kunst.

genwoud van Jacques en Jean-Mi-
chel Cousteau. Afl. 6: Goldstrom.
(herh.)

13.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 7. (hehr.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 4.

14.00 In Zukunft. Ende der Gross-
technologie, reportage over dromen
en ideeën voor een economie die re-
kening houdt met mens en milieu,
(herh.)

14.45 Feste der Welt. China NA DA
MU.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:... und heiter dieKunst.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.

1. Die Gentechnik entlasst ihre Kin-
der. 2. Kölsche Petunien - Politische
Pflanzen.

18.30 Gut drauf. Talkshow voor de
jeugd.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.35
Sport im Westen.

20.00 Versuch eines Portraits. Mu-
ziekregisseur Christopher Nupen
over zijn films Tschaikowky und dieFrauen en Ekstase und Schicksal
t.g.v. de 150ste geboortedag vanTschaikowsky.

20.45 Pianotrio in a opus 5. Van
Tschaikowsky, uitgevoerd door hetTschaikowsky-Trio, bestaande uit
Yehudi Menuhin, Victoria Postnikova,en Mare Coppey.

21.35 Galapagos. 5-delige natuurfilm-
serie over de Galapagos-eilanden.
Afl. 5: Der Mensch betritt den Garten
Eden.

22.20 Kultur im Gesprach. Wort-

wechsel: Adonis in New Vork.
23.05 Jazz vor Mirternacht. Subway:

Wallace Roney Quintet.
00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

Kurznachrichten.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 7. (herh.).
17.30 Ernahrungsphysiologie. Afl. 1.

(herh.)
18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: ...

und heiter dieKunst.
18.30 Miteinander. Kerkelijk magazi-

ne.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Nicht verloren gegangen. Do-
cumentaire over het lot van Duitse jo-
den in Franse interneringskampentij-
dens W.O. 11.

20.15 Notenschlüssel.Das verratene
Meer, opera van Henze naar de ro-
man Der Seeman, der die Sec verriet
van Yukio Mishima.

21.00 Südwest aktuell- Neues.
21.05 Gestandnis einer Maske. Por-

tret van de Japanse schrijver Yukio
Mishima.

21.50 Orchesterwerkstatt. Symfonie
nr. 1 in f opus 10, van Sjostakovitsj,
uitgevoerd door het Symfonieorkest
van de Südwestfunk 0.1.v. Joeri Akro-
novitch.

22.45 Sonate in d opus 40, van Sjos-
takovitsj. Uitgevoerd door Antonio
Meneses, cello en Cecile Licad, pia-
no.

23.10 Laatste nieuws.

TV5

08.30 Noubaventure, kinderprogram-ma. 11.20 Interwallonie: Para vosotros,
magazine voor Spanjaarden. 12.00
Spreek met ons mee, Ocursus Neder-lands. Les 26 en 27. 12.30 Follow me,cursus Engels. Les 9 en 10. 13.00 Tri-
bune économique et sociale: de C.S.C,
(herh.). 13.30 Le coeur et l'esprit, ka-
tholiek magazine, (herh.). 14.00 Emis-
sion dialectale: La peine capitale, tv-
film in Luiks dialect. 16.05 C'est a voir,reportages, (herh.). 17.10 Livres pro-pos, literair magazine. 17.55 Génies en
herbe, spelprogrammayoor scholieren.18.25 Gourmandises, culinair magazi-ne. 18.40Télétourisme, toeristisch ma-
gazine. 19.15 Paardenkoersen. Aansl.:

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. 12.05Meer 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

Radio 5

lQ 00 1.0. op zaterdag. Met Wereld-
oriëntatie: Heb je 't al gehoord, Alice?

«"30 Esthetische opvoeding. Kijk
1 °^i je heen. Afl. 4. Aansl.: Boelentip.
T/55 Milieuleer.Natuur, wat doe je er, "tee? Les 3.
'"20 Technologische opvoeding.
1,45 Esthetische opvoeding. Ab-

-I|tracten?Afl..l.|tracten?Afl..l.
Klassieke mechanica. Les 13.

"?00 «De dodelijke storm. Ameri-kaanse speelfilm uit 1940 van Frank
I7___a9e-]'-40 Korte film.
,'"55 Nieuws.,"00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 257.?-°5 Plons. Afl. Plons en het kui--lakeake _e Do.

"'0 Schoolslag. Spelprogramma
leerlingen en leraren van tweemiddelbare scholen.

°-50 Pas geverfd. Het Rode Plein,eeks over jongeren in Rusland. Afl.2: Liefde.
*-20 Joker- en lotto-trekking. Me-
edelingen, programma-overzicht en

_l Paardenkoersen.
"°0 Vrouwenharten, mannendro-

_>o3 n' Comedyserie. Afl. 11."25 Geheime passies. Amerikaan-
® tv-film van Terry Morse. Karen encr|c Beckett nemen hun intrek in een

WDR4
04.05 Radiowecker. 06.00 Nach
richten und Wetter. 06.05 Morger
melodie. 07.55 Morgen Andach
08.00 Nachrichten. 08.07 In unse
rem Alter. 09.00 Nachrichten un.
Wetter. 09.05 Musikpavillon. 12.0
Nachrichten und Wetter. 12.0:POP-report. 14.00Nachrichten un.
Wetter. 14.05Stichwort Wirtschaf
15.00 Café Carlton. 17.00Der Ta
urn fünf. 19.00 Auf ein WorAbendmelodie. 20.00 Nachrichte
und Wetter. 20.05 Street scen
Musical. 22.00 Nachrichten vn
Wetter. 22.05 Musik zum TrSumer
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik. 05.30 Guten Morger
Magazine. 07.00 Schlag ai
Schlag. 09.00 Ein Tag wie kein ar
derer. 11.00 Treff nach elf. 12.0
Die RTL-themen am Wochenende
12.15 Is jan Ding. 14.00 Vive
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli
che Geschichten. 19.00 Neunzehr
Vierundzwanzig + Musik Non-stop
00.00-01.00 Traumtanzer Musik.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. 08.10 Te
bed of niet te bed. 10.00 Nieuws.
10.03 De zoete inval. 11.30 De
Vlaamse top tien. 12.00 Top 30.
14.00 Radio Rjswijck. 17.00
Nieuws. 17.05 Frits van Lefever.
20.00 Hartelijk. 21.00 Eurovisie-
songfestival. Aansluitend nachtra-
dio tot 06.00met om 00.00Nieuws.
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-
staltungskalender Musik bei Tisch.

België/Radio 2

Omroep Limburg
9.03-8.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-10.58 De onder-
stroom: magazine waarin culturele
onderwerpen de hoofdmoot vor-
men. 11.03-11.58 De onderstroom
(vervolg). 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03-17.15 Limburg Actueel:
nieuws en actualiteiten. 17.15-
-17.58 Vrij spel: pop in Limburg.

12.15 Veranstaltungskalendei
12.45 lm Brennpunkt. 13.00-16.0
Hitparade. 16.05 Contra-Re Ju
gendmagazin. 17.05FORUM - Da
Kulturmagazin. 18.10 BRF - ak
tuell. 18.35 Freie Tribune
SP/FGTB. 18.45Evangelium in vn
serer Zeit. 19.00 Saturday Nigh
Rock show. 21.095 Lottozahlen.

(8.00 Nws.). 8.02Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
Muz. voor strijkers. 12.00 Muziek
voor miljoenen. 13.00 Nws. 13.02
Veronica Klassiek: Radio Symfonie
Orkest met piano. 14.30 Veronica
Kamermuziekserie 89/90: Leonar-
do Trio. 15.10 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 15.57
Lang leve de operal 18.00 Nws.
18.02 Avondstemming. 20.00 Nws.
20.02 KRO-Klassiek op Zaterdag-
avond, metom 20.02 Orkestvan de
18e eeuw; 20.45 Electric Phoenic;
22.00 Orgelrubriek: Organa Anti-
gua Italica (2). 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
obscura.

(Goed nieuws). 18.25 Kayen Rasja
(Er is hoop). 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.35Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

Nederland 1
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Wim Wenders. De twee engelen Ga-
briel en Cassiel bezien de stad Ber-
lijn.

" Gabrielle Ferzetti en Gian Maria Volonte in 'Zwei Sarge aufBestellung'. (Duitsland 2 - 23.35 uur)

Nederland 3

Duitsland 2
Eurosport

België /TV 1

België/Télé 21

België/RTBF 1" Ouspenskaya, James Ste-
wart en Robert Young in
'Mortal Storm. (België/TV
1-16.00 uur)

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

RTL Veronique
06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms.
11.00 RTL-V-Text.
13.00 Countdown over Europe.
15.30 Italia '90.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-
rie over een groepje jonge detectives
die in de meest beruchte scholen van
de stad de misdaad proberen te be-
strijden.

19.30 Journaal.
19.50 Werbericht.
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 American Graffiti. Amerikaan-
se film uit 1973 van George Lucas.
De film toont een groep jongelui die
na hun examen voor de middelbare
school in 1962 volwassen beginnen
te worden.

00.05 Journaal.
00.15 Cry of the Banshee. Ameri-

kaanse horrorfilm uit 1970 van Gor-donHessler. De heks Oona (Bergner)
ontbiedt een dienaar vart Satan om
een einde te maken aan de bloederi-
ge heksenjacht van een edelman.

01.35 Rete Mia.
04.05 Atoukado. Quiz.
05.05 La Saga du Rock. Muziekpro-

gramma.
05.35 Vents d'Est. Muziekprogram-ma.
06.05 Classique.

RTL Plus
| 08.00 Konfetti.Kinderprogramma.
E 08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Doppelt gemoppelt ar-
beitet besser/Ein Knocken kommt
selten allein.= 08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der Stem der Weisen.

ï 08.55 Konfetti. Kinderprogramma.
i 09.10 Sharky - der lustige Hai. Ame--5 rikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die Un-
: terwasser-Olympiade.
E 09.35 Klack. Kinderspelshow.
: 10.15 Gewusst wie. Magazine voor

doe het zelvers.: 10.30 Tele-Boutique. (herh).: 11.00 Der Zauberbogen. Amerikaan-
■ se speelfilm uit 1981 van Nich Corea.
E (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.: Der trick mit der
Fahne. (herh.).

i 15.05 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
i kaanse serie. Afl.: Marks Heimat.■ (herh.).
i 16.00 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:i Ratselraten.
i 16.55 Auto Auto. Spelprogramma.: 17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Ton macht die
Musik.: 18.15 Anpfiff. Voetbal-show.

i 19.45 RTL aktuell.
i 20.15 Die Troerinnen. Grieks/Ameri-

kaanse speelfilm uit 1972 van Mi-
chael Cacoyannis.

22.00 Alles Nichts Oderl? Showpro-
gramma.

23.00 Meine 365 Liebhaber. (Mutzen-
bacher 2. Teil, Westduitse erotische
speelfilm uit 1970 van Kurt Nach-
mann.

00.30 Sexy Clips.
00.35-02.00 Meine 365 Liebhaber.

Westduitse erotische speelfilm
(herh.).

02.00 Einde.

SAT 1
i 07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
i Drie Engel für Charlie. Vandaag: Wenn
i Engel Geburtstag feiern. 09.25 Horos-
i kop. 09.30 Wirtschaftsforum. 10.00
i Programma-overzicht. 10.05 SAT.1
i Teleshop. 10.30 The real Ghost Bus-| ters. Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.
Letzter Zug in die Ewigkeit. 11.00 Ope-
ration Lady Mariene. Duist/Franse
speelfilm uit 1975 van Rbert Lamou-
reux. Aansl. Tekenfilm. 12.45 Teletip
Fashion. 12.55 Familie Feurstein. Afl.
Freds Schluckauf-Kur. 13.25 Unsere
kleine Farm. Amerikaanse avonturen-
serie. Afl. Das dritte Wunder. 14.15 ■Mister Ad. Amerikaanse misdaadko-
medie. Afl. Ed und der Geheimdienst.
14.40 Teletip Kochen. Aansl. Teletip
Backen en Teletip Horoskoop. 14.50 ■Zirkusvagabunden, Oostenrijke kome-
die uit 1935 van E.W.Emo. 16.30 Tele-
tip Wissen. 16.40Kino News. 17.05Auf
und davon. 17.35 SAT.1 Bliek. 17.45
Gewinn in SAT.1 17.50 Das Imperium -Die Colbys. Amerikaanse familieserie.
Afl. Ohne Ausweg. 18.45 SAT.1 Bliek
anschl. SAT.1 Wetter. 19.05 Batman.
Afl.: High Noon in Gotham City. 20.00
Stingray. Amerikaanse actiefilm van
Charles Picerni. Afl. Angstliche Augen.
20.55 SAT.1 Sport. 21.00 Jake und
McCabe - Durch dick und dünn. Afl.:
Der dunkle Punkt in meinem Leben.
21.55 SAT. 1 Bliek. 22.05 Tagebuch
eines Mörders. Amerikaanse griezel-
film uit 1962 van Reginald Leborg.
23.45 Ben. Amerikaanse griezelfilm uit
1971 van Phil Karlson. 01.10-01.20
Programmaoverzicht.

10.00 Children's SSVC. Afl.: The

12.55 Tennis. Internationaal tennis-
toernooi voor heren vanuit Hamburg,
halve finale.

17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Die Begegnung. Aansl.: So
lauft's richtig, verkeersquiz: R-Tag.

17.35 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
achtergronden uit West-Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Duitse serie.Afl.: Das verwun-
schene Schloss.

20.15 ««Aus Hannover. Internationa-
ler Deutscher Artisten-Preis 1990
amusementsprogramma..

22.10 Heute.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl.: Lottotrekking.
23.35 Zwei Sarge auf Bestellung.

Italiaanse speelfilm uit 1967 van Elio
Petri. De apotheker Arturo Manno
krijgt anonieme brieven, waarin hij
met de dood wordt bedreigd.

01.05 Heute.

Duitsland 1

oude hotel in Unionville om hun hu-
welijksdag te vieren.

22.00 Dertig Gouden Rozen. Show-
programma rond 30 jaarMontreux.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Nachtmerrie van een nachte-

gaal. Engelse thriller. De operazan-
geresAnna Cartell is al 10 jaar wedu-
we en wil nu hertrouwen metde Ame-
rikaanse diplomaat Hal Bridie.

00.20-00.25 Coda. Perpetuum mobile
van C.Cui.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Nieuws show. (7.30, 12.30 Nws.).
12.05 TROS kamerbreed. 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw. 13.10 TROS Aktua. 14.05
TROS Aktua sport. (17.30 Nws).
19.03 Coulissen. 19.30 Langs de
lijn, sport en muziek. 22.03 Podium
van de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met hetoog opmorgen. 0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 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 ïingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands.. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04 Echo. 18.15 Levenslief en le-
vensleed. 19.03 KRO's Country
time. 19.53Ter overweging. 20.03
NOS Jazzplatform. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live, met om 12.30 en
13.30 Nederland viert feest. 14.04
Popstation. 16.04 NCRV-zaterdag-
sport. 18.04 De avondspits. 19.03
Paperclip-radio. 21.03 Crossroads.
23.03-24.00 Late Date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden..

16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.20 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Les animaux du monde.
18.30 Génies en herbe. 19.00 Expédi-
tion Chasse et Pêche. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Avis de Recherche.
21.00 Fruit de la passion. 22.00Journal
télévisé et Météo. 22.30 Fiction: Le
sud. 23.45-00.15 Livres Propos.

12.55 Autosport. 15.40 Voetbal: Cup
Final. 17.15 EK Judo. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Arts 21, Groos-
land, documentaire. 20.55 On a caché
Hilary, BBC-documentaire. 21.35 Jour-
naal en weerbericht. 22.05 Didon et
Enee, opera van Purcell. (herh.). 23.05-
-23.20 Coup defilm, filmmagazine.

Trekkingvan jokeren lotto. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Variétés a laune. 20.10 Jours de guerre. Afl.: Lejournal de la campagne. 20.30Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. Van-daag: de lemuren op Madagascar.21.05 Opération tonnerre, Engelse
speelfilm uit 1965 van Terence Young.
23.05 Match 1, sportmagazine. 00.00Uitslagen Lotto en joker. Aansl.: Weer-
bericht. 00.05-00.20 Laatste nieuws.

radio

SSVC

20.00 (TT+"")Journaal.
20.27 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: USO down. Tijdens een ver-
kenningsmissie ontmoet BRAVO een
andere leger-eenheid, USO DOWN.
De samenwerking verloopt echter
niet zo prettig.

21.20 Goud van Oud live. Gouwe
ouweconcert, (herh.).

22.05 Veronica Film & Video in Can-
nes. Impressie van het jaarlijksefilm-
festival te Cannes.

22.20 About last night. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Edward Zwick
over de liefdesverwikkelingen tussen
Debbie en Danny.

00.15 ""Journaal.
00.20-02.23 Der Himmel über Berlin.

Duits/Franse speelfilm uit 1987 van

"Rob Lowe in 'About last night'.
(Nederland 2 - 22.20 uur)

slechthorenden.
VOO
15.30 F.A. Cup " voorbeschouwing.

Impressie van de Engelse cup final.
16.00 (TT)Londen. F.A. Cup voetbal-

wedstrijd, 1e helft.
16.50 Veronica sport.
17.00 F.A. Cup, 2e helft.
18.00 ««Top 40. Muziekprogramma

gepresenteerd door Jeroen van Inkel.
18.45 (TT)Vakantiepraat. Eerste van

een zesweekse jeugdvakantiepraat-
campagne 1990.

19.00 ""Family Ties. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Discriminatie (2).
Al snel blijkt dat de hele buurt eenras-
cistische houding aanneemt tegen de
nieuwe buren.

19.25 Heilige koe.
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DDR-vakantie
Vlet partners uit de DDR hebben we een vakantieadressen-
ijst samengesteld met huizen, bungalows, privéwoningen,
notels en cafés uit de gehele DDR. Overnachtingen vanaf
DM 5,-. Ook voor gezelschappen, kegelclubs enz.
Info: Ferienvermittlung A,ugustin Kleverstr. 21, D-4040

Neuss 1, tel. 09-49210184792.

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a.d. Rijn.
Allekrs. 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
TEürdpe'***, Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard. Tel. 09-
-49.6742.5088. Fam. A. Potharst. WD-61R

wChifühienT/fote/Fiirstenhof ■ Bad Bertrich-let enige hotel in Duitsland met een eigen Glaubersalz-Thermal-
aad. Uw (irst-class hotel om tekuren, te ontspannen en om vakan-
te te'hóiiden. Alle kamers met optimaal comfort, uitstekende keu-
ten, directe doorgang naar hetKurmittelhaus 11.Hotel Fiirstenhof, Fam. Hacker Kurfürstenstr. 36 D-5582 Bad
3ertrich, tel. 09-492674366 ol 566.

BELEEFT U PINKSTEREN _+.
INDE MOOIE ALLGAU _J__^
Kurhotel Allgauer Tor
Wij bieden u voor de feestdagen een 3-
daags speciaal arrangement voor de prijs van DM 530-
-per persoon. In deze prijs inbegrepen zijn volpension, Kur-
taxe, een galadiner in ons gourmetrestaurant evenals het
gebruikvan zwembad, sauna en solarium.
Kinderen t/m 10 jaar zijn ondergebracht in de kamer van
hun ouders, gasten van het huis.

Zo kunt u ons bereiken:. „„ { s.v.p. schrijft of belt u ons.
S^Tl \ i Wij informeren u graag nader.

I Jlj---S!. Kurhotel Allgauer Tor
t Jf"^"/ Sebastian-Kneipp-Allee

k-. „L.\ ' D-8944 Grönenbach
tel. 09-4983346080

—>7 " Directie: E. Aspacher

XKANTIEHUIZEN in Zwe-
n. Anita Heuer, Langenhau-
n 1, D-2742 Gnarrenburg -I. 09-4947637542.

ItrdMty, vak.won., app., 2-4
»rs. Comb. kmrs., sauna en sol. i.
i. huis, slechts 100 m v. strand,
log termijnen vrij. Tel. 09-
-194932241 iT, fax 09-49493282629.

fljnen van de Bahlinger Silber-
ïrg. \ WUNPOSTORDERBE-
RIJF, wijn proeven, rondleidin-
_, hutp bij organisatie v. uitstap-
s. Winzergenossenschaft Bahlin-
sn, Kapellenstr. 13, D-7836 Bah-
igen. tel. 09-4976631225.

I gigfv^H
»__mi<-^ *__,UnFhea,ia,ii>r,rt

Rustig en veelzijdig vakantiegebied
in heerlijk bosrijk berglandschap.
Zeer gezellige hotels en pensions.
Schitterend wandelgebied en inte-
ressante bezienswaardigheden na-
bij. Nieuwe grotekl. folder in het Ne-
derlands.
VW, Postfach 1163/2 D-5780 Best-
wig. Tel. 09-492904 81275.

—@SAUERLAND 'Brombachtal Odenwald
Staatl. anerkannter Erholung-
sort, 5 km v. Bad Konig. Ther-
malbad. Vraagt u onze informa-
tieve brochure aan.
Verkehrsamt Rathaus D-
-6126 Brombachtal 11 Tel.
09-496063/3016

_C_H
DDR-bemiddeling van mooi gelegen en
goed ingerichte VAKANTIEHUIZEN, ap-
partementen, kamers bij particulieren.
Grüber-Reisen. Postlach. D-6710 Fran-
kenthal. Tel 09-49623320086- 89.

iuperstuntaanbieding - goedkoper kan niet
LLORET DE MAR HTL. CLIPPER" vertr. elke ma. en vr.

modern htl. in centrum v. Lloret, zwembad, ontbijtbuffet,
goede keuken, alle kmrs. met ba/do/wc/bl:, Mei/juni 10dg VP 299,- 17dg 439,-

-10dg HP 274,- 17dg 389,-
-10dg LO 249,- 17dg 339,-

-10dgse reis kan geboekt worden t/m 22 juni,
de 17dgse reis t/m 18 juni.

FIËSTA TOURS PRESENTEERT:
de supervoordeligste reiskrant voor SPANJE en

JOEGOSLAVIË, vraag hem nu gratis aan.

.?ÜSJ lIËMMMMMEMMMMMMMMMMMM^Wm riESTAÊouFts
TEL. 045-322222 LID SGR

Kantoor UTR. 03473-73033, ADAM 020-137459,
BRAB. 01621-14701, GELDL. 05735-3512.

Dag. v. 9-22 uur, ook za. en zo._. , , ,
>erbus
j 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje. Royal
iss-sre)dienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
pp. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010; (010)
309/8.___________________

I ________________"ÏTP_________________

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.

WK ORANJE CRUISES
NAAR DE ORANJE-WEDSTRIJDEN

EN FINALES PER LUXE CRUISESCHIP

PRINCESS ****
SCHITTERENDE CRUISES VAN 5 OF 8 DAGEN V.A.

’1395,-
-kinderen gratis cruise

* kaarten voor de Oranje-wedstrijden en finales
* transfers naar en van het stadion
* volledige verzorging mcl. wijnbij de maaltijden en culi-

naire hoogstandjesv.d. gebroeders Fagel
* comfortabele vluchten en transfers naar/van het schip
* topamusement met o.a. Ron Brandsteder, Lee To-

wers, Jaap van Zweden, Gerard Joling
* Nederlandse reisleiding
Bel voor de uitvoerige kleurenfolder

CHAMPION CRUISES
030-870628/887314
Ook na kantooruren en in het weekend!

Kennismakingsreis Hongarije
9-daagse volledig verzorgde rondreis.

BUDAPEST-BALATONMEER, vertrek alleen op za. 9 juni.
Uitstekende hotels, excursies, Nederl. reisleiding.

Verblijf op basis van volpension, kmrs., do., wc, bl.
Vervoer per superluxe touringcar mcl. warme maaltijd I

SPECIALE PRIJS: SLECHTS 695,- p.p..
toeslag Royal Class 50,- p.p. retour.

BALATONMEER vakantiewoningen 1 week v.a. 76,- p.p.
eigen vervoer.

CAMPING 4 pers. bungalowtent v.a. 128,- p.p. eigen vervoer.
FIËSTA TOURS PRESENTEERT: de supervoordeligste reiskrant

voor Hongarije. Vraag hem nu gratis aan.

fó^IIËMMMMMMMMMMMMMMMMMM^öf fIESTAIOURS
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.

Praag, Budapest, Rome, Moskou...
Supervoordelige stedenreizen naar Praag, Budapest,
Warschau, Berlijn, Rome, Florence, Moskou en Le-
ningrad. 7-daagse busreis mcl. logies/ontbijt en excur-
sies v.a. ’ 329,-. Meer dan 350 opstapplaatsen! Ook
unieke rondreizen door China, Thailand, Egypte en de
Sovjetunie. Gratis folder? Bel SRC: 020-209796, 030-
-333033, 050-145800. ANVR. . HO-61R

JONGEREN-VAKANTIES
Fietskampeertochten door Polen, Hongarije, Tsjecho-
slowakije en Italië. (Fiets-)busretours v.a. ’ 190.-. Berg-
vakanties (wandelen, klimmen, abseilen, mountain-
biking en kanoën), v.a. ’ 599,-. Te gekke campingva-
kanties in Joegoslavië, Spanje en Hongarijev.a. f 275,-.
Jonger dan 35 jaar? Vraag dan onze folder: 030-
-333033, 020-268636. ANVR. Ho-61R

28-DAAGSE RONDREIZEN JAVA. BAU v.a. ’2.995.-
Indonesië op uw gemak - interessante rondreis

met veel vrije tijd

EXOTISCHE STRANO-
VAKANTIE BAU 14 DG. V.A. /2.495.-

-bungalows met bad, douche, wc, logies, ontbijt.

ECONOMIC TRAVELp-<^ Stationsweg 56 - 1815 CD Alkmaar
I __J Tel. 072-112111. Lid ANVR/SGR.

Thailand rondreis v.a. ’2198.-
-14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug.
Ned. beg. 1e klas. Alleen ofgroep. Vertr.. elke mnd. 3/6 "
11/7-15/7 - 29/7, nog enk. p. TekkelAir, (070) 3468700.

AZ-61R

_____________
PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. DB-61R

FRANCE INDIVIDUELLE
AKTIEVE VAKANTIES

Fietshoteltochten
Fietskampeertrektochten .

Kanotrektochten
Wandeltrektochten

Paardrijden
Parapente
Zomerski

FIETSSLAAPBUS
20 bestemmingen

(020) 26.88.98
FR-61R

Vak.huizen in de BRE-
TAGNE, dir. a. zee, en ka-
mers m. ontbijt in klein
kasteel. Tel. 09-
-49642133540.
CÓTE d'AZUR. T.h. compL

inger. bungalowtenten op
4* camping (ANWB erk.)
met 50 m zwembad of op
rustige boerderijcamping.
Folder: (071) 127510.

FA-61R
BOERDERIJTJES en

LANDHUIZEN Dordogne,
Lot, Loirestreek. Bunga-
lowtenten en caravans
aan meertje in de Dordog-
ne. .France Individuelle,
(02244)1656. FR6IR

SRI-LANKA - bungalows aan
heerlijk palmengrondstuk in
vissersdorp, westkust, dir. a.d.
zee, totale rust, met eigen res-
taurant, bijv. 3 wkn. v. 2 pers.
168- DM. Tel. 09-
-4989346262 of 2715769.

AUSTRALIË-TASMANIË
Unieke 22-dgs. rondreis.
Vertrek 7-11-1990. Ned.

reisleiding, ’ 8450.-.
IMPALA TOURS, lid ANVR/

SGR. 05178-16970.

BK_-CENTENN_

FIETS |
\_AKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor de fietsva-
kantieganger.
FIETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fietsvakan-
tiewinkel!
FIETSKAMPEER-
REIZEN
Van eenvoudig tot zwaar.
Bijvoorbeeld Frankrijk, Ita-
lië, Zweden, Oost-Europa,
Spanje. Maar ook Ameri-
ka.
Meer weten of boeken. Bel
de Fietsvakantiewinkel!
FIETSHOTELREIZEN
Dé reisgids boordevol
fietshotelreizen naar 16
landen. Van België tot
Spanje, Zweden, West-
Duitsland, Oostenrijk, En-
geland, lerland, Rusland,
Amerika en zelfs China.
Vraag de reisgids aan en
boek bij de Fietsvakantie-
winkel!

03480-21844
Fietsvakantiewinkel,

_»s _,Jan de Bakkerstraat 14
J^ijjj^ 3441 EE Woerden

/B_]m_lJ_) (aangesloten bijKy/'^/^J het Garantiefonds)

Is hetmogelijk omspieriowwj^x I
vooikomen..?Hoe dan..? VTte*^\__________________________________ I \

Em&miïëmMH^LUUmmÈéM f^^EL GRATIS VOOR \WêMÊÊÊêÊSÊÊêSÊêÊ^ÊÊ^M \ EEN ABONNEMENT: 06 - 022.42.J2

-
R!,J X?_^IVT Rust enruimte bepalen de sfeer gratis RCN Recreatiekrant. DaarinM JlVv. -W bijderecreatiecentravanßCN. leest u alles over de aantrekkelijke

J In een tent, caravan ofbungalow RCN-arrangementen, zoals de
rwllf* _r_\-4- _rsr_ è? kunt ver volop genietenvan de variabele seizoenplaatsen.
__11 il Cil L Q.C >'/\ 'ï-P* V-^) "atUUr 'n hetb°S °f aan het waten 0p de lerreinen van RCN is ook«J 7 \ V^feV^ Gezellig met zn tweeën of met de ruimte voor stacaravans en particu-
C§Yti^_r\_~Q'm~mP- \*' '''__!_§_ _ïÊ_bm!!r hels,fam'lie-Want ook als uvan liere bungalows. Desgewenst
«£1 VJvll^Lvx Zj_fwlll_ "^_^^~ "/^'U-. SezelscnaP houdt is bemiddeltRCN bij de aan-en ver-
_-_ , _f%^_\\'_: ib-"^ " !*v^Éj§|j_^erveel te beleven, zoals koop ervan. Bel voor meer infor-
ft £_!.*" *"«0.. .. T'lf 3?^*^ surfen, tennis, fietscross, matie: 03438-13547.XXCX X Xv_ "" ~- ?_ P^^^iK__*JS-JP8* Jeu-de-boules, een gastvrij _h-s>-.

1 " —■^___!________^- * :..i2P*BÉ^^ restaurant, een sfeervolle PP_-y_~_ Recreatiecentra

schoDD_i__P^^ të^r ïsssse*wv_av/jj/^/vAv_7« ■ y ï Vraag voor meer informatie naar de l— J__^pj—J Telefoon 03438-13547

j:;:: . Bij RCN krijgt uw vakantie de ruimte!

CURSUSSEN beeldhouwen, tekenen en schilderen ir
het hart v. PORTUGAL, kl. groepen onder begl. van 2
kunstenaars. B & B Cursussen 01830-34563. Do-61 R

OPEN HUIS
Vandaag en morgen 12 en 13 mei van 10.00-18.00 uur.T.h. compl. ingerichte campers tev. verkoop. Dealer vanElnagh en Bergland. Kom langs of bel voor uwdroomva-kantie op wielen. Camper Recreatie Vinke, Molenaars-
hoek 10A, Apeldoorn. Tel. 055-424434/337609.

CC-61R

ZUID-AFRIKA
Unieke rondreizen

Ned. reisleiding
Div. vertrekdata
IMPALA TOURS
Lid ANVR/SGR
05178-16970.

BAKKUM (Castricum a/zee),
4 tot 5 pers. luxe stenen
vak. huis rustig gelegen
bij duin en bos. Strand op
31_ km. Tel. 02518-52955.

NH-61R

NIEUWE BUSSEN, vast ge-
reserv. plaatsen, dus
nooit dringen, roken/niet
roken, Royai Class ’ 35.-
-toeslag. Div. aanb. b.v.
goed hotel bij strand, ka-
mer badk/wc/balk. Halfp.,
zelfbedienings maaltijden.
10 dgn. 11-14-21-28 mei
’269,-; 4-8-11 juni
’288,-. Ook 17 dgn. en
volp. mogelijk. Bel voor
folder, Lloret, Calella, Mal-
grat, Blanes, Tossa, Sa-
lou, Benidorm. Ook
hoogseizoen. SOLMAR
TOURS, 040-460560.

SP-61R
Spanje, GOLF VAN VALEN-
CIA, in Duits vakantiecenter
goedkope vakantie v. lanqblij-
vers, voor- en naseizoen, bun-
galowsen appartementen vrij.
Brochures: H. Nofer, Beeren-
weg 5, D-2000 Hamburg 50,
tel. 09-49408903816.
ALLES WETEN OVER

Rosas villa's en strand-
app., ook busreizen +
surfplank of fiets. En jon-
gerenreizen. Inl. (033)
618600. SP6IR

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 CqjjiflO,

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

jMw*~_r~^_<L

I P
jL Bel of schrijf:

Am Stichting het Limburgs Landschap
fSÉ) Kasteel Arcen

iljüfit) postbus 4301, 5944 zg Arcen

'^ telefoon 04703-1840
—: 1

. _
Ie!

'~''.. '. ■~'...'..'.'. " .il.■ :^»-»-^Tr»iy^?"iy~l^P|»*-»»l ii.il i.ii p-»»t»~i—»»»»>^»T»f»^.^., , ,m-mmmmmmmmrm* "~

;(^3-v llOtel ':Sy::§.
;
i ■ 11———■£[££»; ■^■""%»^#*w ____m__________r_nm^m

£mw_3 9 r __7__7__ 1 UW REISORGANISATIE■C3s£g__l I NIEUW' _
M

VAN HULST/MONTEMAR■fflWgHJjffifnjß 10 "13"14 EN l . Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantiefon*'r
|MPB3i__9 1 17 DAAGSE I * Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks "<

ESJj|p_ij|j|Ép" REIZEN \ naar Hotel Montemar. *.rF~ l—■ Ti " Vertrek ma en vr perRoyal Class touringcar.; I voor snelle^eslissers^ I uw ZEER LUXE touringcars: ü. | — fnotc t.n * Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.
I NOQ plooiO U|J _ I . Royal Class-stoelen (extra veelbeenruimle; II■ l wriidaa len 8 )Uni a.S. I u reist komfortabel als 'n vorst!)

| I *IN UW HOTEL IS T.V. AANWEZIG ■"I 10 dagen -- m 1 (iv.m. WK-voetbal) j

" l .n/n t-mtlhm* DD I -ANIMATIE-EN SPORTPROGRAMMA.Hotel/VP HtWf PP- . 00K m H00GSEIZ0EN^

' l ,>„, nmzen excl toeslag Royal Oa«2i___J| VOLOP BOEKINGSMOGEUJKHEID. J

____- vanhukt/montemarQp j
\ dg" e_L_T_- aaN pl aasrA J?_Sg, j
k Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171
j|i|s. BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 24X), 045-259292■jjïiik GELEEN Mark! 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275 . iHEERLEN O Nassaustraat 4,045-7155551 KERKRADE Theaterpassage 17, 04M648W;:|v MAASTRICHT Kesselskade 63. 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960 ""VALKENBURG Th Oorrenplein 10. 04406-16161 »

>
)

to 25 \(^^jèm_\w

JONGEN CARAVANS
Officieel dealer:

CHATEAU, TABBERT,
FENDT, TEC-CARAVANS
Dr. Nolenslaan 105, Sittard, tel. 04490-15623 \

JUBILEUMAANBIEDINGEN:

TEC King 330
opbouwlengte 385, 3- tot 4-pers. i
mcl. kachel, koelkast,
voortent, rolgordijnen, _____%_*trafo, aflevering I 2.990."

i,

CHATEAU eonfort 360
opbouwlengte 406, 4-pers., !
mcl. koelkast, voortent' !j
aflevering, kachel, #_ __*__% s
wit/grys interieur 1 3.090.- !i 1

II I _____ _ W IPI_HHHÈHÉ_P
REKREATIEWONINGENAAN HET IJSSELMEER

OOKALS BELEGGING
lÉÉL^t*. 1 Een idealekombinatie van belegging en K.jk- en koopdagen Modelwoning nr. 314

■_____. __S rekreatie. Dat kan met uw eigen houten of za Izo [ma, f_i Iwo
H_^rpT _ .MMIJBM ' ' '" '' lnli I"' InT ln_ Urn 15ïï?' 15ïï?fs^" TrWl 1"Het Grootsla9"- Goed onderhouden, prachtig \° 7fowi j° ûur l^. ] ûur ]«-°°-uur

S' . 11 1 l'B A 1 gelegen aan een baai met jachthaven bij Andijk -^ — —
§| "Vr U'ï _ ■en met alle voorzieningen: tennisbanen, binnen 17mei IBmei i9mei 20mei .■ .IJt^MI lenI en Duiten zwembad, kinderboerderij, winkels, 14.00- 14.00- 10.30- 10.30- .I restaurant, pannekoekhuis, kegelbanen enz. 117°°uurll7oouurll7o°uurll7oouurl J I

WmM 6-persoons stenen 4-persoons houten Goed rendement iWW-Wl*^mj& bungalows vanaf bungalows ’_______ Een professionele verhuurorganisatie kan

m^___W_\ __ ingericht t/m tv-toestel. Kompleet ingericht, de ideale kombinatie Van

II m—^A m aT^.^ 11 De Vreeze - Dijkemam"_\v^___B_-^-, JM m /Makelaars "MW makelaars o.g. (

__m __jrm H commercieel vastgoed b.v. Q-’ kreatief in onroerend goed l
P** Adres: Vakantiepark "Het Grootslag" Proefpolder 1, Andijk

" mÊÈÈÊÈKÈBK**^^ "HetGrootslag'Tel. 02289 -2899 *

Limburgs Dagblad



22.43 Cabaretestafette op tv. Nieuw
cabarettalent gepresenteerd door
Jack Spijkerman.

23.38 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Vandaag: Een land-
schap op verschillende manieren be-
licht.

23.48-23.53 ""Journaal.

Klülv ELKE
UmWAr-w \M :.

LIMBUf^^)AGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300

laire quiz gepresenteerd door Dickie
Daves.

14.00 News and local weather re-
port.

14.10 Comedy Classics: Porridge A
Test Of Character.

14.40 The Antiques Roadshow.
15.25 Opportunity Knocks.
16.15 The Sunday Afternoon Film:
The Purple Plain.

17.50 The Now Yogi Bear Show.
18.00 The Prince and Princess of

Wales in Hungary.
18.25 Bullseye.
18.50 Highway. Gepresenteerd door

Harry Secombe vanuit St. Andrews.
19.25 News and BFG weather re-

port.
19.40 After Henry. Afl.: Mr. Fixit.
20.00 Eastenders. Er bestaan span-

ningen tussen Wicksy en Sharon.
21.00 Whicker's World. Whicker gaat

doormet zijn kijk op het leven van an-
dere mensen.

21.50 Lucinda Lambton's Alphabet
of Britain.

22.05 News and BFG weather.
22.20 Mastermind. Magnus Magnus-

son op zoek naar een kampioen.
22.50 That's life.
23.35-00.25 The Prince's Volun-

teers.

BBC Europe

Nederland 1
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Ars-

jitektuer. Diel 2: It plattelan.
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.55 Studio Sport. Met: Grand Prix
F 1in San Marino.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Werk zoeken, werk vinden.
Les 5.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Met o.a. betaald

voetbal; E.K. Judo en Motorcross.
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. 2:
Vriendschap, liefdes en sex. Presen-
tatie: Bart Peeters en Aleksandr Ljoe-
bimov.

20.40 Geen geldvoor toeters en bel-
len? Documentaire serie over de sa-
menleving. Deel' 1: Noodlot ofkeuze?

21.15 Vaclav Havel in het Europese
huis. Verantwoordelijkheid als nood-
lot, interview.

21.55 Ischa. Praatprogramma met
Ischa Meijer.

22.20 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.45 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.47 Werken aan werk. De bouw.

Afl. 6: Zaterdag.
23.17 ""Journaal.
23.22-23.27 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique

De moeders in de Derde Wereld. Pre-
sentatie: Robert ten Brink.

21.23 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.53 Making news. 6-delige Engelse
serie. Afl. 3: De vuurlinie. Pelham
Beecher mag naar de begrafenis van
de net overleden bokser Benny
Macklin en Sam Courtney wordt naar
Duitsland gestuurd om de aanval op
een Britse legerbasis in West-Duits-
land te verslaan.

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays.
10.15 Making sense.
10.30 This is the Day.
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 Rugby.
17.00 Saturday Night Clyde
17.50 All our Children: Working Li-

ves.
18.40 The Clothes Show.
19.15 Lifeline.
19.25 News and Weather.
19.40 Praise Be.
20.15 All creatures great and small.
21.05 Blackadder: Bells.
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.
00.35-00.40 Monday's Viewing.

08.00 Li-La-Launebar.
09.35 Sharky. Der lustige Hai, teken-

filmserie. (Herh.).
10.00 Flucht aus dem Goldland.

7-delige Tsjechische serie. Afl.: 4:
Der hasardeur des Nordens.

11.00 Die Woche. Talkshow.
12.05 Wunderbare Jahre. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL Orkest.
13.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Amerikaanse serie. Afl.:
Durchgedreht.

13.25 Dr. Who. Engelse serie.Afl.: Die
Macht der Fröhlichkeit (3).

13.55 Glück und Liebe in Monaco.
Zwitsers/Lichtensteinse speelfilm uit
1959 van Hermann Leitner.

15.05 Tanz spezial. WK stijldansen
voor amateurs vanuit Udine, Italië.

16.05 Das Todesriff. Italiaanse avon-
turenfilm uit 1976 van M. Coletti.

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Mutter der Zwillingen, van Ka-
the Kollwitz.

17.45 Wahltreff '90. - Nordrhein-
Westfalen/Niedersachsen, live ver-
slag van de verkiezingen. (Met om
18.45 RTL aktuell, actualiteiten,
nieuws, weerbericht en sport.

19.30 Heimatmelodie. Een muzikale
reis door Andalusië.

20.15 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Thema: Disney's Traum-
welt.

21.30 RTLaktuell.
21.45 Spiegel TV. Magazine.
22.15 Prime Time. Spatausgabe.

Vandaag: Volker Schlöndorff über
Opern und Opernfilme.

22.35 Tutti frutti. Erotisch spelpro-
gramma.

23.35 Crime Story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Streik.

00.25 Sexy Folies.
01.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Hippokratischer
Meineid.

01.25-01.30 Aerobics.

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.

Aansl.: Nordrhein-Westfalen en Nie-
dersachsen haben gewahlt, de ver-
kiezingsuitslagen in detail.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 13:Kleine Sjang gaat vliege-
ren.

09.10 Broodje bras. Kleutermagazi-
ne.

09.25 Futiliteitenmuseum. Afl. 4: Het
steentje.

09.45 Plankenkoorts. Cursus acteren
voor beginners. Afl. 6: Hoe kun je
doen alsof je ziek bent.

10.00 Abel's eiland. Animatiefilm
naar het boek van William Steig.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 11: Dieven en
buitenaardse wezens.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Talkshow. Presenta-
tie: Ivette Forster en Guilly Koster.

20.00 (TT+"")Journaal.
20.10 Diogenes. Maandelijks pro-

gramma waarin internationaal be-
langwekkende fenomenen of gebeur-
tenissen op eigenzinnige wijze wor-
den belicht.

21.12 My father the cannibal.
Zweedse documentaire over de ont-
dekkingsreiziger Sten Bergman die in
de jaren '50 het binnenland van
Nieuw Guinea introk.

22.46 Margreet Dolman breekt de
avond. Cultureel-humoristisch pro-
gramma.

23.26 Blackadder. Engelse comedy-
serie. Afl.: Sense and sensibility.

23.53-23.58 ""Journaal.

12.00 Buona Domenica. Italiaans!
magazine. :

13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd!
magazine in het Luxemburgs.

15.00 Reisbewust.
15.30 Beestenboel.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.::
Ruthless people.

19.30 Journaal.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri-j

kaanse serie.
20.35 Geraldo. Gevarieerde talkshow, j
21.20 Columbo. Amerikaanse detecti-j

ve serie metPeter Falk in de hoofdrol. ■22.30 Journaal.
22.40 Match. Sportprogramma.
23.25 Dallas. (Herh.).
00.15 Bonjour les clips.
01.00 Rete mia.
03.00 Vents D'est.
04.00 Chewing-Rock.
05.00 Classique.

nügt, Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Zu tot urn schön zu sein.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

/v° Te gast bij God. Katechetischeferweging over de eucharistie van
fc_' Lescrauwaet. Vandaag over
raden.
I?? (TTJOmroepparochie. Eucha-

'*"eviering in 'de St. Franciscus Ka-Jl^skerk te Amersfoort.
12.15 Deze wereld omge-"""d. Verslag van de bijeenkomst11 de 8 mei beweging op 12 mei inWolle.RA

Nieuws voor doven en
*?hthorenden.J Het Parool ondergronds 1940-
J4- 3-delige documentaireserie

jerde oorlogsgeschiedenis van Het|9foo|. Deel 1: Wim van Norden enffc* Nord.
'üfi owards wav- Engelse serie.

' * Een. klas apart. Amerikaansej êdyserie. Afl.: De dokter heeft je
jg°r- Wanneer hun de uitslag van

lü1 Psychologische test beloofd is,
.toch niet krijgen, besluiten deJ*aü leerlingen de computer van de
Wioloog te kraken.1? ""Journaal.

' * Kassa! Consumentenmagazine
_*Senteerd door Felix Meurders.j.jj De grote meneer Kaktus
u°*- Kinderprogramma met Peter,|n Rens, Annemiek Hoogendijk en
,2S van der Laarse.

'__ (TT)Alfred J. Kwak. Afl. 22: DeJenpartij.|ï ""Journaal.
]'~ ""Flying doctors. Australische
Jwersserie. Afl.: Innerlijke strijd.
"Ce Logan komt thuis met eenuwe vrouw, afkomstig uit de Filip-

h_V' HiJ behandelt haar echter
ttocnt, totdat er iets met zijn werkne-

,)Z Nick gebeurt...

' _^aak van Moetlerc'ag een we_,Qfeest. Speciale aflevering van'
[vJ^dwijs t.g.v. de afsluiting van de

.cteweek van de NOVIB. Thema:

Eurosport

MTV Europe

België/RTBF 1

" GinaLollobrigida en Burt Lancaster in 'Trapez'. (Duits-
land 2 - 29.30 uur)

Nachrichten. Aansl.: Samenvatting
van de uitslagen van de deelstaatver-
kiezingen.

06.00 The Hour of Power. 07.00 Fun
factory. 09.00 BMX. 09.30 Autosport:
Grand Prix van San Marino voor formu-
le 1-wagens, blik achter de schermen.
10.00 Basketbal. 11.30 Finale Europa-
cup 2 voetbal. 13.30 Afwisselend: Auto-
sport: Grand Prix van San Marino voor
formule 1-wagens, live, Duitse open
tenniskampioenschappen. 19.00 Hor-
sebox. 20.00 Wielrennen: de ronde van
Romandië. 21.00 Film. Heading for
Glory. 23.00 Trax. 23.30-01.30 uto-
sport: Grand Prix van San Marino voor
formule 1-wagens.

Duitsland 3 SWF 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
Varydeman. 15.30 The Mix. 16.00Tou-
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.

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun Euro-
pean 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. 23.00 Week in Rock.
23.30 Club MTV.

08.00 Telekolleg. Cursus Engels voor
beginners. Les 30. (Herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (Herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 7. (Herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Informatie
over de cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 33. (Herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 13. (Herh.).

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-akademie. Dr. Tilmann
Moser over het belang van toewijding
en liefde in de allervroegste kindheid
voor het latere gevoelsleven.

13.15 Moderne Kunst. Begeleidings-
programma bij de radiocursus Moder-
ne Kunst. Vandaag. Overzichtsten-
toonstelling van 25 jaarvideokunst.

14.00 Die Klarinette. Documentaire

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (Herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 7. (Herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde, les 33. (Herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 13. (Herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Dr. Tilmann
Moser over het belang van toewijding
en liefde in de allervroegste kindheid
voor het latere gevoelsleven.

13.15 TV-begeleidingscursus. Bij de
radiocursus Moderne Kunst. Van-
daag: Overzichtstentoonstelling van
25 jaarvideokunst.

14.00 WDR-Treff.
14.45 Kunst als Freiraum. Documen-

taire over het door de politieke ge-
beurtenissen veranderende zelfbe-
wustzijn van DDR kunstenaars.

15.15 Meine Schuhe halten ewig.
Portret van een vrouw met een
dwarslaesie die een toneelrol aange-
boden krijgt.

16.00 Muzik in West 3. Glenn Gould-
Zyklus. Afl. 12: Werken van Monsaig-
non en Sjoskatovitsj.

16.30 Besuch bei einem Hauptlings-
sohn. Amerikaanse speelfilm uit
1974 van Lamont Johnson. De Ame-
rikaanse antropoloog Robert hoopt in
Kenis opnamen van rituelen van de
Massai-stam te mogen maken.

17.55 Die Entscheidung. Prognoses
en analyses van de verkiezingen voor
het deelstaatparlament van Noord-
rhijn-Westfalen, live vanuit Düssel-
dorf.

22.30 Leben am seidenen Faden.
Portret van de stuntman Dar Robin-
son geïllustreerd met filmfragmenten.
(Herh.).

23.15 Politisches Feature. Olongapo
Rosé, BBC-documentaire over het le-
ven van vrouwen in een Filippijns
dorp, waar alles om de Amerikaanse
basis draait.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Essigmund und tausend Zun-
gen. Evangelische kerkdienst vanuit
de St. Jacobi-kerk te Göttingen.

10.15 Mosaik. Vandaag: 1. Heintje,
eens kinderster - voor een nieuwe co-
me-back? 2. Noodsituaties: zieken-
huis aangepast aan kinderen.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Die
Dichter und die Raterrepublik, docu-
mentaire over de rol die dichters en
schrijvers in de Duitse politiek na
W.O. I gespeeld hebben.

12.00 «Aus Stade. Das Sonntags-
konzert auf Tournee, volksmuziek.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Danke schön. Verslag van de

actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars.

13.25 ZDF Sport extra. Met o.a. Ten-
nis: Internationale Duitse kampioen-
schappen voor heren, finale, vanuit
Hamburg. Commentaar: Eberhard
Figgemeier; Autosport: WK Formule
I, Grand prix van Europa, vanuit Imola
(Itali'e). Commentaar: Dieter Stap-
pert; Zaalhandbal: halve finale play-
off ronde; Bundesliga-voetbal. (Met
om ca. 17.00 heute).

17.55 Wahl in Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen. Verkiezings-
nieuws vanuit de ZDF-Wahlstudio in
de Landtag van Nordrhein-Westfalen
en vanuit de Landtag van Nieder-
sachsen.

19.00 Heute. Met o.a. de verkiezingen
in Nordrhein-Westfalen en Nieder-
sachsen.

19.30 Trapez. Amerikaanse speelfilm
uit 1956 van Carol Reed.

21.10 Heute. Met o.a. de verkiezingen
in Nordrhein-Westfalen en Nieder-
sachsen.

21.45 Selbstversuch. Oostduitse tv-
film uit 1989 van Peter Vogel naar het
verhaal van Christa Wolf. Om te kij-
ken of een hormonaal onderzoek ge-
slaagd is, besluit de scheikundige Jo-
hanna zichzelf als proefpersoon te
gebruiken.

23.25 Heute. Met Sport am Sonntag.

j^ Programma-weekoverzicht.

ivg s°hatzsucher. 7-delige serie
V r Moderne schatzoekers. Afl. 3:
.0 lteRebe" und sein Gold-

rj," Besuch bei Barbara Sichter->,gesprek.
"30 °P'Da"- Spelprogramma.

l'on ooDie Sendung mit der Maus.
Ce ""Pressseclub.
L _esschau. Met Wochenspie-

Ij' 0 Diese Woche im Ersten. Pro-
hi^a-weekoverzicht.»cl Musikstrefzüge. Der musikali-y 6 Salon. Muziek van J.C. Bach en
L-f Giardini. Uitvoering vanuit Altes
|,4 j'°ssDillingen/Saar.
'«m er der Sonne - Neben
.anV^ond. Fantastische sprookjes_ Jones- Afl- 5: °as Honigku-
\ A

nPferd/Der Fall des Elfenkönigs.
ji7 Geboren Anfang '60. Christian,

p^en documentaire over volwas-

' .Vï)rden in de Bondsrepubliek,
los a9esschau.
s^ ARD-Ratgeber. Reise, toeristi-

twl3 Kleine Esel und der Son-
l/Jnof. Duitse speelfilm uit 1958 vanr.^Deppe.
fe g Weltspiegel. Buitenland repor-

-6 Landtagswahl in. Nordrhein-
__.alen ond Niedersachsen undGp«*au.
_VeJ-andtagswahl in. Nordrhein-
Sh s"alen und Niedersachsen undfe^chau.I,3S 'agesschau.

'" . n^D-Bundestagrunde.
I.qq Pfogrammaoverzicht.
I,1s °oTagesschsua.
De ooLindenstrasse. Serie. Afl.:
).^absolute Kracher.,
5n u'e Goldene 1. Weekwinnaars
.K » ARD-TV-Loterij.

Lu Tagesschau.
I 4 aaTatort. Duitse krimiserie. Afl.:
..jg^nmanner.
W ~ Agesschau. Aansl.: Wahl vn-Gft,Lupe.
:% E|ne Welt für alle. Hundert
:l}a terwerke. Erinnerungen an die
|sterjpzeit, filmimpressie van de eer-

ners van Australië.
E. o**Die se'°"ene Leiter. Opera
|lio ?ossini. Uitgevoerd door het Ra-
LQja Symfonie Orkest Stuttgart 0.1.v.fc.v^'9' Gelmetti.y Detektiv Rockford. Anruf Ge-

van San Marino op het circuit van
Imola. Commentaar: Dirk de Weert
en Dirk Abrams. (Eurovisie-uitzen-
ding).

"Andy Griffith in 'Mat-
lock'. (België/TV 1 - 20.15
uur)

België/TV 1

Radio 2
Elk heel uur nieuws.'B.oB Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Hans Visser. 10.30 Muziek-
mozaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02Radiojournaal. 14.02Mezzo.
16.02 Hollands welvaren. 17.30
Kom 'ns langs in De Waterwolf.
19.02 Dat zoeken we op. 20.02
New age magazine. 21.00-7.00 Zie
radio1.

overzicht.
19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.
19.45 Sportweekend 2.
20.15 Matlock. Amerikaanse serie

met Andy Griffith. Afl.: Reünie.
21.05 Het ei van Christoffels. Repor-

tage.
22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen.
23.15-23.25 Coda. Plastische kun-

sten: Fluitconcert van Adolf von Men-
zel.

10.00Terre et soleil. Agrarisch magazi-
ne. 10.30 Du liberalisme. Politieke uit-
zending. (Herh.). 11.00 Eucharistievie-
ring. 12-00 Faire le point. 13.00 Jour-
naal. 13.20 Variétés a la une. (Herh.).
13.30 Jeunes solistes. Programma met
klassieke muziek, uitgevoerd door jon-
ge solisten. 14.35 Autosport. Grand
Prix voor Formule I vanaf het Dino Fer-
rari circuit in San Marino. Commentaar:
Richard Debeir en Christian Lahaye.
17.00 Tekenfilm. MGM. 17.10 Cinéma
a la une. 17.20 La force des simples.
Documentaire. 17.50 Nouba Nouba.
Kinderprogramma met de tekenfilms
Cubitus en Bouli. 18.20 Actualités a la
une. 18.30 Week-end sportif. Sportma-
gazine. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Cinéma a ia une. (Herh.). 20.10
Jours de guerre. La campagne des 18
jours, informatieve serie over het begin
van W.O. II voor de Belgen. Afl.: Le
journal de la campagne. 20.35 Pas
possible. Maandelijks spelprogramma
met bijzondere weddenschappen. Gas-
ten: Jo Lemaire, Dave, Pierre Rapsat
en de humorist Lagaf. 21.50 Une victi-
me du destin. Amerikaanse tv-film uit
1974 van Daryl Duke. Als Tracey trouwt
met Buck denkt ze dat de droom van
ieder meisje, een man en.kinderen heb-

m v ,,ri6 '«kan. Belgische tekenfilmse-
_S r' 30-

-lik Torn en Tina. Belgische teken-
boL^rie. Afl. 16: De appel-perzik-

l _ A?eabert. Japanse tekenfilmse-

*W_ a
fk Q ~olTimel. Tekenfilmserie rond
%, ''iknamige stripfiguur gecreëerd
L/ D^Pa. Afl. 11:De ijskast; De eet-

L^nri okant- Culinair magazine.
tlo^ag: Kalfsvlees.
ia6 °e zevende dag. Praatcafé met
NS lek inbeeld-L. Confrontatie. Debat met vra-\ u' 1 het publiek;
\\q. '6ven op zeven. Napraten met
Pv!°9asten over de afgelopen

H,q^ sPortoverzicht.
[w '3.20 Sunday Proms. Klarinet-

■Oo __ van Verbesselt.[.Huizen kijken. 14-delige serie
".Jn °ouwen, verbouwen en wonen.
W Leven... en laten leven. Twee-
fl^iks milieuprogramma. Van-
h 9: Erosie in Spanje, documentai-

s% s)ieuws
P.Qc / 'k tak. Animatieserie. Afl. 258.

!
lV0|Q ï-even... en laten leven. Ver-

"?s j*p°itweekend 1-Mededelingen en programma-
België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-

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-

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 ist
Trumpf. 13.00 Heimatmeiodie.
14.00 Nachrichten. 14.05 Stich-,
wort. 17.00Der Tag urn fünf. 18.00_.
Nachrichten. 18.05 Schellack-
schatschen. 19.00 Auf ein Wort.*
20.00 Nachrichten. 20.05 Erinne-
rung. 22.00Nachrichten. 22.05Mu-
sik. 22.30-4.05 ARD-Nachtex-
press.

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. 14.00 Fies-
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.)

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 7.00 Heimatmeiodie.
9.00 Sonntagsfrühstück. 11.00
Rückblick. 12.00 Musikparade.
14.00 Wünsch 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
Traümtönzer.

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-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05Sport.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
kamermuziek: Pianomuziek. 9.00
Musica Religiosa et Profana. 9.55
Programma-overzicht. 10.00 De
goddelijke liturgie van onze heilige
vader Joannes Chrysostomus.
11.00 Conservatoriumproject
1989/90. 13.00 Nws. 13.02 Opera
matinee: The damask drum, opera
van Hemmen. Uitgevoerd door
Koor en Orkest van de Finse Natio-
nale Opera 0.1.v. Ulf Soederblom
metsol. 14.00Onder de groene lin-
de. 14.15 Concert op de zondag-
middag: Concertgebouw Orkest
met piano (In pauze: Praten over
muziek), ca. 16.00 De Nederlan-
den. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten è la carte. 22.00 Ka-
merconcert: Muz. voor piano.
23.00-24.00 Finale.

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-
tenlandse werknemers. 19.20 Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20-22.10 Mede-
landers Nederlanders.

anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 9.05 Mundart. 10.00
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.

22.02 Studio 3 Live; 23.02-24.00
Studio 3 Hubert on the air.

MGeraldo Rivera, de pre-
sentator van 'Geraldo'.
(RTL Veronique - 20.35 uur)
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RTL Plus

SAT 1
08.05 Familie Feuerstein. Afl.: Freds
Schluckauf-Kur. 08.30 Batman. Afl.:
High Noon in Gotham City. 09.20 Tele-
tip Koehen. Aansl. Teletip Backen.
Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Kmo News.
10.00 SAT.I Sport. 10.30 Auf und da-'von. 10.55 So gesehen. 11.00 Zirkus-
vagabunden. «Oostenrijkse komedie
uit 1935 van E.W. Emo. 12.45 Mitten in
Europa - Deutsche Geschichte. Afl.: 6.:
Krisen und Reichtum des Mittelalters.
13.15 Feste feiern. 14.05 Teletip Frei-
zeit. 14.15 Köpfchen, Köpfchen. 14.40
Unsere kleine farm. 15.30 Hotel im St.
Gregory. 17.05 Ein Koffer aus Lausan-
ne. Frans/Italiaanse krimifilm uit 1975
van Roger Pigaut. 18.45SAT.I Bliek en
SAT.I Wetter. 19.05SAT.I Wahl Extra.
20.00 Junge Leute brauchen Liebe.
Duitse speelfilm uit 1961 van Geza von
Cziffra. 21.35 SAT.I Wahl Extra. 21.50
SAT.I Bliek und Sport. 22.00 Talk im
Turm. 23.15 SAT.I Wahl.Extra. 23.30
Auf derFlucht. Amerikaanse krimiserie.
Afl.: lm Labyrinth der Traume. 00.20-
-00.30 Programmaoverzicht.

SSVC
11.30 Programmes for primary tea-

chers.
11.45 Science Challenge.
12.10 Children's SSVC.
12.25 The Lone Ranger. Afl.: Man wi-

thout a Gun.
12.45 The Chart Show. Non stop vi-

deos van detop tien singles.
13.35 The Sportsmasters. De popu-

over de klarinet.
15.00 Das Land im Südwesten. Afl.:!

Ein Presseland oder wie man hier!
Meinung auf den Markt bringt.

16.00 Garten und Schicksale.
16.45 Fauna Iberica.
17.10 Die drei Narren als Athleten. j
1.7.15 Wandertip. lm Zweribach, wan-j

delroute in het Zwarte Woud.
18.00 Rückblende. Vor 125 Jahren-

erschienen: Alice in Wonderland, do-i
cumentaire over Lewis Carrols kin-j
derboek.

18.15 Reden ist Gold. Talkshow.;
Thema: Beroepskeuze.

19.00 Abendschau Bliek ms Lands
am sonntag.

19.30 Die Schlagerparade derj
Volksmusik. Europabrücke.

20.15 Europaïsche Kulturland-j
schaften. Finistère, documentaire;
over de westpunt van Bretagne.

21.00 Europaïsche Kulturportrats.f
Werkraume, documentaire over dei
Engelse kunstenaar Richard Long die:
in de Sahara Land Art maakt.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Liebe schwarz auf weiss. Die;

verzwickte Ehe einer Sexautorin. Afl.:
4.

23.15 Heut'abend. Talkshow gepre-!
senteerd door Joachim Fuchsberger.i
Gast: Lore Lorentz.

00.00 Laatste nieuws.

België/TV 2
14.20-16.45 Sport-extra. Autosport:

Formule 1 races om de Grote Prijs

ben, in vervulling gaat. De droom ver-;
andert in een nachtmerrie alsBuck een!
sadistblijkt te zijn en de plaatselijke po- j
litie niet reageert op haar verzoeken omi
hulp. 23.25 Weerbericht. Aansl.: Laat-i
ste nieuws. 23.50-00.00 Tribune éco-
nomique et sociale. De C.S.C.

14.10 Autosport. Grand Prix van San:
Marino voor formule 1-wagens. Com-i
mentaar: Richard Debeir. 16.30 EK i
judo. Commentaar: Erick Krol. 18.45:
Cargo de nuit, cultureel magazine,i
19.30 Journaal met simultaanvertalingiin gebarentaal en weerbericht. 20.00i
Jean-Pierre Melville Cyclus: Le eerde
rouge, Frans/Italiaanse speelfilm uit
1970 van Jean-Pierre melville. De cri-
mineel Vogel weet tijdens een treinreis
aan zijn bewaker te ontkomen. 22.20
Journaal en weerbericht. 22.50-23.45
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. 19.30TVS Infos et Meteo.
19.40 Champs Elysées. 21.00 Du cöté
de chez Fred. 22.00Journal Télévisé et
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.20 Mon oeil.

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 Ontbijt-
show (7.30 Nws.). 7.53 Ter over-
weging. 8.08 Groot nieuws. 903
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. 19.03 Ar-
chie. 20.02 The Bands. 21.02Klein
concert. 21.30 Vakantiehuis in
Zweden, hoorspel. 22.02 Jazz-
spectrum. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Nachtwacht. 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 Miniparade. 13.02 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, metom 20.02 Studio 3 ak-
tueel; 21.02 Studio 3 Speciaal;

België/Télé 21
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Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „Ik moet inderdaad zeggen, dat die zaak
stinkt", sprak een woordvoerder van het Commissariaat
voor de Media in februari van dit jaarnog nadat weer eens
een van die geheimzinnige BV'tjes rond Veronica in het
nieuws was geweest. Het betrof in dit geval 'Tornado BV',
volgens Veronica-directeur Rob Out een onderneming, die
niet door hem, maar door het bestuur van zijn omroep is
opgericht. 'Tornado BV' is volgens Out in het leven geroe-
pen om de winst van het blad Veronica - jaarlijks rond 10
miljoen gulden - te investeren.

" Edwin
Rutten: „Ik
ga, zoals Ed
Nijpels dat
ook zo mooi
zegt, me in
de luwte
begeven".

Woordvoerder Commissariaat: 'Het zaakje stinkt inderdaad'

Web van bv-tjes rond Out
Bemboom en
Van Rijn naar
Wereldomroep

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Willem Bem-
boom, Hugo van Rijn en Wouter
van den Horst (van de Rotter-
damse stads-tv) worden de ver-
slaggevers van de bijdrage van
de televisie-afdeling der Wereld-
omroep aan CNN World Report.
De Wereldomroep gaatwekelijks
een drie minuten durend televi-
sieonderwerp over Nederland le-
veren voor World Report.
CNN World Report wordt iedere
zondagavond wereldwijd uitge-
zonden. De eerste uitzending
met een Nederlands onderwerp
is op 27 mei.

Veronica moe
rectificeren

AMSTERDAM - Veronica ml
in de eerstvolgende uitzend*
van het televisieprogramma j
nieuwe Nationale IdeeënW
een rectificatie uitspreken ot
een mobiele bouwkraan. Ditl
straffe van een dwangsom i
50.000 gulden. Bovendien m'
Veronica de tekst van de rectf
catie gedurende één minuut)
beeld brengen.

De president van de rechtt.
in Amsterdam heeft dit bepaj
in eenkort geding dat het bedt
Munsters HMC in Erp had 9
gespannentegen de Hilversutf
omroep. Het bedrijf voelde i
benadeeld omdat in het ij
gramma een oud-medewerf
(L. Spierings uit Oss) aan Ij
kwam die de indruk wekte ajj
hij als eerste op de markt kw
met een mobiele bouwkraan,
zogeheten 'mobiele loopka'
renkraan'.

Munsters overlegde tijdens I
geding stukken waaruit bij
dat dit bedrijf al veel eerder i
dergelijke kranen op de marß
gekomen. |

Volgens de rechter heeft de'
zending bij het publiek 'deJ
juisteindruk gewekt' dat het fl
om de eerste en enige mobj
loopkattorenkraan ging. I

'Er zijn nog zoveel andere leuke dingen te doen'

Edwin Rutten stopt
tijdelijk met shows

"Marga Bult: uit op verbreding van haar repertoire

landse of buitenlandse zender
was".
Wie echter op dat moment uitste-
kend van de hoed en de rand ge-
weten heeft, was de voorzitter
van het Commissariaat voor de
Media, mr A. Geurtsen. Hij im-
mers is jarenlangbestuurslidvan
Veronica geweest en hij was bo-
vendien commissaris bij de Ne-
derlandse Middenstands Bank
(NMB), eigenaar van de Neder-
landse Merchant Bank, die weer
de belangen behartigde van de
beleggersgroep, waarin ook Tor-
nado BV (Veronica dus) miljoe-
nen had gestoken.

Vraag enkele maanden geleden
aan Lex Harding, toen nog direc-
teur van RTL Veronique en ex-
radio-directeur van Veronica:
„Hoeveel geld van Veronica zit er
in RTL Veronique?" Harding:
„Niks, geen stuiver". Ook geen
aanloopkosten? Harding: „In
aanloopkosten misschien eens
een vliegreisje naar Luxemburg,
wat dan betaald is door de ver-
eniging Veronica. Voor de rest,
niets".
En de salarissen? Harding is al
sinds de vorige zomer (1988) met
hetRTL-project bezig, terwijl hij
nog in dienst was van Veronica.
Harding: „Ik ben tot 1 juni 1989
in dienst geweest van de Veroni-
ca Omroep Organisatie en daar
heb ik voor gewerkt ook. Dat zijn
toch geen aanloopkosten voor
iets anders! Er zijn wel aanloop-
kosten geweest, maar die zijn
niet betaald door Veronica. Er
zijn trouwens niet veel aanloop-
kosten geweest".

Bij de Hilversumse Kamer van
Koophandel staat René van
Woudenberg als directeur-op-
richter ingeschreven. Van Wou-
denburg is weer een werknemer
van Peter de Jager, accountant
en president-commissaris van
'Veronicablad BV.

Tot de overname door de uitge-
verscombinatie VNU/Elsevier
had 'Tornado BV' 20 procent van
de aandelen, dieeen groep beleg-
gers (European Media Investors)
in de commerciële zender RTL
Veronique had geïnvesteerd, in
handen. 'Tornado BV' moet via
de verkoop van de Veronique-
aandelen een miljoenenwinst
hebben geboekt en Out kon ver-
volgens na de verkoop naar
waarheid zeggen, dat Veronica
geen aandelen in Veronique
heeft.
Constructie
Het Commissariaat voor de Me-
dia in februari: „We hebben die
constructie nooit onderzocht,
omdat we bezig waren te onder-
zoeken of Veroniqueeen binnen-

Rob Out („Veronica, c'est moi"):
„Veronica denkt nou eenmaal
commercieel zonder ooit com-
mercieel te zijn geweest".

Ambassadeur

Zus LaToya doet onthullingen

Michael Jackson
sexueel misbruikt

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM - Michael Jack-
son probeert op allerlei manieren
te voorkomen dat zijn zus La-
Toya in haar binnenkort te ver-
schijnen autobiografie 'Living in
the Jackson family' onthult dat
hij als kind sexueel is misbruikt.
Hoewel deAmerikaanse uitgeve-
rij Putnam het manuscript reeds
heeft geaccepteerd en het in sep-
tember wil uitgeven, wil Michael
publicatie van het boek in de
huidige vorm koste wat het kost
tegenhouden. Zo heeft hij La-
Toya reeds een miljoen gulden
geboden wanneer ze het manus-
cript ingrijpend wijzigt. LaToya- evenals Michael actief in de
popmuziek - is echter van plan
door te zetten.
De Nederlandse uitgever Willem

Jan van de Wetering van Cen®
boek wil de omstreden autoljc
grafie gelijktijdig met de Amï>
kaanse editie in het Nederlaw"!
uitbrengen onder de titel 'Ik, h
chael en de anderen. Hij zegt 11
manuscript op 15 juni te krijëT'
Door wie Michael misbruiktö
wil hij niet zeggen. Wel verkltn
hij dat een woedende vaif
Jackson per telefoon het maw
cript opeiste.

.e
Voor de vertaalrechten heeft %
de Wetering 15.000 gulden Jltaald. De eerste oplage zal 10.1)
exemplaren bedragen. Drie M
geleden gaf hij de door Jaclc
Onassis geschreven (auto)tj
grafie van Michael Jackson f.
'Moonwalk'. Daarvan zijn intjt
sen 60.000 exemplaren verko<P

" Clint Eastwood was één van
de tientallen vedetten tijdens
de opening van het 43ste film-
festival in Cannes.

Na afloop van een voorstelling
gaat de kindervriend de hal in
om nog even met zrjn jeugdigpu-
bliek te praten. „Ze raken me dan
aan en vragen me van alles. Zo
hou je de vinger op de pols. Ome
Willem houdt zich namelijk be-
zig met 'human relations', een
wisselwerking tussen de' artiest
en het publiek".

Rutten lijkt geen spijt te hebben
van zijn beslissing om - voorlo-
pig - te stoppen met de theater-
voorstellingen. „Ik kan altijd de
draad weer oppakken", zo rede-
neert hij.

„Het is zeker niet zo dat ik er ge-
noeg van heb, of dat de kinderen
of de show me gaan vervelen. Ik
doe 130 voorstellingen per jaar
en die zrjn allemaal uitverkocht.
Het is altijd weer nieuw, altijd
weer anders. Je komt elke keer
weer voor verrassingen te staan
met die kinderen. Natuurlijk zal
ik hem missen. Ik doe iets weg
wat ik leuk vind. De figuur Ome
Willem is me uiterst dierbaar. We
doen de shownou al zon vijftien
jaar, een periode die twee gene-
raties omspant. In die tijd heb-
ben we het programma met fijne
mensen gemaakt; leuke schrij-
vers zoals Willem Wilmink, leuke
spelers zoals Aart Staartjes, en
leuke musici zoals Harry Ban-
nink, de grote grijze geitebreier."

Van onze showpagina-redactie
HILVERSUM - „Ome Willem
neemt geen afscheid. Ome Wil-
lem is er", roept Edwin Rutten
als reactie op het bericht dat hij
in de creatie van de kinderheld
afscheid zou nemen van het thea-
terwerk. Want de laatste Ome
Willem-theatervoorstelling op 10
juni in het Cultureel Centrum in
Amstelveen is geen absoluut af-
scheid. „Als ik zin heb om in sep-
tember weer met de karavaan op
weg te gaan, dan doe ik dat. Ik
stop dus niet met Ome Willem",
zegt Rutten met zijn bekende
vrolijke Ome Willem-gezicht, „ik
ga, zoals Ed Nijpels dat ook zo
mooi zegt, me in de luwte bege-
ven."

Wat beweegt de populaire kin-
dervriend dan om te stoppen, zij
het voorlopig, met de Joepie-de-
poepie-shows? „Er zijn nog zo-
veel andere leuke dingen te
doen. Je moet op een gegeven
moment keuzes gaan maken",
legt hij uit.

Rutten doet inderdaad een hoop
meer dan alleen maar Ome Wil-
lem. Zo is hij een fervent jazz-
liefhebber en zingt hij zelf al ja-
ren menig jazznoot.Hij treedt re-
gelmatig in het land op en is
sinds vier jaar verbonden aan de
Hilversumse Muziek Pedagogi-
sche Academie en het conserva-
torium in Utrecht als zangdocent
lichtemuziek.

Filmfestival
in Cannes
van start

CANNES - Nastassia Kinski,
Roman Polanski en Clint East-
wood bevonden zich donderdag-
avond onder de tientallen vedet-
ten die de opening van het 43ste
filmfestival van Cannes luister
kwamen bijzetten. Zon 2.000
mensen verdrongen zich voor
het festivalpaleis aan het Middel-
landse Zeestrand om een glimp
te kunnen opvangen van film-
sterren en eregasten.

Het festival werd geopend met
de film „Dromen" van de 80-jari-
ge Japanse regisseur Akira Ku-
rosawa. Deze film dingt overi-
gens niet mee naar een prijs. Dat
doen wel 19 andere films, waar-
onder drie Amerikaanse produk-
ties (van deregisseurs Clint East-
wood, David Lynch en Alan Par-
ker) en drie Franse (van Jean-
Paul Rappeneau, Jean-Luc Go-
dard "en Bertrand Tavernier).
Verder dingen er vier films uit
Oostbloklanden mee en produk-
ties uit Burkina Faso, China, Co-
lombia en Japan. De jury staat
onder leiding van de Italiaanse
regisseur Bernardo Bertolucci.
Het festival duurt tot 21 mei.

De 47-jarige Edwin Rutten
kwam al vroeg met de muziek in
aanraking. Zijn moeder was jazz-
liefhebber, zijn vader hield meer
van klassieke muziek. Toen hij
op het Vossiusgymnasium in
Amsterdam zat, richtte hij met
vriend en klasgenoot Rogier van
Otterloo een jazzcombo op. Ro-
gier aan de piano en Edwin op
slagwerk. Op zestienjarige leef-
tijd namen zij hun eerste elpee
op. Later heeft Rutten nog veel
met het Metropole Orkest opge-
treden, met zijn oude vriend als
dirigent.

Jazz

Edwin Rutten is duidelijk trots
op het kinderprogramma, dat
vele jaren door de VARA-televi-
sie is uitgezonden. Hij prijst de
omroep voor de voortrekkersrol
die zij heeft gespeeld op het ge-
bied van kinderprogramma's, zo-
als de Stratenmaker-op-zee-
show, en J.J. de Bom, dekinder-
vriend. .Vorig jaar haalde de om-
roep het populaire programma
van de buis.

Wisselwerking

Volgens Out is hij in augustus
1988 onder meer via de ambassa-
deur in Nederland van het groot-
hertogdom Luxemburg bena-
derd door de moedermaatschap-
pij van het huidige Veronique,
CLT, met de vraag een Neder-
lands CLT-filiaal op te zetten:
„Net zoals ze dat in West-Duits-
land in de vorm van RTL-Plus
hebben". Begin 1989, dus ruim
vier maanden later, heeft Out
naar eigen zeggen besloten niet
aan het RTL-avontuur mee te
doen.
Out: „In maart 1989 was de con-
structie RTL-Veronique klaar,
maar dat was geen Veronica
meer. Ik heb er met het bestuur
over gesproken en dat zei: Rob,
we hebben gekozenvoor een pu-
bliek bestel en we zouden het op
prijs stellen als jehier zou willen
blijven".
Veronica-voorzitter mr Wout
Bordewrjk in die dagen: „Veroni-
ca is Out, als Out nu vertrekt is
het met Veronica gedaan". Out:
„Toen heeft Lex gezegd: Rob,
mag ik dan dat initiatiefvolledig
van je overnemen? Ik heb ge-
zegd: Dat is goed.Als ik je ergens
mee kan helpen zal ik dat zeker
doen, maar ik wil er niet bij be-
trokken zijn. Het is een CLT-af-
faire en Lex is daar gewoon in
dienst gekomen".

Naar het web van satelliet-
BV'tjes rond Veronica, Rob Out,
Lex Harding en de textiel-ge-
broeders Verwey, die 30 jaar ge-
leden Veronica illegaal hebben'
opgestart, is door officiële Haag-
se instanties, noch door de toen-
malige Regeringscommissaris
voor de Omroep, een onderzoek
ingesteld. Bij Kamers van Koop-
handel stonden die satelliet-
BV'tjes allemaal onder andere
namen ingeschreven.

Vorig jaar gaf Rutten als jazz-
zanger twee concerten op het ge-
roemde Haagse North Sea Jazz-
festival met het trio van Lex Jas-
per. Gedurende vier jaar schreef
Rutten korte verhalen bij klas-
sieke muziek voor het AVRO-ra-
dioprogramma Mooi zo. „Jam-
mer dat dat programma ophield.
Dat deed me pijn, ja." Het pro-
gramma bleek echter een succes
en groeide uit tot een serie fami-
lieconcerten. Hij ging meer ver-
halen schrijven en trad op met
veel Nederlandse symphonie-or-
kesten.

Verder schrijft hij sprookjesach-
tige verhalen en doet hij veel ra-
dio- en televisiewerk, onder an-
dere voor het NOS-televisiepro-
gramma Het Klokhuis. Een druk
bestaan dus, waar voor Ome Wil-
lem op het moment eventjes
geen plaats is.

Sprookjes

„Dat is een beslissing van de
VARA geweest", zégt Ome Wil-
lem. „Het is mij ook niet hele-
maal duidelijk waarom." De
VARAvond dat het tijd was voor
vernieuwing en nam toen de
Grote Meneer Kaktus-show. Het
lijkt er niet echt op dat Rutten
erg heeft zitten treuren. Ome Wil-
lem was immers ook nog in het
theater te- zien. „Bij een televisie-
uitzending weet je niet wat er
met de kinderen gebeurt. Er zit
een platte buis tussen. In het
theater krijg je het antwoord.
Daar sta je veel dichter bij je
doelgroep."

Ex-zangeres van Babe blij met werk van Robert Long

Marga Bult zingt voortaan Nederlands

Marga Bult (Bult is de naam vj
haar eerste man Wilfried): „F
bert Long vindt dat het Ned*
landse lied ondergewaarde^
wordt. Dat is een van dereden'
dat hij speciaal voor mij is ga'
schrijven. Ik ben daar uitera^
zeer blij mee."

Doorbraak
Haar internationale doorbra'
van twee jaar geleden dient anl
1990 te leiden tot een revival,'
tweede of de derde nation^
doorbraak. Toch blijft ze op 'feesten ook zingen wat men V<
haar verlangt en verwacht: e{
medley van Babe, songs JShirley Bassey, de Pointer 9
ters en rock & roll.

Voordat ze bekend werd rt1
Babe, zong Marga Bult al zev«
acht jaar met muzikale groept
lets dat nog steeds haarvoorke
heeft: „Live zingen met orkest
veel leuker dan met een gelui'
band, omdat je méér met e
nummer kunt doen. Er zijn 'veertien orkesten die mijn repl
toire in het land begeleiden."

fraai gecultiveerde misverstand
na het Songfestival van '88, toen
we allemaal dachten dat we op-
eens Marcha moesten zeggen.
Dat is niet de bedoeling geweest,
of misschien een beetje wel.
'Marcha' bekt beter voor buiten-
landers, die per traditie proble-
men hebben met onze harde e.
„De presentatrice Viktor Laszlo
kon de naam Marga ook niet uit-
spreken. Ik geloof dat we er om
diereden Marcha van hebben ge-
maakt. In Nederland ging toen
ook iedereenMarcha zeggen. Dat
hebben we weer gehad," memo-
reert Marga Bult.

En over die reizen door Europa:

Etentje

Long als tekstdichter. Hij was
het die Marga voorstelde over te
schakelenvan hetEngelse op het
Nederlandstalige lied.
Voor zijn programma 'Fantasti-
co' kwam de kennismaking net
iets te laat. Hij hieldvast aan Cor-
rie Konings in wie hij de authen-
tieke Nederlandse volkszangeres
herkent die hij ook een kans
bood in zijn prachtige musical-
plaatproject Tsjechov.'combinatieTulip en in Babe met

Marga Scheide. Nu solo. Dat vak
bedrijft ze op uiteenlopende
plekken. Voor lallendeen joelen-
de soldaatjes in kantines van le-
gerplaatsen, in walmende,
broeierige discotheken en tij-
dens stampende bedrijfsfeesten
en sjieke gala's. Ze is van diverse
markten thuis en past haar gar-
derobe moeiteloos aan bij de ge-
legenheid.
Wat haar drijft is eenvoudig ge-
zegd. Marga Bult: „Ik wil nog zo
graag heel lang verder."
Marga Bult is uit op „de verbre-
ding van mijn repertoire."
Daarom dacht ze aan Robert

Van onze showpagina-redactie
DENEKAMP - Ze heeft diverse
stukken van Europa oppervlak-
kig mogen bekijken, op tournee
als de Nederlandse zangeres die
in 1988 aankwam met het lied
'Rechtop in de wind,' onze natio-
nale bijdrage voor het Eurovisie
Songfestival. Marga Bult produ-
ceert twee typererende kanten
van haar karakter in een terug-
blik op het succes van toen: hu-
mor en veel, heel veel relative-
ringsvermogen.

Daarvan getuigt ze in een aan-
sprekend en allerminst hinder-
lijk accentje. Het verraadt haar
afkomst: het oosten des lands. In Haar vak is zingen. Vroeger in de

Solo
We herinneren Marga aan het
Misverstand

hetkerkdorp Lattrop in de buurt
van de grens met Duitsland werd
Marga Groeneveld dertig jaar ge-
leden geboren op een boerderij,
als de oudste van zes kinderen.
In Denekamp woont ze met haar
tweede echtgenoot Jan van In-
gen, directeurvan het Enschede-
se Evenementen- en organisatie-
bureau B VIP M, dat overigens
ook vestigingen heeft in Bedum,
in het nieuwe business park op
het Thialf Stadion van Heeren-
veen en in Leeuwarden. Met an-
dere woorden: Marga ontbijt met
haar werkgever.

„Ik kreeg onmiddellijk uitnodi-
gingen om te komen optreden in
de landen die mij leuke punten
gaven..."
Sindsdien is ze diverse keren op
de televisie te zien geweest. Een
vrouw die het fabeltje van het
domme zangeresje krachtig en
soms diplomatiek de kop in-
drukte, iets te melden had, maar
daarvoor in de geijkte pannels en
de spelletjesprogramma's op de
buis nauwelijks de kans kreeg.
„Daar kom je niet echt verder
mee."

Marga Bult beschrijft een etentje
met Long als een soort auditie,
van zijn kant een aftasten van in-
houd en of ze eigenlijk wel deug-
de. Ze slaagdekennelijk overtui-
gend.

Robert Long werd daarom de
auteur en componist van haar
nieuwe Nederlandse single, geti-
teld 'Ouwe liefde (roest niet).'
Een typische Long-tekst met op
de B-zijde 'Ik heb je uit,' even-
eens een werkje dat over de lief-
de handelt. Een die helemaal
voorbij is, dus.
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