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Saneringtwee woonwijken kost minstens 50 miljoen

Ernstige vervuiling op
delen ex-mijnterreinen

Van onze verslaggever

j^ERLEN- De wijken 't Eikskse (Landgraaf) en Domaniale
erkrade) met elk ongeveer 600 woningen zijn deels matig tot; verontreinigd met de kankerverwekkende stofPolycy-

£sche Aromatische Koolwaterstoffen (Paks). De huizen zijn
op voormalige mijnterreinen. Deputé Emiel Masten-

,.r°ek houdt er ernstig rekening mee dat de wijken voor min-
eils 50 miljoen gulden gesaneerd moeten worden.

De vervuiling is het sterkst op die
plaatsen waar vroeger briketfabrie-
ken en pekloodsen hebben gestaan.
In beide wijken is dat respectieve-
lijk ten noordenvan de Honingman-
straat, waar het eigenlijke mijnter-
rein van de ON2/Wilhelmina was en
op Finefrau. De provincie begint
volgende maand met een nader on-
derzoek.
Daarnaast zijn ook twee kleinere
woongebieden matig verontreinigd
met PAKs, te weten aan de Tunnel-
weg en in de omgeving Esdoorn-
straat, beide in Kerkrade. In totaal
staan daar 42 woningen en 10 woon-
wagens. Het onderzoek begint hier
in september, aansluitendaan dat in
de beide grote wijken.

Optimisme over
START-akkoord

(SKOU - Er bestaat goede hoop
t-r .?Cn een akkoord kan worden
Bis u * over de reductie van strate-
*. Vc kernwapens (START) tussen
S en e Sovjetunie nogvóór de

tussen de presiden-
/L " Usn en Gorbatsjov eind mei-
IjL^n juni. Dat heeft de Ameri-Lvnse minister van Buitenlandse
Wostn James Baker gisteren in
W o SezeSd- Sovjet-minister
Sj' buitenlandse Zaken Edoeard
tj ardnadze bevestigde dat er gro-
s^omitgang is geboekt. Baker
b^J*. gedurende vijf uur met Gor-
van JOv' 'rot nu toe is net vaststellen
<lic een umiet voor kruisraketten
{^Worden gelanceerd vanaf sche-
'trij'L. 11 vueStuigen het voornaamste
feh elPunt in de onderhandelin-'ttn geweest.

het weer

VÏINIGE PEKIODEN
H0o5?ag waait er een matige
ws°°stenwind, er ontstaat
«vei. wolkine> maar het bliJft
**st egend zonnig. De mid-
Ve"e">peratuur wordt onge-
"'Uft,* Sraden en d« mini-
»ieritemPeratuur voor de ko-
&»,» nacht wordt ongeveer 6
°ók, *

Hig *°ndag wordt hetvrij zon-
*Uïh *n Di- ' een matige naar
Wom,0? 1 draaiende wind

91 het dan 20 graden.

Minder
In totaal werden acht terreinen on-
derzocht, maar de vervuiling in de
resterende vier woonwijken is min-
der ernstig, zodat de provincie hier
geen aanleiding ziet tot verdere
stappen. Het betreft de wijken Neu-
prick (Kerkrade), Rennemig (Heer-
len), Kleikoelen en Kranenpool
(Brunssum).
Tijdens het nu afgeronde inventari-
serende bodemonderzoek van de
acht voormalige mijnterreinen zijn
662 boringen verricht, zodat om de
dertig meter een meetpunt ont-
stond. Het aanvullende onderzoek
in 't Eikske en Domaniale/Finefrau
voorziet in boringen om de 15 me-
ter, zodat alleenal op deze beide ter-
reinen met 1160 woningen zon 900
boringen moeten plaats vinden,
vaak in tuinen van de bewoners.
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Motie VVD-Roermond ingetrokken

Ginjaar blijft overeind
ZWOLLE - De algemene ledenver-
gadering van de VVD wil na de te-
ruggewezen fractieleider Voorhoe-
ve niet nog meer bloed zien vloeien
in de partijtop. Dit bleek gister-
avond in de Buitensociëteit in
Zwolle waar de VVD bijeen was.

Het hoofdbestuur, met voorop par-
tijvoorzitter Ginjaar, kreeg van de
partijvergadering een flinke dosis
niet malse kritiek over zich heen
voor de wijze waarop Voorhoeve te
verstaan is gegeven dat hij beter het
veld kon ruimen. Een motie van de
afdeling-Roermond, waarin met het
optreden van het hoofdbestuur de
vloer werd aangeveegd, ging echter
de meerderheid van de afgevaardig-
den uiteindelijk te ver. De motie

werd door secretaris Ter laak inge-
trokken.

Dié motie zöu bij aanvaarding de
positie van Ginjaar en het hoofdbe-
stuur onmogelijk hebben gemaakt.

woonblad
Studentenhuizen

vaak onveilig
PAGINA 37

rtv/show
Radio en

tv-programma's
PAGINA 45 en 47

'Derrick' weet nog
van geen ophouden

PAGINA 48

Wilma bouwt in
Beek Transpolis

Van onze redactie economie
ANTWERPEN/BEEK - Het bouw-
concern Wilma presenteert in sep-
tember de plannen voor de bouw
van een futuristisch zakencentrum
getiteld Transpolis, hoogstwaar-
schijnlijk nabij Maastricht Airport.
Het wordt een met de modernste
communicatiemiddelen volgepropt
centrum voor hoogwaardige zakelij-
ke dienstverlening.

Volgens hetzelfde concept is overi-
gens op de luchthaven Schiphol al
een veel groter, maar soortgelijk
project in gang gezet.

Het dienstencentrum wordt door
Wilma volgepropt met futuristische
telecommunicatie-apparatuur. Het
Transpolis-gebouw nabij Schiphol
moet volgens Wilma in de toekomst
gaan dienen als spil temidden van
kleinere Transpolis-projecten op re-
gionale luchthavens' als Welschap,
Rotterdam en Maastricht. Voor-

waarde voor de vestiging in Beek is
volgens directeur L. Maas dat de de-
finitieve goedkeuring voor de Oost-
Westbaan er snel komt. Wilma is
ook in de VS bezig met het concept
voor een dergelijk bedrijvenpark.

9 Zie ook pagina 7

Theunisse op
doping betrapt

Van onze sportredactie
HEERLEN/AMSTELVEEN - Gert-
Jan Theunisse is betrapt op het ge-
bruik van verboden stimulerende
middelen. In het urinemonster dat
de 27-jarige Panasonic-coureur na
afloop van de Waalse Pijl inleverde
werden te grote concentraties van
testosteron aangetroffen. De contra-
expertise heeft gisteren in Keulen
plaatsgehad, en had eveneens een
positieve uitkomst.

0 Zie verder pagina 21

Republiek
Rusland wil
uit Sovjetunie

MOSKOU - De grootste republiek
van de Sovjetunie, Rusland, wil her-
stel van haar onafhankelijkheid. De
leden van het Congres van Volksaf-
gevaardigden, die in Moskou bijeen
zijn om een parlement en een presi-
dent te kiezen, hebben dit 'in het ka-
der van de huidige politieke en eco-
nomische hervormingen' met over-
grote meerderheid besloten.

Het persbureau Tass noemde giste-
ren de realisering van de gewenste
soevereiniteit 'de balangrijkste taak
van het Congres. Eerder had het
persbureau laten weten dat er in de
wandelgangen nauwelijks twijfel
heerste. „Het is de hoogste tijd dat
er een einde komt aan het dictaat
van de centrale macht. Rusland
moet over zijn eigen rijkdommen
gaan beschikken," zo citeerde Tass
congresleden.

Voorzitter Ginjaar
tijdens de VVD-ver-
gadering in Zwolle,
waar hij en de rest
van het hoofdbe-
stuur forse kritiek
kreeg op het optre-
den in de kwestie-
Voorhoeve.
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Stripboeken
De fascinatie van een belevenis
heeft vaak een subjectieve grond-
slag, de beschrijving daarvan kan
iets ontroerends hebben. Bewonde-
ring voor geoefend ambachtelijk
vermogen, voor picturale virtuosi-
teit, kan het niet zijn geweest. Menig
abstract-expressionist van professie
zou gruwen van de vermenging van
dure olieverfmet inkt, pigment, lak
en regelrechte schuurtjesverf. Verf-
opbrengst, huid, lijst, niets stoort
zich hier aan normen van traditie.
Enige norm van traditionele esthe-
tiek wordt hier schijnbaar ook niet
nagestreefd; als er een schimvan op
het doek verschijnt wordt er naar
middelen gegrepen - desnoods naar
stripboeken, waarvan er stapels bij
de hand zijn, om alles tot het schijn-
baar pretentieloze te reduceren. Een
waarnemer raakt licht in een situa-
tie van onzekerheid: moet hier ge-
zocht worden naar diepzinnigheid,
ver achter de zich opdringende ver-
schijnselen, is glimlachen hier toe-
laatbaar? De titel - als hij er al is -

neemt de onzekerheid niet weg. Een
pièce de résistance heet regelrecht
Das Unbehagen.

9 Das Unbehagen, olie- en lakverf op doek van Walter Swen-
nen.

Eigenzinnig
Acht schilderijen op groot en mid-
delgroot formaat, dragen titels, door
de franstalige kunstenaar meer uit
het Engelse dan uit het Duitse
idioom gekozen: 'The angel of the
disastrous'. Als men al op zulke
lichte gronden belangstelling
mocht vermoeden voor de Duitse

nieuwe wilden en Walter Dahn en
dierts 'plaatjes voor de koektrom-
mel', danwel voor Amerikaanse ab-
stract-expressionisten als Willem de
Kooning, men komt niet voorbij aan
de verdenking dat Walter Swennen
een uiterst eigenzinnige benadering
heeft van de schilderkunst, die hij
drijft naar een staat van uiterste am-
bivalentie. Ze is niet figuratief en
niet abstract, geen enkelteken, dob-
belsteen, anker, hart of stripfiguur
heeft symboliek van erkende waar-

de. Er is harmonie en disharmonie;
men vermoedt onderliggende ge-
heimen en sporenvan ironie.
Juist die ambivalentie, het ontbre-
ken van ieder macho-vertoon, van
kreten en luidruchtigheid, een soort
onbegrijpelijke glimlach die men
meent te bespeuren, kan het irratio-
nele gevoel, dat liefde op het eerste
gezicht is, hebben opgewekt - en
een vrouw gebracht hebben op het
spoor naar Antwerpen.

Nieuwe sfeervolle galerie op Kunrader Plat

Hilda Goslings en haar
liefde voor keramiek

TRINTELEN- Ze heeft er lang naar
moeten zoeken, maar de moeite
heeft zich meer dan geloond. Hilda
Goslings-Nieuw Beerta, jarenlang
als landbouwkundig ingenieur
zwervend over de hele wereld, is
sinds kort de trotse bezitster van
een uniek gelegen galerie aan de
Eyserweg in Trintelen. De schitte-
rend gerenoveerde ruimte achter
haar woonhuis, die eens als koeien-
stal dienst deed - nu smetteloos wit
en strak van vorm - staat in vol-
maakte harmonie met de kunst, die
zij er presenteert: keramiek. Maar
ook met het landelijkkarakter en de
rustieke ligging van deze galerie
met uitzicht op het oogstrelende
Limburgse heuvelland.

Helemaal verzot is Hilda Goslings
op keramiek. Dat was ze al op de
middelbare school, waarze zelfleer-
de pottenbakken, dat bleef ze tij-
dens haar studie Frans en later ook
op de landbouwhogeschool van Wa-
geningen. „Objecten van klei heb-
beniets handigs, je hoeft er geen gat
voor in de muur te maken", legt ze
uit. „Je kunt er bijzonder flexibel
mee omgaan. Zet je een voorwerp
op een andere plaats, dan ziet het er
meteen heel anders uit."

Faalangst
Die liefde voor keramiek resulteer-
de de afgelopen jaren - ondanks
haar drukke baan - in contacten

met vele keramisten in binnen- en
buitenland, en bovendien in een in-
drukwekkende verzameling kera-
miek. Toch heeft Hilda Goslings
lange tijd gedubt of zij de stap naar
een eigen galerie wel zou nemen,
nadat ze vanwege verandering van
werkkring van haar man, vorig jaar
verhuisde van Oosterbeek bij Arn-
hem naar Zuid-Limburg. „Het wa-
ren niet zozeer financiële overwe-
gingen alswel een soort faalangst",
vertelt ze. „Kan ik het welmaken, ga
ik mezelf niet teleurstellen? Dat
soort vragen heeft mij lange tijd be-
zig gehouden. Uiteindelijk heeft
mijn enthousiasme en liefde voor
keramiek de doorslag gegeven. Ik
vind keramiek zo mooi. En boven-
dien, jekunt jarenlang achter elkaar
door blijven gaan steeds verschil-
lend werk te exposeren."
Hilda Goslings wil de zaken goed
aanpakken, ze wil van galerie Sio2 -de scheikundige naam van de gale-
rie, die staat voor kiezelzuur - een
goeddraaiende zaak maken. „Als ik
iets doe, dan doe ik het goed", is
haar opvatting. „Ik ben zeer ambi-
tieus en bovendien ben ik gewend
fulltime te werken."
Levensvatbaar
Want een galerie drijvenbetekent in
haar ogen veel reizen, symposia bij-
wonen, galeries en ateliers bezoe-
ken, meedoen aan workshops en na-
tuurlijk promotie maken voor haar
eigen galerie. Zeker gedurende de
eerste twee jaar, de limiet die ze
zichzelf heeft gesteld om te bewij-
zen dat haar plannen levensvatbaar
zijn. En die levensvatbaarheid meet
de galeriehoudster niet alleen aan
het koopgedrag van haar publiek,
maar ook aan het enthousiasme,
waarmee op haar exposities wordt
gereageerd.
De collecties die zij in haar galerie
toont, getuigen van haar eigen, per-
soonlijke smaak, waarin rust, har-

monie en eenvoud belangrijke tref-
woorden zijn, naast variatie en uit-
straling. Vele kunstenaars, van wie
ze werk exposeert, kent ze persoon-
lijk, hun ontwikkeling heeft ze vaak
gedurende jaren gevolgd. Heteerste
jaar zal Hilda Goslings zeven expo-
sities van een maand inrichten,
waarop ze een zo gevarieerd moge-
lijk beeld wil geven van de kera-
miekkunst in Nederland en de aan-
grenzende landen.

Naast het tonen van deuiteindelijke
resultaten van het creatieve proces
wil Hilda Goslings haar publiek ook
meer achtergronden meegeven over
de wijze, waarop de objecten zijn
gemaakt. „In Nederlandwordt kera-
miek nog te veel beschouwd als ge-

bruiksvoorwerp. De mensen zijn
zich vaak niet bewust van het artis-
tiek proces. Een keramist is een ar-
tiest, die moet kunnen modelleren,
bakken en glazuren. De technische
kennis, die daarvoor nodig is, is bij-
zonder groot."

Inmiddels loopt in de galerie, die op
1 april jl. werd geopend, de tweede
expositie. Er wordt werk getoond
van de Israëlische, in Nederland
wonende Dahlia van den Burg-Ziv,
de Nederlandse Inge van Mierlo en
de Belg Tjok Dessauvage. Galerie
Sio2 is geopend van donderdag tot
en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur.

jos frusch

" Hilda Goslings in haar smetteloos witte galerie Sio2.
(Foto: CHRISTA HALBESMA)

kunst

Zuidnederlandse
Ontmoeting in
Heerlense
Stadsgalerij

Aangename verwarring in
werk van Walter Swennen

HEERLEN - Meer dan tachtig kunstenaars uit Zuid-Nederland en
België zijn betrokken bij de initiatieven van de Stichting Zuidneder-
landse Ontmoetingen. De stichting heeft een lange traditie in het or-
ganiseren van grensoverschrijdende culturele manifestaties. Zij
slaagt er telkens opnieuw weer in initiatieven te coördineren, van de
grond te brengen en te ondersteunen met van sponsors en overheden
losgekregen kapitaal. Het aandachtsgebied was in 1990 de beeldende
kunst. Van de drie in de ontmoetingen betrokken Nederlandse pro-
vincies levert Brabant waarschijnlijk de meeste energie - de hoofd-
manifestaties zijn ook in Antwerpen en Breda: twee museale tentoon-
stellingen onder de dappere titel 'Beeldenstorm 1990', begeleid door
een dikke catalogus in een gouden omslag.

Naast de goudkleurige dikke catalo-
gus zijn er ter documentatie van de
Zuidnederlandse ontmoetingen in
1990 nog 27 dunne in zwart-wit,
waarvan er slechts één gewijd is aan
een manifestatie in Limburg - in de
Heerlense Stadsgalerij. Ook dit in-
stituut kon met zijn geruchtmaken-
de vlijt en zijn initiatief geen even-
wicht brengen in de aantallen ont-
moetingen in Nederland en in Bel-
gië: de laatste zijn sterk in de meer-
derheid.
Het idee om een Zuidnederlandse
ontmoeting met Walter Swennen
tot stand te brengen in de Stadsga-
lerij was geheel van eigen vinding.
De gemeentelijke kunstcollectie,
naar de letter van de beleidsnota
een verzameling van na-oorlogse
Nederlandse schilderkunst, bevat
sinds een jaar twee schilderijenvan
de Antwerpse schilder. Er is daar
kennelijk ruimte voor een minder-
hedenbeleid, of de Europese een-
wording manifesteeert zich in de
hantering van het begrip Neder-
landse schilder.
Aanleiding tot het nemen van be-
stuurlijke besluiten was een liefde
op het eerste gezicht. 'Het was op de
Kunstrai 1988 in Amsterdam dat ik
voor het eerst langdurig stilstond
bij het werk van Walter Swennen'.
De tekst van de conservatrice komt
uit een fraai en sober boekje, dat
aandoenlijke tekeningetjes bevat
van de kunstenaar, een voorwoord
en eenBelgische tekst van Bart Cas-

siman, een extra bij de tentoonstel-
ling.
Zoals bij alle liefdes op het eerste
gezicht is de verklaring van het ge-
beuren niet in eerste instantie ratio-
neel: 'het eigengereide en de aange-
name verwarring die schilderijen
als de zijne uitstralen brachten mij
op het spoor naar Antwerpen.

Meditatie
Walter Swennen, 44 jaar, was eerder
psycholoog en dichter in Brussel.
Hij is tot het schilderen bekeerd.
Het is voor hem geen vorm van ex-
pressie van een uit herinneringen
opgebouwd innerlijk, zoals" het
schrijven. Het is een bezigheid met
schilderkunstige realiteiten, een
vorm van meditatie, waarbij men
zich niet op uitspraken vastlegt.
Maar waarvan men het resultaat aan
de toeschouwer kan aanbieden, na-
dat men het heeft losgelaten- na het
nog een tijdlang te hebben gevolgd,
alseen schip dat doorvaart, nadat der
machines zijn stopgezet, zoals hij
zelf zegt. Als het eindelijk af is en
van het atelier verplaatst naar de
gang.

Ook dan is het resultaat niet in een
eindstadium: in het woordgebruik
van Cassiman: 'Het is een expliciete
uitnodiging om de verbeelding van
de kunstenaar verder te zetten, een
persoonlijk bindmiddel dat de ver-
haallozebeelden tot een voor elkeen
verschillend geheel kan maken,
mits voldaan is aan de voorwaarde
van betrokkenheid.

Hij sluit met een citaat van Have-
laar:' de verbeelding is een herwin-
ning van het onbewuste kinderge-
droom na de lijdensgang onzer be-
wuste volwassenheid.

pieter defesche

recept
Gemarineerde
lamsbout

Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 2kg lamsbout met been, 1 mid-
delgrote ui, 4 dlyoghurt, zout & pe-
per, 2 tl tijm, 100 gboter, 1 salieblad.
Pel de ui en snipperniet al te fijn. In
een kom vlees, ui, tijm, salie en yog-
hurt doen. Dit geheel minimaal vier

uur afgedekt laten marineren in de
koelkast en af en toe keren. Daarna
vlees uit de marinade nemen en met
keukenpapier droog deppen. Be-
strooien met peper en restant tijm.

80 g boter verhitten en het vlees in
ca. 5 minuten rondom bruin bak-
ken. Rest van de boter toevoegen.
Nog eens 50 minuten gaar (rosé)
braden. Af en toe keren en met
braadvocht bedruipen. Op een

plankruim 10 minuten met alu-folie
afgedekt laten rusten. Vlees schuin
langs been in dunne plakken snij-
den. Door braadboter 2/2 dl heet
water roeren en saus in de juskom
doen. Serveren met gekookte aard-
appelen en groente naar keuze.
TIP: Dit recept is ook van toepas-
sing op lamsschouder. Het vlees
wat overblijft de andere dag in an-
der recept verwerken.

hub meijer

Vriendenkring
voor

Stadsgalerij
Heerlen

HEERLEN - De Lionsclub Heer-
len Landsfort heeft onlangs de
stichting 'Vriedenkring van de
Stadsgalerij' in het leven geroe-
pen. Dit met de bedoeling de
Heerlense Stadsgalerij een brede-
re basis te geven en ze bij een gro-

ter publiek onder de aandacht
brengen. Op zondag 17 juni w°^de vriendenkring officieel aan " y
publiek gepresenteerd. Bov^dien wordt dan gestart met e
grafiekproject, waaraan ne^
Limburgse kunstenaars hun $

dewerkingverlenen.

Deze kunstenaars - Marian'
Aartsen, Pieter Defesche, J°*
van Haaften, Petrie Klinck.
mers, Ger Lataster, Jan Sierh^ ö
Peter Wehrens, Jean Pierre Z<>
brood en Kim Zwarts - hebj> f
een grafisch werk vervaard1» jj
met een oplage van 75 afdruk^ ai
De Lionsclub zal proberen "e ft
kunstwerken aan de man te bl*
gen. Een deel van de opbreraj
wordt door de kunstenaars a'°.
staan aan de nieuwe stichting- L
Inmiddels is er door drs. F. Bt°°-
mans van de Lionsclub en bure
meester P. van Zeil, voorzitter v
het Comité van Aanbeveling.
brief verstuurd naar potentiële^
den van de vriendenkring. YJminimaal dertig gulden per J*B
kan men Vriend van de Stads.3,
rij worden. Men wordt dan °P..j
hoogte gehouden van de actW1'
ten van de galerij, heeft gratis '
gang tot de exposities en krijgl.
% korting op de door de galerij ■*
gegeven catalogi.

Limburgse
Jagers ook

in Limbricht
LIMBRICHT - Het fanfarekorps
van de Limburgse Jagers, dat mo-
menteel een tournee door Lim-
burg maakt, zal ook Limbricht
aandoen. Het betreft het afslui-
tend concert van deze tournee op
dinsdag 22 mei, waarna het korps
naar Duitsland vertrekt.

Vanaf 19.00 uur zal het fanfare
korps optreden op de binnen
plaats van kasteel Limbricht.

Oplossing van gisteren
ENIG-LEUS:
L-KOREN-?
AR-MUS-D 0
NUK-± - T 0 *DWERG H E R T

GY- E R
H OEPELRO*
BL-D-AR*
NR-FEZ-K*
D-FIL E T - j
clan-somS
cryptogram

Horizontaai: 1. Filmopname in een rijksho-
tel? (4); 4. Na dit bevel volgt er vaak een
muziekstuk (10); 7. Hij is wars van opbouw
(8); 9. Populair paard (6); 11. Bekleedde hij
deze functie vroeger bij de spoorwegen?
(10); 12. Muziekwerk dat in de Verenigde
Staten achterop komt (4); 13. De waarheid
is sneller! (6); 14. Oplichter die zijn activi-
teiten beëindigt? (8); 16. Fijn besnaarde
vrouw? (8); 20. Dat is min! (6); 22. Foe-
draal dat u in een theetuin kunt terugvinden
(4); 23. Bij stukjes en beetjes vergaard be-
drag van ’ 100.000,-? (10); 25. Rang in
bierbrouwerijen? (6); 26. Gereedschap dat
van beslissende betekenis kan zijn (8); 27.
Tuinbaas op passagiersschepen? (10); 28.
Domme vogel (4)

Verticaal: 2. Tuinierster ten paleize? Oh Sf,
Hoe laat verwacht u Gertweer thuis? (6'y 'l
Ambtgenoot? (9); 5. Wat er het ffl*%
wordt gedronken (5); 6. Plaats om 'r W\ k
op te staan of om op te zitten (7); 8. De i, fo
tiviteit van dat zendstation is levensgeva. &
lijk (5); 10. Test-voorbeeld (5); 15. OnvV
wassen familielid? (9); 17. Zangstuk <één dame? (7); 18. Gereedschap van t. i
(5); 19. Dier dat u zowel in grote als in K !ne landen aantreft (5); 21. Weg voorK \
personen? (7); 23. Heb je nog meer v, ?
deze stof? (5); 24. Hopelijk heeft hij " "goed geleerd (5); f
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ANTON HEIJBOER
in Kasteel "Daelenbroeck" te
Herkenbosch (bij Roermond)

Openingstijden: zaterdag en zondag 19 en 20 mei
van 11.00 tot 19.00 uur

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage
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Middelstoeslag op loon en andere inkomsten

Provincies willen
extra belasting

DEN HAAG - De provincies
willen de mogelijkheid om be-
lasting te heffen uitbreiden
door een provinciale toeslag
op de loon- en inkomstenbe-
lasting. Het interprovinciaal
overleg (IPO) heeft dit per
brief laten weten aan staatsse-
cretaris De Graaff-Nauta (Bin-
nenlandse Zaken).

De keuze van het IPO voor deze wij-
ze van belastingheffing wijkt af van
de aanbeveling van de commissie
Haks, die begin dit jaar tot de con-
clusie kwam dat een provinciale
elektriciteitsheffing de beste ma-
nier zou zijn om het provinciaal be-
lastinggebied uit te breiden.

De provincies klagen er al lang over
dat zij nauwelijks mogelijkheden
hebben om belasting te heffen. De
enige algemene belastingbron voor
de provincies bestaat uit de opcen-
ten op de motorrijtuigenbelasting.
Elke belastingverhoging van de
provincie wordt aldus afgewenteld
op de automobilist of motorrijder.

Het IPO ziet drie voordelen in een
toeslag op de loon- en inkomstenbe-
lasting. Het draagvlak van een der-
gelijke heffing is zeer breed, want
bijna iedereen betaalt loon- en/of in-
komstenbelasting. De opbrengst is
stabiel en de kosten van inning zijn
gering.

Het bezwaar dat het inkomensbe-
leid uitsluitend een aangelegenheid
van het rijk is, vinden de provincies
niet doorslaggevend. De invloed
van de opcenten op de inkomens-
verdeling is marginaal. Het belang
van de provincies om zelf belasting
te kunnen heffen is groot: de pro-
vincie is immers een zelfstandige
bestuurslaag, die de politieke afwe-
ging moet kunnen maken tussen de
te leveren diensten en de hiervoor
benodigde inkomsten.

Dat de provincies hiervan een te-
rughoudend gebruik zullen maken,
moge volgens de brief blijken uit
het feit dat geen van de provincies
het maximaal toegestane tarief heft
bij de opcenten op de motorrijtui-
genbelasting.

Ministerie
schaft APK

niet af
' Br
, HAAG - Het ministerie van

6r en Waterstaat is niet van
y a?APK-keuring af te schaffen
.it p onsun_enten Kontakt be-
ty_' " en woordvoerder van het mi-,rie heeft dat gisteren meege-
iJr De consumentenorganisatie

Jonder meer dat alleen de gara-garen spinnen bij de regeling.
lit un-S net nünisterie blijkt zowel
pt PUltenlandse onderzoeken als
'L gevens van het Nederlandse
t^Park dat de APK een levens-
bloj^rtengende invloed op de
is. ee^- Als men dezekosten ver-
steen, kost de APK de auto-
D J.llst geen geld, aldus Verkeer

waterstaat. Het ministerie zegt
fotp keuring kan rekenen op een
!,.„ mate van acceptatie doorf^obüisten.>erjf|et ministerie wordt wel ge-
\ d

Kt aan een aantal verbeteringen

l^e regeling. Hieronder zijn het
s^lijker en objectiever formule-
la-rvan de keuringseisen zodat
IsspVer geen verscml van memng
ititst

n garage en auto-eigenaar kan
_H aan. Een andere verandering is
leMas;Centverschuiving van veilig-
>.]..?> UrmS naar veiligheids- enuekeuring.

Modelregeling
Voor relatie

arts-patiënt
Itay^CHT-De modelregeling arts-\^„nt > die de Koninklijke Neder-
'Vrf Maatschappij tot bevorde-
rt pr Geneeskunst en het Lande-
foftï.Patiënten/Consumenten Plat-
Wr ?^n overeengekomen, is gis-

-3 dag in Utrecht officieel gete-
!j s. fv

do°r de voorzitters, W.H. Cen-
en Y. Koster-Dreese

't.' te _e] e besprekingen over de
f '%a

ltlg> die inmiddels door de ach-
(.?o6dn van beide organisaties is. '^u keurd ' hebben ruim vijfjaar

f lhlijfflrif.._ tiëm eBenng is een grootaantal pa-
d fe-hfnrecnten vastgelegd, zoals het
i er.0!? mformatie, inzage en priva-

' 6t-af-e vereiste toestemming van
f k^Z 'jent voor een onderzoek ofbe-

'. Q
eling. OQk staan er bepalingen

f6ek t
Ver de vrije artsenkeuze, de

Sr?°sit'e van niinderjarigen en
t) e t door de arts.'ijltj. cc organisaties vinden duide-_

weid over wederzijdse rechten
f "chten van groot belang.

Hoogte
Over de hoogte van de toeslag laat
het IPO zich niet uit. Wel wordt in
de brief bij wijze van rekenvoor-
beeld een opbrengst van 200 mil-
joengulden genoemd. Dat zou neer-
komen op een toeslag op de loon-en
inkomstenbelasting van gemiddeld
twintig gulden per jaar.

Blad in VS:
kosmonauten

opgesloten
inruimteveer

t-jj j^JNGTON- Twee kosmonau-
|Iefblii Soyjet-ruimtestation Mir
_Q°dn en bunnen in geval van
_N r? let naar de aardeterug omdat
V 1bi 1,mteveer defect is. Dat zegt
lechnIechn i Aviation Week and SpaceV. in zijn editie van maan-JVht

e kosmonauten moetenSrc jen °P een ladder die aan?itig s Van een onbemand bevoorra-
Nchtaartuig naar b°ven wordt ge-
So' v°ordat zij naar buiten kun-
Nkee het in de neus van de Mir ge"
srere ruimteveer Sojoez te re-

NdS ve fect Werd ontdekt kort nadat
rt er^ |T °P U februari was gelan-
i<W u vlucntleiding waarschuw-S e k°smonauten Anatoli Solov-
Sthi A'eksandr Balandin dat de
V lsche beschermlagen op het
V ermoedelijk hadden losgela-
h J°ez"caPPsules worden
<Nr h♦ °m bemanningen van en
,olYisk Mir_station te vervoeren.
!'€___ <>eren de kosmonauten in hun
h. Cat7° Jioe2 teruê- soms nemen zij
> waarmee een verse be-
vk)ge naar het ruimtestation is

binnen/buitenland

SWOV woedend op
TNO: autogordel

wél effectief
Van onze Haagse redactie

j^NHAAG - De Stichting Wetenschappelijk On-
srzoekVerkeersveiligheid (SWOV) is woedend op

J"0 en dan met name op onderzoeker W. Jansen.
eTNO'erbracht begin deze week aan het licht dat

roekelozer gaan rijden wanneer zen autogordel dragen. Het positieve effect van de

autogordel zou daardoor volledig teniet gedaan
worden.

„Dit is een slechte zaak voor de verkeersveiligheid.
Automobilisten zullen nu eerder geneigd zijn hun
gordelniet om te doen, terwijl al lang is aangetoond
dat het aantal verkeersslachtoffers is gedaald sinds
de autogordel er is," aldus een woordvoerster van
de SWOV. Zonder draagplicht van de gordel zou
het aantal slachtoffers volgens hem met veertig
procent (220 doden) stijgen.

De SWOV, een adviesorgaan van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, gafTNO opdracht om on-
derzoek te doen naar de risico's en beslissingen die
automobilisten in het verkeer nemen. „Over auto-
gordels hebben we het helemaal niet gehad." Dat
onderzoek zou in oktober 1990 klaar moeten zijn.

Kohl: droom begint werkelijkheid te worden

Duits staatsverdrag
officieel getekend

Van onze correspondent
BONN - Na vier weken keihard on-
derhandelen is gistermiddag het
staatsverdrag ondertekend dat de
invoeringvan de D-mark in deDDR
regelt. Zestig streng selecteerde
gasten zagen hoe de Westduitse mi-
nister van financiën Theo Waigel en
zijn Oostduitse collega Walter Rom-
berg hun handtekeningen zetten
onder het 33 pagina's tellende docu-
ment. Daarna een glas champagne
op het terras van Paleis Schaum-
burg in Bonn om de eerste onom-
keerbare stap naar de Duitse een-
wording te bezegelen.

De 18e mei zal de Duitse geschiede-
nis ingaan als de dagwaarop de 'ver-
loving tussen de BRD en de DDR'
officieel werd. Kanselier Helmut
Kohl sprak van 'een droom die wer-
kelijkheid begint te worden. De
droom van de eenheid van Duits-
land en van Europa. Kohl verder:
„Wat wij hier beleven, is een ge-
denkwaardig moment voor alle

Duitsers en Europeanen. Het is de
geboorte van een vrij en verenigd
Duitsland. Voor iedereen in de we-
reld verkondigen wij, de vertegen-
woordigers van de vrij gekozen re-
geringen in beide delen van Duits-
land, onze wil als één volk, als één
natie, gemeenschappelijk onze toe-
komst in een vrije en democratische
staat vorm te geven." Kohl bena-
drukte dat niemand in de wereld
nog bang hoeft te zijn voor de Duit-
sers.

Zijn Oostduitse collega Lothar de
Maizière stelde dat met de onderte-
kening van het verdrag over de mo-
netaire, sociale en economische
unie, het eenwordingsproces onher-
roepelijk is geworden. „De eenheid
van Duitsland moet niet uitmonden
in jaloezie, maar in een vruchtbaar
samenwerken niet elkaar. Wij en zij,
hier en daar, Ossies en Wessies, deze
en soortgelijke bewoordingen, moe-
ten snel uit ons spraakgebruik ver-
dwijnen", zei de Oostduitse rege-
ringsleider.

Vliegtuig
op huis:
25 doden

MANILA - In de Filippijnen is
gisteren een klein vliegtuigje
met elf inzittenden neergestort
op een huis, vlak nadat het was
opgestegenvan het vliegveldvan
Manila. Het ongeluk heeft aan
ten minste 25 mensen het leven
gekost, zo heeft een woordvoer-
der van de politie meegedeeld.

De politie heeft weinig hoop nog
overlevenden te vinden, aldus de
woordvoerder. De piloot van het

toestel, een tweemotorig vlieg-
tuig van het type Twin Beach,

meldde kort na de start aan de
verkeerstoren dat hij terug zou
keren naar Manila. Getuigen
hebben gezegd dat het vliegtuig
bij het opstijgen al moeilijkhe-
den leek te hebben.

Het toestel kwam terecht op het
huis van een Japanse familie en
vloog onmiddellijk in brand. Alle
mensen in het huis, die in hun
slaap werden verrast, verloren
het leven.

" Het staartstuk van het vliegtuig op het dak van het huis, dat door het ramptoestel werd
verwoest.

Iliescubereid
tot samenwerken

met oppositie

BOEKAREST - De Roemeense in-
terim-president lon Iliescu wil met
de oppositie samenwerken na de
presidentsverkiezingen van mor-
gen. Hij zei dit gisteren tegen de
pers na een ontmoeting met presi-
dentskandidaat lon Ratiu van de
Nationale Boerenpartij. Zijn andere
tegenkandidaat, de liberaal Radu
Campeanu, was niet van de partij.

Het televisiedebat met de twee op-
positieleiders de avond tevoren was
eerlijk verlopen, zei Iliescu. Hij
achtte dit een goed voorteken voor
samenwerking met een 'construc-
tieve' oppositie na de verkiezingen.
De president betreurde de harde en
gewelddadige sfeer gedurende de
campagne. Hij sloot uit dat de anti-

regeringsbetogers, die al bijna vier
weken het Universiteitsplein van
Boekarest bezetten, met geweld zul-
len worden verwijderd.

De ontmoeting tussen Ratiu en
Iliescu werd bijgewoond door een
groep internationale waarnemers
die de presidents- en parlements-
verkiezingen zondag zullen volgen.
Er worden 460 waarnemers ver-
wacht, van wieer al 260zijn geaccre-

diteerd, zo meldde het centralekies-
bureau gisteren.

Leger en politie zullen zondag de
stembureaus bewaken, aldus een
officieel communiqué vrijdag. Zij
zullen alleen kunnen ingrijpen op
verzoek van de president van het
bureau.
De gewelddadigheden in de Roe-
meense verkiezingscampagne heb-
ben minstens één dode gekost. Vol-
gens het regerende Front van Natio-
nale Redding zijn er gisteren 15 ge-
wonden gevallen bij vechtpartijen
toen in Timisoara zon 200 mannen
probeerden een Front-bijeenkomst
te verstoren.

" Zie ook pagina 5

Centrale
registratie

donororganen
DEN HAAG - Er komt een centrale
registratie van donorkaarten en ook
een centrale instantie die beslist
over de toewijzing van donororga-
nen. Met dat voorstel van staatsse-
cretaris Simons (Volksgezondheid)
en minister Hirsch Ballin (Justitie)
heeft het kabinet gisteren inge-
stemd. Commerciële praktijken
worden verboden.

De gemeenten zullen Nederlanders
die 18 jaar zijn geworden een kaart
toesturen. Daarop kunnen ze aange-
ven of ze na hun dood hun organen
voor transplantatie beschikbaar
willen stellen of dat ze daarbezwaar
tegen hebben. De donorkaarten
gaan naar het centrale registratie-
punt, zodat geen kostbare tijd verlo-
ren gaat met het zoeken naar een
eventueel codicil. De centrale regi-
stratie kan direct nadat iemand is
overleden worden geraadpleegd.
Het blijft altijd mogelijk de in de re-
gistratievastgelegde wil te wijzigen.

Het wetsvoorstel regelt tevens de
procedures die met het oog op or-
gaandonatie rond het overlijden en
het vaststellen van de dood moeten
worden gevolgd. Als vaststaat dat er
toestemming is voor verwijdering
van organen mogen ter voorberei-
ding van de transplantatie, al voor-
dat de dood is vastgesteld, enkele
handelingen worden verricht. Het
gaat daarbij om enkele eenvoudige
ingrepen als het afnemen van wat
bloed of het inzien van de medische
gegevens.

Simons: besparing
van 1 miljard op
geneesmiddelen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (WVC) denkt tussen de 0,7 en
1,1 miljard gulden per jaar te kun-
nen besparen op de kosten van ge-
neesmiddelen. De besparing komt
voort uit het door hem ontwikkelde
systeem (het GVS) van vaste ver-
goedingen voor medicijnen, waarbijde patiënt zelf de extra kosten moetbetalen. De besparing ontstaat in
1994.De ziekenfondspremie kan er-
door met 0,3 tot 0,45 procent dalen.

Het kabinet stemde enkele weken
geleden in met het GVS nadat een
akkoord tussen alle bij de genees-
middelenverstrekking betrokken
instanties om zelf een besparing van
420 miljoen gulden per jaar te be-
werkstelligen, was mislukt. Het ak-
koord, uit eind 1988, stond bekend
als OPA. In antwoord op Kamervra-
gen over het kabinetbesluit een
streep te halen door OPA en het
GVS in te gaanvoeren, stelt Simons
dat doorgaan met OPA een gat zou
slaan in de gedachte bezuinigingen
van 294 tot 345 miljoen gulden per
jaar. Daarmee zou maar 25 procent
van de bezuinigingen gehaald wor-
den.

Simons meent dat akkoord-(OPA)
voornamelijk is mislukt omdat

goedkopere medicijnen werden
vervangen door duurdere, nieuwe
geneesmiddelen. Er is ook meer aan
marketing gedaan door de produ-
centen van medicijnen om zo prijs-
verlagingen te compenseren. Indien
de overheid niet had ingegrepen,
zouden de verdergaande kostenstij-
gingen voor geneesmiddelen ten
koste zijn gegaan van andere voor-
zieningen in de gezondheidszorg, al-
dus Simons. Dat wilde het kabinet
pertinent niet.

Vergoeding
Onder het GVS-systeem zullen 90
procent van de geneesmiddelen
voor volledige vergoeding in aan-
merking komen, aldus de bewinds-
man. Dit betekent dat er een uitge-
breid en adequaat pakket aan mid-
delen overblijft met genoeg keuze-
mogelijkheden voor de patiënt. On-
der het GVS worden de prijzen vrij-
gelaten.

Met het GVS voorziet Simons een
onmiddellijke prijsverlaging voor
geneesmiddelen van 5 tot 6 procent.
Tot 1994 komt daar nog eens tien
procent extra bij. De Kamer praat
maandag over een week over de
zaak. Simons wil het GVS uiterlijk
op 1 januari 1991 invoeren.

Geweld
Het is een bekend feit: de te-
levisie wordt steeds bloedi-
ge., driester. Moord, bero-
ving, ontvoering, afpersing,
zware mishandeling op vrij-
wel alle kanalen. In gekun-
stelde opwinding kondigen
omroep(st)ers elke avond
weer uren van spanning
aan. De waar wordt luid-
ruchtig aan de man ge-

bracht; goede kijkcijfers zijn immers belangrijk. Het kan dus niet op,
in de weekeinden al helemaal niet. De doden rollen, zogezegd, de
huiskamer binnen; een oudje dat met rolstoel en al van de derde
verdieping in de diepte wordt gestoten, mensen die door ratten
worden opgepeuzeld, boeven op wie pistolen worden leegge-
schoten; een man wiens schedel met een kokosnoot wordt ingesla-
gen,'een vrouw die levend in een badkuip wordt gekookt, en ga zo
maar door. Er wordt gestoken, geschoten, gewurgd, doorboord,
vergiftigd.
Het in Beieren verschijnende programmablad Bild und Funk ging
op onderzoek uit en kwam tot de bevinding dat gedurende hetvo-
rige weekeinde 420 mensen in de televisie een gewelddadige
dood stierven. Dit aantal heeft uitsluitendbetrekking op de zenders
die in de Bondsrepubliek Duitsland kunnen worden ontvangen.
De knop omdraaien lijkt een eenvoudigeremedie tegen het gesig-
naleerde euvel, maar lang niet iedereen blijkt de verleiding te kun-
nen weerstaan. Integendeel, het dagelijks en haast op alle uren
weer opdissen van dit soort taferelen door de tv-stations duidt er
op dat hele volksstammen het gebodene braaf en dankbaar tot
zich nemen.
President Franqois Mitterrand heeft onlangs in EG-verband een in-
dringend beroep op de Europese landen gedaan een dam op te
werpen tegen de vloed van Amerikaanse pulp, waarmee de tv-
stations in Europa worden overspoeld en waarin schrikbarende
onbenulligheid en primitief, bruut geweld elkaar consequent afwis-
selen. Dat Mitterrands uiting van bezorgdheid op korte termijn ef-
fect zal sorteren, kan men wel vergeten; daarvoor wegen de in het
geding zijnde commerciële en financiële belangen veel te zwaar.
De keerzijde van de medaille is evenwel dat het aanhoudend ten
toon spreiden van fysiek geweld op de televisie - overigens zeker
niet alleen een Amerikaans fenomeen - deverruwing in de samen-
leving nog groter maakt dan zij al is en dat- naar wetenschappers
hebben vastgesteld - als gevolg van deze vertoningen agressief
gedrag onder de jeugd toeneemt.
Welnu, is hier dan geen sprake van een reële dreiging, die om een
even voortvarende als welgemeende en (her)bezinning van alle
verantwoordelijke instanties en personen vraagt?
Te gek eigenlijk dat iedereen de gevaren inziet, maar de samenle-
ving als geheel verzuimt terzake afdoende in het geweer te komen.

punt uit
Verkrachting

De rechtbank in Den Bosch
heeft gisteren drie broers uit
die stad wegens verkrachting
van hun stiefzusje veroordeeld
tot gevangenisstraffen van tien
tot twaalf maanden. De ontucht
begon in 1981. Het stiefzusje
was toen tien jaar. Zij werd in
de loop der jaren regelmatig
door de broers, afzonderlijk
danwel gezamenlijk, mis-
bruikt. De broers H, M. en J. S. -zijn nu 22, 23 en 25 jaar.

Bomaanslag
In een winkelcentrum in de Co-
lombiaanse kustplaats Cartage-
na is donderdag een autobom
ontploft. Bij de aanslag, die
werd opgeëist door een groep
drugshandelaren, raakten ten
minste achttien mensen ge-
wond. Sommigen van hen zijn
er slecht aan toe.

Besmetting
De Permanente Commissie
Aids van de Gezondheidsraad
vindt dat een termijn van zes
maanden moet worden aange-
houden na een mogelijke be-
smetting met het Aids-virus
(HIV) om via een test met ze-
kerheid te kunnen zeggen of er
al dan niet sprake is van een
HIV-infectie.

Strandexpres
BT^wTJz^varïproêfTat^rïdê
spoorwegen en streekvervoer-
der Zuid-West-Nederland ko-
mende zomer tijdens de bouw-
vakantie een speciale strandex-
pres rijden van Tilburg naar de
Zeeuwse stranden. De stran-
dexpres, een combinatie van
trein en aansluitende bussen,
rijdt ir_ de periode van 21 julitot
12 augustus. Overigens alleen
als het mooi weer is.

Executie
In de Amerikaanse staat Loui-
siana is gisteren, ondanks
scherpe kritiek uit binnen- en
buitenland, het doodvonnis
voltrokken tegen een geestelijk
zwakbegaafde zwarte man, die .
op jonge leeftijd twee moorden
beging. De terechtstelling van
de 30-jarige Dalton Prejean was
al verschillende malen opge-
schort, maar het Hooggerechts-
hofbesloot donderdag om vol-
trekking van de straf niet op-
nieuw uit te stellen.

Journalisten
De journalisten Kurt Lindijer
(NRC, NCRV) en Ton van der
Graaf (VPRO) hebben gister-,
middag te horen gekregen dat
zij Ethiopië kunnen verlaten.
Sinds woensdag stond het
tweetal onder huisarrest in de
Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba. Beide journalisten wer-
den opgepakt nadat ze een in-
terview hadden gemaakt met_
drie opponenten van het Men-
gistu-regime.

Hmburgs dagblad _\
Zaterdag 19 mei 19903

(ADVERTENTIE)
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k Want 'n Elske hoort erbij, altijd, regelen worden



Zaterdag 19 mei 19904
"i "j L imburgsDagbladgpiccolo'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 plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron. Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel aangeboden

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.

TEGELZETTER kan nog Gepensioneerde biedt zich
werk aannemen. Tel. 045- aan als CHAUFFEUR, rij-
-323928, na 17.00 uur. bewijs alle klasse, 4 talen.
ELECTRICIËN 55plus wil af Tel. 09-3211465325.
en toe nog eens aan de slag
als oproepkracht, liefst on- WONINGSTOFFEERDER
derh.- of storingsmonteur, neemt nog werkzaamheden
Tel. 045-243197. aan. Tel. 045-463263.
■__::-;■■: ; :: : :: .:: .: : : " ! _ : ■ :

Personeel gevraagd

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

Deskundige docenten
op netwerken, Symfonie, dßase IV.

Een goede en snelle honorering.
- Bel 020-910131 voor meer info.

Meisjes gevraagd met
MDGO-opleiding

richting mode en kleding
Wij bieden een leuke baan met goede werksfeer CAO-loon

Vaste baan niet uitgesloten.
_/ Tel. 04493-4788.

Brouns Fashion Group Holland bv
te Hoensbroek zoekt voor direct:

modinettes, leerlingmodinettes, part-time krachten,
thuis-werksters en thuiswerk-groepen.

Bel: 045-225890, dagelijks tussen 9-12 uur.
Gevraagd ervaren
chauffeurs

voor container- en trailervervoer. Gelieve tel. afspraak te
maken. Int. transport- en koeriersbedrijf

HOMITRANS B.V. Kerkrade. Tel. 045-451331

Las- en contructiebedr. Zwikstra
vraagtvoor 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.

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.

Gevraagd ervaren
ijzervlechters

Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

M&R-Monteurs
M&R-Technici

ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.
Tel. 045-718877.

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. P45-718877.
HEERDER MANNENKOOR vraagt

1e dirigent
Vanaf september 1990.

Repetitie-avond donderdag van 19.45 tot 22.15 uur.
Schrif. soll. met curr. vitae binnen 14 dagen aan secr.

Heerder Mannenkoor, Atoomstr. 7, 6227 CM Maastricht.
Evt.-inl. bij huidige dirigentG.H, van Buil, tel. 04407-1642.
"

WÊÊISOLA TIE
■ CU A

Asterstraat 103, Geleen, tel. 04490-41858, vraagt
Isolatie-plaatwerkers

en -monteurs
met ervaring, voor projecten in binnan- en buitenland.

Produktie van luchtkanalen en
luchttechnische komponentenogoogo

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

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

luchttechnische componenten.
Voor onze productie-afdeling vragen wij:
Produktiemedewerkers

voor de fabricage van plaatwerk en licht constructie-
werk. Zij kunnen op verschillende plaatsen binnen het

algemene produktieproces ingezet worden.
Voor dezefunctie verwachten wij van de kandidaten datzij
met meer dan 100% enthousiasme en inzet binnen onze

organisatie aan de slag willen.
Schrifelijk sollicitaties te richten aan de directie t.a.v.

dhr. M.W.M. Beerens, Postbus 3029, 6202 NA Maastricht.
Tel. inlichtingen op werkdagen tussen 16.30 en 18.30 uur

bij Dhr. G. Schellingerhout, 043-631166
na 20.00 uur 04498-52667.

Exploitant Ruitercentrum in de Oostelijke Mijnstreekt zoekt
energieke beheerder

voor het horecagedeelte.
Heeft u interesse en beschikt u over het horecavakdiploma

Schrijf dan br.o.nr. B-4591, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Delmach Bouw Nederland b.v.
vraagt met spoed

bekistingstimmerlieden
Zonder ervaring is het onnodig te solliciteren.

Gelieve telefonisch een afspraak te maken met
de heer H.G.J. van der Werf.

Horselstr. 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242282.
DELMACH MACHINE- EN STAALBOUW NEDERLAND

zoekt voor haar diverse projekten
Bankwerkers

Electromonteurs
Pijpfitters

Ervaring is een vereiste
Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

Gevraagd parttime-krachten
voor bediening terras-café-restaurant in Mechelen.. Ervaring gewenst maar niet vereist. Tel. 04455-1950.

Fysiotherapeut
V.a. 1 juli: full-time baan in Ned. praktijk in BRD (ca. 40 km

v.a. grens). Voor "Duitse Anerkennung" wordt gezorgd.
Sollicitaties te. aan wim Hermanns, Viersenerstr. 24,

4040 Neuss 1. 09-492101592929 of 09-492101667834.

Een nieuwe uitdaging voor
Consulentes

die op Part-time basis een inkomen willen van

’ 20.000,- tot ’ 50.000,-.
Wij hebben dooreen spectaculaire groei, in het gehele land
plaats voor inventieve dames tussen 25 en 45 jaar, diezich

na een gedegen interne opleiding minimaal 12 uur per
week volledig kunnen inzetten.

De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van jonge
mensen, met als doel, na een grondige analyse, onze

specifieke produkten te verkopen.
Indien u in het bezit bent van een middelbare

schoolopleiding, auto, telefoon en de nodige durf,
verzoeken wij u uw schriftelijke reactie met bijvoeging van

een C.V. uiterlijk voor 25 mei a.s. te zenden aan:
Happy Service Verzekeringen NV

t.a.v. De Directie
Postbus 370, 3700 AJ Zeist.

onder vermelding van sollicitatie Con.
Gevraagd op zo kort mogelijke termijn:

Ervaren Prothese-technicus m/v
Ervaren Gips-technicus m/v

Part-time chaufeur/se voor plusm.
13 uur/week.

Sollicitaties schriftelijk en/of telefonisch richten aan:
T.T.L. Rapiro, Locht 68a, 6466 GX Kerkrade.

Tel. 045-411839. t.a.v. Dhr. R. Roymans.
Gezocht internationale

chauffeurs
Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

Tel. 045-444300.
Internationaal Transportbedrijf P. Starmans, gevestigd te

Bocholtz, verzorgt internationale transporten.
Wegens uitbreiding van de transportaktiviteiten ontstaat

op korte termijn een vakature voor

Administratief medewerker (m/v)
welke belast zal worden met:

* het verwerken van financiële administratie
* de facturering

* het beheer van het secretariaat
FUNCTIE-EISEN:

* ervaring in een soortgelijke functie
* bekendheid met geautomatiseerde administratie

* voltooide opleiding M.E.A.0.-B.E. of M.B.A.
* leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

WIJ BIEDEN:
* salaris in overeenstemming met de funktie

* afwisselend werk.
Schriftelijke sollicitaties kunt U sturen naar:

Int. Transportbedrijf P. STARMANS, De Baan 40,
6351 BL Bocholtz.

Hotel Winselerhof
is 'n luxe Hotel met 49 kamers en

Italiaans toprestaurant PIRANDELLO
gevestigd te Landgraaf.

Ter versterking van onze receptieploeg zijn wij op zoek
naar 'n:

Receptionist(e) A (M/V)
Naast enthousiasme en een representatief uiterlijk dient de

kandidaat te beschikken over:- leeftijd tot 23 jaar- afgeronde M.H.S. of touristische opleiding
Uw schriftelijke sollicitatie kunt U richten aan:

Hotel restaurant Winselerhof
Tunnelweg 99

6372 XH Landgraaf
t.a.v. JelleP. van Gangelen

Telefonische ml. 045-464343.

Jhtechno-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.

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

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

Kundendienstmonteure im
Bereich Klima- und

Lüftung gesucht
Voraussetzungen: Berufserfahrung, Kenntnisse in der
regelungs- und ELT- Technik, Führerschein Klasse 3,

Deutschkenntnisse erwünscht sowie die Fahigkeit, selb-
standig Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.
Bewerbungen an: ELGÖ Versorgungstechnische GMBH
Roermonder Str. 108, 5100 Aachen. Tel. 09-49241/15072

Constance Sars
is een landelijk erkend adviesbureau en intermedieert bij

het zoeken naar partners voor duurzame
man/vrouw relaties van niveau.

Wij zoeken in Heerlen/Sittard op free-lance basis een
relatie consulente

Repr. sollicitanten va. 35 jr., HBO-niveau, inzicht in
intermenselijke relaties, cliënten adviseren, begeleiden,

bemiddelen, beschikken over een eigen werkkamer, red.
typevaardigheid, kunnen schrijven aan:

Mevr. J. Urselmann, Ulenpas 48, 5655 JC Eindhoven.
Met spoed gevraagd:

Ervaren Meubelbezorger
part-time of full-time.

Te bevr. Harlekijns Babyland, Kouvenderstraat 141,
6431 HD, Hoensbroek. Tel. 045-221263.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Gemotiveerde
Productiemedewerkers m/v

voor een recycling-bedrijf in de omgeving van Geleen. Het
werk bestaat uit sorteren van plastic flessen en geperst
kunststof. Het bedrijf werkt in 3-ploegendienst.
Bent u tussen 18 en 35 jaar oud en hebt u een zeer
flexibele instelling in uw werkzaamheden bel ons dan.

Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Mariëlle Schutgens

Geleen, Rijksweg Zuid la

Representatieve dames
gevraagd voor de wederverkoop van een nieuw produkt

aan groothandel, dienstverlening, overheid, detailhandel,
horeca, sport, kunst en industrie geen concurrentie, ver-
deelde rayons in heel Nederland, geen investering nodig,
zeer goedeverdiensten. Leeftijd niet van belang, wel per-
soonlijkheid en inzet, prima te realiseren met enige uren
per dag of 's-avond, berijdbare regio's of delen per stad,

gratis opleiding, centrale showrooms voor demonstraties,
deelname aan beurzen cd. wordt door HTP verz. Goede

documentatie en monsters. Boekhouding en belastingaan-
gifte wordt desgewenst centraal en deskundig geregeld.
Eigen auto en telefoon moet beschikbaar zijn. Een uniek
produkt, zeer recent op de televisie getoond. Eenduidige
prijsstelling door het hele land. Voor velen een echtekans
om met een paar uur leuk verkoopwerk per dag, meer dan

’ 1.000,- per maand te verdienen en te ontvangen. Op
freelancebasis.

Na ontvangst van uw kort briefje met beknopte persoonlijke
gegevens en een recente pasfoto (naam etc. op achterzij-

deper omgaande retour) ontvangt U van ons eerst schrifte-
lijke informatie. Ook reeds per branche of gebied goed in-

gevoerde organisaties/personen kunnen reageren.
Uw spoedige reakties zien wij met belangstelling tegemoet.

H.T.P. t.a.v. hoofd verkoop
De Huufkes 36, 5674 TM Nuenen.

VanDooren heefthet!
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies
naar onze vernieuwde showroom.

Nu al 25 jaareen begrip
voor kwaliteit en service!

Open huis heden 19 mei
van 14.00 tot 16.00 uur.

* Heerlen, A gen Giezen:
Medio 1990 voor bewoning gereed, slechts 2 woningen
aan de Heerlerbaan. Woonk. ca. 33 m2mcl. open keuken,
3 slaapk., badk. met douche, vaste wastafel en mogelijkh.
voor 2e toilet, bergzolder, tuinberging. Prijs ’140.126,-
-v.o.n. (excl. een max. subsidie van ’41.000,-). Netto
maandlast ca. ’ 620,-. Adres: Heerlerbaan 179 te Heerlen.

* Heerlen, Schandelerstraat 70.
1 karakteristieke woning geh. gerenoveerd met vernieuwd
interieur, nabij centrum Heerlen. Woonk. ca. 40 m2, geslo-
ten keuken, 2 slaapk., badk., zolder alw. 3e slaapk. (via
vaste trap). Pand is geh. onderkelderd, geh. geïsoleerd,
hardh. koz., achtertuin met berging. Mogelijkh. voor gar.

Prijs ’ 95.000,- k.k. Netto maandlast ca. ’ 550,-.
* Schaesberg, Brandhofstraat:

Sleets 4 geschakelde herenhuizen met perceelsoppervlak-
tes van 257 tot 271 m2. Zeer ruime L-vorm. living ca. 44m2mcl. open keuken. Bijkeuken. Gar., 3 slaapk., badk. met
ligb., douche en 2e toilet. Hobbyzolder ca. 45 m2(bereik-
baar via vaste trap). Prijzen van ’ 229.890,- v.o.n. tot

’ 234.867,- v.o.n. Adres: Brandhofstraat kavel 828 te
Schaesberg.

* Übach over Worms, Namiddagsche Driesen:
Halfvrijst. landhuis, voor bewoning gereed. U-vorm. living
ca. 42 m2mcl. open keuken. Inpand. berging, gar., 3 royale
slaapk., luxe badk., zolder (bereikbaar via schuiftrap). Prijs

’ 179.500,- v.o.n. Adres: Tichel 41 te Übach over Worms.
Open huis zondag 20 mei
van 14.00 tot 16.00 uur.

* Bom, Hondsbroek:
Het laatste comfortabele herenhuis met Z-vorm. woonk.
ca. 36 m2mcl. open keuken, 3 slaapk., luxe badk., zolder
met mogelijkh. voor 4e slaapk. (via vaste trap bereikbaar).
Prijs ’ 152.154,- v.o.n. (excl. een éénmalige rijksbijdrage

van ’ 6.500,-). Adres: Karensstraat 29 te Bom.
* Eygelshoven, Waubacherveld:

Voor bewoning gereed: Slechts 1 riant herenhuis in land-
huisstijl. L-vorm. woonk. ca. 38 m2met mogelijkh. voor o-
pen haard, open keuken, 3 slaapk., badk. met ligb. en mo-
gelijkh. voor 2e toilet, via vaste trap naar zolder, gar. Prijs

’ 197.623,-v.o.n.
Adres: Achterschouffert kavel 33, te Übach over Worms

* Schinnen, Scalaplein:
Binnekort voor bewoning gereed: slechts 3 geschakelde
huizen met een max. subsidievan ’41.000,-. Living ca. 37m2. Open keuken, 3 slpks., badk. met douche. Hobbyzol-
der ca. 29 m2(bereikbaar via schuiftrap). Tuinberging. Prij-
zen vanaf ’ 133.918,- v.o.n. (excl. max. ’41.000,- subsi-
die). Netto maandlast vanaf ’ 580,-.

Adres: Altaarstraat 23 te Schinnen
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255
Wij zoeken een AUtOPOetSer m/Vr\apper/Kapster 0p part-time basis

Ben je creatief, modern, is je In bez. van rijbewijs,
vak ook je hobby? Bel dan: Soll. na tel. afspraak met

I-I 3ir«sti irli n Dhr. W. Zegers,ndllblUUlU Autobedrijf Gelca,
All-lnn BMW-dealer,

-r
, «_.V„ ÏL*„ Daalstraat 38, Geleen.Tel. 04498-52040. Tel. 04490-47676.

Becu bouw vrgt. voor div. Bouw en jngenieurburoprojecten in Keulen en Brunssum vraagt voor lang-M.Gladbach durende werken omg. Aken,
mptQPlaarQ pn Keulen BETONTIMMER-IMt: LIEDEN, metselaars, ijzer-

einSChalerS vlechters ook kolonnes.
voor accoordwerk Duits keli|!i s en

f
hoo9 '°°J?-verz. Hoog accoordloon foH_ na te **?&.Mld. tel. 045-351655. ?295^9 Tnchterwg 125, Brs/

Treebeek.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490- Wat VERKOPEN? Adver-
-15828, na 21 uur 17402 'eer via: 015-719966.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
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
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.
Schoonmaakorg. Reiter b.v.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraagt parttime
SCHOONMAAKSTERS
voor ochtend-, en avond-
uren, voor projecten in cen-
trum Heerlen en Kerkrade.
Tevens vakantiewerkersters
gevr. Sollicitaties buiten de
regio Heerlen en Kerkrade
worden niet beantwoord.
Schriftelijk aanmelden op
bovenstaand adres, t.a.v.
Dhr. Goedmakers
Gezocht beschaafde, ijveri-
ge engelssprekende AU-
PAIR voor Amerikaans
echtpaar en inwonende oom
in Colorado. Geboden
wordt: Veel vrije tijd en een
maandelijkse toelage van »
500,-. Br.o.nr. B-4583, LD.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Gezocht TUINMAN om gras
te maaien en grof vuil af te
voeren. Tel. 04490-19213,
na 18.00 uur.
KAPSTER gevraagd. Da-
mes- en herenkapsalon
Hanssen, tel. 04493-1488.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanaf
20.00 uur 045-750924.
Bakkerij Senden vraagt
BROOD-en banketbakker.
Tel. 045-453873.
Gevr. zelfst. HULP in de
huishouding van maand, t/m
vrijd. Gelieve bij interesse
tel. kontakt op nemen na
19.30 uur tel. 04499-4352.
Zuverlassige MAURER in
Festanstelling oder Subun-
ternehmer für Maurer- u.
Klinkerarbeiten. Tel ab Mon-
tag 9.00 Uhr. 0949-2161-
-16025.
AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 of
045-310348 / 04405-1236.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed IJZERVLECH-
TERS voor werk omgeving
Aken. Tel. 045-230045,
04405-1236 of 045-310348.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor direkt voor het hele sei-
zoen 1990 (16-5-'9O t/m 30-
-9-'9O) vaste MEDEWER-
KERS voor kassa's, restau-
rants en attracties. Geen va-
kantiewerkers. Lft. 15 t/m 19
jr. Soll. na tel. afspr. 04406-
-12289.
Voor Part. Onderh. gevr.
BEHANGER en schilder.
Schildersbedr. P.M. Seve-
nich & Zn, Willemstr. 13,
Kerkrade. 045-413251.
Gevr. HULP in de huish.,
’17,50 per uur, 2 ochten-
den p.wk. Persoonlijk aan-
melden 20 mei 1990 vanaf
10.00 uur. H. Gubbels,
Amerstraat 49, Geleen.
Hotel Buitenzorg te Valken-
burg vraagt VAKANTIE-
HULPEN. Tel. afspr. 04406-
-13570
Handige JONGEMAN ge-
vraagd, ca. 18 jaar, voor
magazijn- bakkerijwerk-
zaamheden. Super van Op-
pen, Gladiolenstr. 216,
Kerkrade. Tel. 045-422281.
Gevraagd STUCADOORS
omgev. Aken, zeer goede
honorering. Tel. 09-
-49240591967.
Vakantiewerk in Luxemburg,
Néd. eigen, van kl. hotel-
rest, zoekt nette HULP voor
juli/aug. Rest. Le Bistrot,
Kleinbettingen G.D. Luxem-
burg. 09-352399709. _
Gezin, woonachtig in Ter-
wormdael Hrl., met een ba-
by van enkele maanden,
zoekt een liefdevolle, be-
trouwbare en rustige OP-
PAS, die evt. bereid is licht
huish. werk te verrichten, in
beginsel om de andere
week in de morgen-uren.
Tel. 045-719736.
Zwembad Simpelveld vraagt
vanaf 1 juni gediplomeerde
BADMEESTERS M/V v.a.
18 jr. Inl. na 18.00 u. 043-
-436813/045-442556 _
JONGENS gevr. voor va-
kantiewerk, vanaf 18jaar. G.
V.L. restauratie 045-226000
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
Wij zoeken met spoed erv.
BETONTIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsl., tegen
hoge betaling. 045-464158^
Wir suchen für sofort oder
spater BAUARBEITER,
Maurerkolonnen, Einscha-
lerkolonen und Eisenflech-
terkolonen. Bei sehr guter
verdienstmöglichkeiten. Te-
Ie: 09-49-2157-5033. Büro-
zeiten: Mo. bis Fr. 8.30 Uhr
bis 15.30 Uhr.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
Gevr. AU-PAIR meisje v.a.
18 jr. voor jong duitsspre-
kend gezin met 2 kind., gun-
stige werktijden. Inl. fam. M.
Kaufmann, Terassenweg 29
CH3IIO Münsingen, Zwit-
serland. 09-4131-921492.

t Gevr. nette vlotte VROUW■ lft. 25-35 jaar, voor café

" werkzaamheden, in dag- er■ avondzaak. Aanmelden nj

" 11.00 uur Meezenbroeker
weg 124, Heerlen.
Gevr. MEDEWERKER al

" gem. dienst, leeft. 17 jaar
32-urige werkw. Inl. Tel: 045-271177.

'.Gevraagd KELNER/SER-

' VEERSTER. Skelterbaan
Valkenburg, tel. 04406-
-12685.

:BUFFETBEDIENDE M/V
gevraagd. Skelterbaan Val-; kenburg, tel. 04406-12685.
FRITUREHULP M/V of aan-
komend kok gevraagd.: Skelterbaan Valkenburg, tel.
04406-12685.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek.
Red House suchtKELLNER/
IN mit Erfahrung u. Jung-
koch/köchin. Büchel 41,
5100 Aachen, tel. 0949-
-241-20703.
Hoge verdiensten, prettige
werksfeer in exclusieve club
MEISJES gevr. voor middag
en of avonduren. Open van
maand, t/m vrijd. van 14.00
tot 2.00 uur. Intern mogel.
04755-1854.
Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, tussen 17 en
20 jr. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
LEERLING-KAPSTER gevr.
15 a 16 jr. v. 2 dgn. p.w.
Coiffure van Hooren. Wilhel-
minastr. 21 Sittard. Tel.
04490-15037.
Together, het huw.bureau
waar mensen tellen, zoekt
voor de Westelijke Mijn-
streek freelance MEDE-
WERKSTER. Vereisten: so-
ciale vaardigheden, auto en
telefoon. Together, Postbus
31058, 6370 AB Landgraaf.
Wegens uitbreiding gevr.
CHAUFFEUR kipauto, 6x6
en/of huifwagen. Tevens bij-
rijder/oproepkracht, evt. va-
kantiewerk, lft. 18-19 jr.
Rompen Transport Meche-
len. Tel. 04455-1502 na 18
uur.
Gevr. MAGAZIJNMEDE-
WERK(ST)ER voor brood-
snijden en inpakwerkzaam-
heden en een ervaren ver-
koopster. Echte bakker Jos
Driessen, Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Gevr. FRITUURHULP,
Snack-bar De Markt, Nuth.
Tel. 045-244429 na 11.30 u.
Gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS en timmerlui.
Ned. verz. Bellen tot 16.00
uur 045-423088.
Wegens üitbr. 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.
Voor direct gevr. VRACHT-
WAGENCHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhanger.
Transportbedrijf Frans Bei-
ten, Galjoenweg 68, Maas-
tricht. Tel. 043-631888.
Fa. Roadstar vr. met spoed
verwarming-, instalatie-,
ELEKTROMONTEURS,
bankwerkers, metselaars,
betontimmerlieden, pijpfit-
ters. 045-226346.
CHAUFFEURS gevr. voor
binnen- en buitenland, zon-
der erv. onnodig te soll.
Broek Transport b.v. Vaals.
Tel. 04454-2341.
Zelfst. WERKSTER ge-
vraagd. Tel. 045-740633.
Excl. BRUIDS- en dames-
stoffenzaak Frank Tummers
Kerkstr. 302, 6441 BM
Brunssum zoekt coupeuses
voor het maken van bruids-
kleding, avondkleding.
Schrift, soll. te sturen naar
bovengenoemd adres.
Gevraagd VERKOOPSTER
slagerij, evt. part-time: erva-
ring. Hoofdstr. 4, 6436 CE
Amstenrade. Tel. 04492-
-1239.
Zomertijd is vakantietijd, nu
wat extra's bijverdienen met
Avon COSMETICA. Tel.
045-310300.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. Vaste dienst. Heeren-
weg 267, Heerlen.
SCHOOLVERLATERS min.
18 jaar gevraagd voor va-
kantiewerk in horeca. Rest.
Heinekenhoek, Grotestraat
C 5-13, Valkenburg,
04406-12795.
Bouwbedrijf Savelberg vr.
ervaren METSELAARS en
betontimmerlieden voor
werk in Duitsland, omg.
Aken. Wekelijks geld en
hoog loon. Tel. 045-453748.
Gevraagd in artsengezin lie-
ve, zelfstandige OPPAS
voor onze baby, dinsd. mid-
dag en 1 ochtend in de wk.,
niet roken, goede referen-
ties, br.o.nr. B-4649, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd met SPOED va-
kantiewerker (M), voor sou-
venirwinkel, lft. 16-21 jr.
Uitsl. tel, inf. 045-440644.

WINKELHULP gevr., 17-20
jr. voor 's-zaterdags, in sla-
gerij te Brunssum. Tel.
04493-2261, na 18.00 uur.
Drogisterij in oost-
mijnstreek zoekt A) gedipl.
DROGISTE om in nabije
toekomst zelfst. een drogis-
terij annex reform en parfur-
merie te kunnen leiden. B)
Vriendelijke verkoopster.
Ervaring strekt tot aanbeve-
ling (4dgn.) Br.o.nr. B-4637,
LD, Pbr-3100, 6401 DP Hrl.

3' * ";'V''"'; : ~ " ' """" ilJ- I _i
I _____ fl. I I Pfrv 'l\. Anhu, Anhu, Kajo, Majomi. \

\__w___\wmS_^k |Hj**t *"w*" v ____.-

! 1 jaar getrouwd ÜJ[ John. __—-"'-e
Proficiat Opa Proficiat J

PJEANNY EN JA.N
met jullie28-jang JT

~ 'Jtl
EMMIE EN FRAN*, fe

met jullie30-jarig hu*'
Het verse bruidspg3> ?
Erik Proficiat {

i «_*__. I*
_B_3_Ë ____. '*'«!____ ,h

met uw 60-ste verjaardag 9 !i

[ Een PICCOLO in het Lim- Ék M *|. burgs Dagblad helpt u op ,. weg naar snel succes. Bel:. 045-719966. Je

' uo!ïa^®B met je 10e verjaard^
Hartelijk gefeliciteerd van Papa, Mama enj>lti,

met je 67ste verjaardag uartriiiiT; van je man, kinderen n_..it.nji\ .
en kleinkinderen. gefeNciteeT^^

/' Woutje, Michel en An& *t
Van Loret de Mar Shell. Vandaag ook op_Lg> |fo

Proficiat Proficiat Mano'ï
Henk Met je 15e verjaardag'a.

.-:

met je 18e verjaardag, Van de liefste papPafV
Mar.°n- mamma van de we<y^

Communie J{
Wilt u het communicantje <S

feliciteren?
Dat kan!

Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie: *<
045-719966

Sven

Proficiat met je Iste de advertentie te
H. Communie van Maudy, vermplrlpnMich, Mark en Ivar. vermelden.

Taxibedr. Brunna heeft 2 Flinke MANNEN \\plaats voor een nette part- voor tuinqrond te krujf^
time TAXICHAUFFEUR, container voor 21 en 22"
Persoonlijk aanmelden Tel. 045-422288 __-^j
Bnin^6^- 155"157' Wat VERKOPEN?Brunssum' teer via: 045-719966^

Bedrijfsruimte
Te huur of te koop gevraagd

Garagebedrijf
omgeving Heerlen / Valkenburg w

Br.o.nr. B-4548 LD., Postbus 3100, 6401 DP, HggjV
Bedrijfsruimte gezocht
voor tijdelijke stalling van touringcars. «jf.

Informatie: Moonen Cars B.V. Grendelplein 8, Valken1'
TEL. 04406-13661.

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.
In ROERMOND of omge-
ving een bedrijfshal gezocht
met inpandige koelruimte
plusm. 10 m2(0-7 gr.) met
kantoortje. Uw reacties
graag schriftelijk aan Dany's
Snack, Postbus 6876, 4802
HW Breda. Tel. 076-874348

Te h. LOODS met op^.,.m2vloeropp., 150 m2 v i
5 mtr. hg. Ind.: kantoO'^.en cv, in Landgraaf-
-314218/414188.^^^^

Woningruij^
Te ruil EENGEZIN^-y
NING te Eygelshoven lJ,,t
eengezinswoning te
de. tel. 045-35252&_^-i
Grote eengezinswoning,
ruil tegen kleinere WL"
Tel. 045-318412. S

Kamers aangeboden/gevraagd Z\——— —r ■—: -ZThUB
Te h. gevr. kamer in
MAASTRICHT voor studen-
te MTRO met ingang van 1.
8.'90 of eerder. M. Ten Ha-
mer Biervliet, 01151-1914.
Kamer te huur in rustige
buurt nabij C-HEERLEN.
Tel. 045-711525.

Gemeub. kamers
Hoogstr. 152, NIE^V
HAGEN. TeL 045-3l7^j
Kamer te huur te VAj-* r o
BURG, liefst oudere f|55
dame. Tel. 04406-Igg>^

Voor Piccolo'^ g
-ie verder pagin"

Limburgs Dagblad



Ingewikkeld
'loju 1 £Ven ondoorgrondelijk als de
ïW_ e situatie is de stemproce-
! are^yool" de verkiezingen. In Boe-
I W en 40 districten in den lande
I 'dem de kiezers Denalve een pre-

-19 ? een parlementkiezen, waarin
Wnatoren en minstens 387 afge-
i^'Sden zitting zullen nemen.
fcfy^ antalvan dieposten zijn gere-
'a^ rd voor vertegenwoordigers
ens t̂nische minderheden. Krach-
>irin kieswet moet het parlement

For.!. 11 negen maanden een nieuwe
Kn Wet opstellen. Nadat die isL^iomen moet het binnen een
My erkiezingen uitschrijven.

r eedt * e kiezer het sternhokje beljkZt.rnoet hij een boekje van 24
"W h s doorwerken om te weten

st-embriefje moet worden in-
'^tK ■an krygt ni J een stempel
\ri m°et afdrukken in het vakje

partiJ van zi Jn keuze. Als het
Vi niet Precies binnen het ka-
-titjs.afgedrukt is de stem ongeldig.
Vri 1 Vrezer> dat dit tot veel ver-bid nS en ongeldige stemmen zal

De officiële uitslagen zullen uiter-
lijk vijf dagen na de verkiezingen,
maar waarschijnlijk daarvoor al, be-
kend worden gemaakt. Een kandi-
daat voor het presidentschap moet
een absolute meerderheid behalen
om te winnen, zoniet vindt er op 3
juni een tweede ronde plaats. Dan
zijn er ook nieuwe parlementsver-
kiezingen als meer dan de helft van
de kiezers zondag thuis blijft. Waar-
nemers rekenen echter op een op-
komst van 90 procent.

De herwonnen meningsvrijheid
lijkt bij dit alles goed te gedijen.
Meer dan 7600 kandidaten, leden
van 82 partijen en een bonte stoet
van onafhankelijke kandidaten,
wedijveren om een zetel in het par-
lement. Maar veel van die partijen
zy'n volgens de oppositie creaties
van het Front om de oppositie te
verdelen.

" „Iliescu, wij
stemmen op j0u!..."

klinkt het uit de
kelen van 30.000
betogers in het
centrum van

Boekarest, waar de
leider van het Front

voor Nationale
Redding, tijdelijk

president lon Iliescu,
donderdagavond

zijn campagne voor
de verkiezingen van

morgen afsloot.

Prognose
Opiniepeilingen wijzen op een grote
overwinning voor het Front. Terwijl
bij verkiezingen elders in Oost-

Europa alles wat naar links riekt ge-
nadeloos is afgestraft door centrum-
rechts, heeft het Front daar weinig
last van. „Links van het Front is er
niets," kan interim-president en
Front-kandidaat lon Iliescu met een
gerust hart zeggen. Met enige terug-
houdendheid heeft hij zich tot eco-
nomische liberalisering bekend:
„De markteconomie heeft niet al-
leen voordelen, zij leidt tot werk-
loosheid en polarisatie tussen arm
en rijk." Daarmee raakt hij een ge-
voelige snaar bij boeren en arbei-
ders die voor hun baan vrezen.
Maar tevens laadt hij de verdenking
op zich van het Front een veilig toe-
vluchtsoord te maken voor de bijna
vier miljoen communistische partij-
leden. „Voorlopig is het niet nodig
een nieuwe communistische partij
op te richten," aldus Ilie Vernet,
oud-minister onder Ceausescu.
„HetFront is goed tot aan de verkie-
zingen, daarna zien we wel verder."
Toch ziet het er naar uit dat Iliescu
zijnvoorlopigetermijn als president
met twee jaar zal verlengen. Roe-
meense prognoses gunnen hem ze-
ker 60 procent van de stemmenvoor

het presidentschap, tegen 13 pro-
cent voor Radu Campeanu van de
NLP en vijf procent voor lon Ratiu
van de NBP. Beiden maken zich
sterk voor een markteconomie en
een snelle aansluiting bij het Wes-
ten.

Reorganisatie ministerie
onderwijs wordt moeilijk

gister Jo Ritzen, die sinds
o^d vorig jaar de scepter zwaait
ty.?r het departement van onder-
stin z°etermeer, moet bij zijn
y streden danig geschrokken
*iiï! Van hetgeen hij aantrof. In
yV? Professorale verleden had hij
ovh al menigmaal uitgesproken
tw.r de slechte organisatieen het
Jachtige financiële beheer
w het departement. Maar de
se lelijkheid overtrof zijn stout-

Verwachtingen.

ve jjancieel was het allemaal nog
itj erger dan hij al vermoedde.
2etleen krante-interview zegt Rit-Qg? deze week dat vooral het
ste ifaa^ Planbureau een forse
l)J;k heeft laten vallen. En in
Ser? aaS gaat al geruimetijd het
ber -ï' dat ook premier Lub-
Mst de kabinetsformatie
{_a>i dat de tekorten op het de-
Wa men* van onderwijs groter
üitl^n dan in het regeerakkoord
fyj indelijk terecht is gekomen.
t 0 aJ" ook de organisatorische
be j ta"d van O. en W. is deplora-
fis' Ritzen en zijn staatssecreta-
e^ Wallage hebben deze week
bet reorganisatie van
fyj departement aangekondigd.
*Pt_" al*een om het ambtenaren-
{;l^araat aan de Zoetermeerse
iHQ

°Paweg aan te passen aan de
°rn ti-'d' Maar vooral ook
ljn meer greep op de ontwikke-
Sec n te krijgen en niet telkens
tye °nfr°nteerd te worden meter nieuwe tegenvallers.

de ccrste stappen heeft Ritzen
be a'gelopen maanden al gezet.
*iin m.Iruster had nog maar net

werkkamer bij O. en
-ret -rokken of hij ontsloeg se-
j^carls-generaal Bouke de
tg _an- Deze topambtenaar dank-
tejt Jn benoeming niet aan kwak-en, maar aan zijn politieke

verwantschap met de vorige mi-
nister, de CDAer Deetman. De
frisse aanpak van Ritzen viel op,
vooral toen hij ook nog opdracht
gafaan een extern organisatiebu-
reau om het departement door te
lichten. Dat kwam dezer dagen
met een advies dat door de beide
bewindslieden integraal werd
overgenomen.

Langdurig
Deze actie van de minister maak-
te een daadkrachtige indruk,
maar wie het advies leest en de
reactie van de bewindslieden
hoort, kan zich toch niet aan de
indruk onttrekken dat dezereor-
ganisatie een zeer langdurige
zaak gaat worden en dat het nog
maar de vraag is wat er van te-
recht zal komen.
Ritzen en Wallage willen zich bij
voorbeeld niet uitspreken over
de meest gewenste omvang van
het departement. 'Eerst moet er
een open overleg komen', zo heet
het in Zoetermeer. Maar de beide
PvdA-bewindslieden denken
toch niet echt dat ambtenaren
zelfzullen adviseren het departe-
ment maar drastisch in te krim-
pen?

Bovendien zal Jacques Wallage
zich nogwel herinneren dat hij in
zijn vroegere leven, als Tweede-
Kamerlid, heeft gepleit voor een
drastische inrkimping, mogelijk
zelfs halvering van het departe-
ment van onderwijs. Maar Walla-
ge heeft nu een andere verant-
woordelijkheid en dus horen we
hem daar niet meer over.

Ingrijpend
Toch zijn de voorstellen vrij in-
grijpend. De meest vreemde

eend in de onderwijsbijt, de in-
spectie van het onderwijs, wordt
verzelfstandigd. Inspecteurs van
het onderwijs horen ook eigen-
lijk geen ministeriële ambtena-
ren te zijn. Een jaar of tien, vijf-
tien geleden waren ze dat ook
niet, maar toen wilde de toenma-
lige minister van onderwijs, de
PvdA'er jos van Kemenade,
juistwel veel invloed hebben op
de inspectie. Het kan raar lopen.
Vervolgens willen Ritzen en Wal-
lage (beiden PvdA) de zogeheten
verkokering in het departement
tegengaan. Maar dat doen ze niet
erg consequent. Weliswaar wor-
den de directoraten-generaal
(zeg maar hoofdafdelingen) voor
het basis- en voortgezet onder-
wijs weer samengevoegd (vroe-
ger waren ze dat ook), maar daar-
naast wordt er wel een apartDG
voor het beroepsonderwijs opge-
richt, waar dan weer niet het ho-
ger beroepsonderwijs in wordt
ondergebracht. Het DG voor het
hoger onderwijs blijft bestaan en
ook het DG voor het weten-
schapsbeleid. Het enige directo-
raat-generaal dat echt verdwijnt,
is dus dat voor de inspectie; deze
ambtenaren zullen moeten ver-
huizen naar het centrum van het
land.

Schoonvegen
Het is maar de vraag of een der-
gelijke reorganisatie veel zal bij-
dragenaan het doorzichtiger ma-
ken van het departementale oer-
woud. Weliswaar krijgt de afde-
ling financiën een grotere greep
op het beleid, maar daarmee
worden de ramingen van de stu-
dentenaantallen niet automa-
tisch beter. En juist de gebleken
onmogelijkheid om enigszins be-
trouwbare ramingen te maken is
de oorzaakvan de steedsweerke-

rende financiële ellende op het
departementvan onderwijs.

Wel staat vast dat een aantal top-
ambtenaren moet vrezen voor de
eigen betrekking. Na de al ver-
wijderde Bouke de Haan, wordt
op O. en W. rekening gehouden
met het feit dat nog één of twee
directeuren-generaal het veld
zullen moeten ruimen. Het al ja-
ren bepleite adagium dat 'de trap
van bovenaf moet worden
schoongeveegd' lijken de be-
windslieden op O. en W. in de
praktijk te willen gaan brengen.
Het is maar devraag ofRitzen en
Wallage in staat zullen zijn door
de weerbarstige ambtelijke
structuur heen te breken. De
voorstellen die ze doen lijken
vooralsnog niet radicaal genoeg,
en het feit dat ze niet willen aan-
geven met hoeveel het departe-
ment moet worden ingekrom-
pen, is niet erg hoopgevend.
Ambtenaren zijn altijd heel vin-
dingrijk gebleken als het erom
gaat hun eigen positie veilig te
stellen.

henri kruithof

" MINISTER RITZEN
...geschrokken...

binnen/buitenland

Machtsverhoudingen in Roemenië nog uiterst schimmig

Front vrijwel zeker
van de overwinning

i. "an de redactie buitenland

IJEKAREST - De 16,3 mil-Vll Roemeense kiezers kij-
'r 1 al geruime tijd uit naar
Lrgen

> de dag dat de eerste1 Je verkiezingen in meer dan
oi a ve eeuw worden ge-

den. Die moeten de com-

10M1Stiscne dictatuur voor-
d begraven en de weg naar

j. Parlementaire democratie
toaken. Maar na vijf maan-

j- Post-revolutionair bewind
ilo de machtsverhoudingen
.1 S altijd uiterst warrig.

t Zn de Roemenen in december
ensgezindheid in hun strijd te-

*-ft communistische regime, nu
\Z de verkiezingskoorts detegen-

aangewakkerd. Nadat het
ig[. J?\Unistische apparaat en de vei-
ip Jdsdienst haast van de ene dag
sjd^an dere dagvan deRoemeense
*t t,°dem waren verdwenen vulde

1 iet *ront van Nationale Redding
I wmacntsvacuüm in. Die over-

ÈorSen^e Posit;ie wordt nu betwist
|e de oppositiepartijen.Tijdens

jjj erkiezingscampagne van de
9

vi
Weken hebben aanvallen op

Jiy 'daten en burelen van de oppo-
fcj de toestand verder op de spits
Lieven. Op het laatste momentJLZ} de twee grootste oppositie-
Ej ,^en, de Nationale Liberale Par-
L^LP) en (je Nationale Boeren-
Lijl^NßP), er van af zich uit de
Ito. slag teruS te trekken. On-
ftiiv SSen bezetten betogers het
K{ ersiteitsplein in Boekarest uit
ISU st tegen de 'neo-communisti-e regering van het Front.

'Traditie'
De twee 'historische' partijen NLP
en NBP beroepen zich op hun de-
mocratische traditie van voor de
Tweede Wereldoorlog, toen zij beur-
telings het politieke landschap in
Roemenië beheersten. De Boeren-
partij beweert bij de verkiezingen
van 1946 nog 70 procent de stem-
men te hebben gewonnen, ook al
legde een door de communisten
overheerste coalitie beslag op de
meerderheid in het parlement.

De 72-jarige scheepsmagnaat Ratiu
keerde begin dit jaar na een halve
eeuw ballingschap terug uit Lon-
den. Kort na hem volgde Campea-
nu, 68 jaar oud en telg uit een libe-
raal geslacht, die de laatste 17 jaar in

Frankrijk doorbracht nadat zijn fa-
milie in het Westen hem uit Roeme-
nië had vrijgekocht. Nu zij plotse-
ling weer op het Roemeense politie-
ke toneel opduiken vragen sommi-
ge Roemenen zich af: „Waar waren
zij toen wij honger en kou leden?"

De Decemberrevolutie ligt de poli-
tiek weinig ervaren kiezers verser in
het geheugen dan de hoogtijdagen
van de Boerenpartij en de Libera-
len. Zij vereenzelvigen de val van
Ceausescu met Iliescu, die het volk
weer voedsel, gas en licht bood na
jarenvan draconische bezuinigings-
woede. Hun politieke bewustzijn is
onder de dictatuur gevormd en
staat in het teken van nationalisme,
dirigisme, en isolement van de bui-
tenwereld. „Daardoor bestaat voor
veel Roemenen het probleem van
politiek pluralisme gewoonweg
niet," meent een journalist. Daarbij
heeft Iliescu de leemte kunnen in-
vullen die de persoonsverheerlij-
king van de verdreven Ceausescu
heeft nagelaten. „De mensen heb-
ben nu behoefte aan een leider, een
vaderfiguur," aldus een psycholoog.

Bankgeheim
Dan zijn er de Luxemburgers. De
bankiers van Europa weigeren me-
dewerkingaan de opsporingvan be-
lastingfraude. Het bankgeheim is
daar heilig en, belangrijker: het le-
vert de Luxemburgers een aardige
stuiver op. Premier Lubbers maak-
te zich daar afgelopen december
zeer kwaad over. Dat was niet zo no-
dig, is nu gebleken, want het pro-
bleem is eenvoudig op het grotere,
Europese bord geschoven. De
Schengen-landen zijn het kwijt.

Bondskanselier Kohl zat met een
heel apart probleem: de DDR. Met
het omvallen van De Muur wilde
Kohl niet nieuwe barrières opwer-
pen om de DDR-burgers in hun be-
wegingsvrijheid te beperken. Had
hij dat wel gedaan, dan had hem dat
het (politieke) hoofd gekost. Eerst
moest even met de mede-Duitsers
gepraat worden over Schengen. De
snelle ontwikkelingen (het streven
naar de Duitse vereniging) haalde
het probleem van tafel, geholpen
door afspraken binnen de EG.

Tevreden kon staatssecretaris Dan-
kert donderdag dan ook constate-
ren dat er weer voortgang in het
Schengen-proces zit. Maar die
'voortgang' bestaat alleen uit het
feit dat de onderhandelingen zijn
hervat. De grootste problemen zijn
van tafel, maar niet dank zij de in-
spanningen van de Schengen-lan-
den. Immers: het 'probleem' DDR
loste zichzelf op, de Luxemburgse
kwestie werd weggeschoven.
Toch rest nog een aardige 'kluif
voor de onderhandelaars in Schen-
gen-verband. Maar over een eenvor-

Mig asielbeleid, een gemeenschap-
pelijk lijst met visumplichtige lan-
denen een gezamenlijk drugsbeleid
wordt vrolijk verder geruzied. De
Nederlandse bewindslieden (Dan-
kert en zijn collega op Justitie,Kos-
to) verwijten de Schengen-partners
niet tot een geharmoniseerd asiel-
en vreemdelingenbeleid te willen
komen. Maar die 'onwilligen' roe-
pen uit dat Nederland weigert zich
te richten naar één drugsbeleid in
Schengen-verband.

Op het moment dat de onderhande-
laars beseffen dat overeenstemming
onmogelijk is, wordt de laatste uit-
vlucht verzonnen. De verdragstek-
sten, diemogelijkop 19 juniworden
ondertekend, zullen niet meer in-
houden dan een 'agreement to disa-
gree': bijvoorbeeld op asielgebied
wordt dan afgesproken dat elk land
een eigen, nationaal beleid mag blij-
ven voeren. Dat wordt dan een
'overeenkomst' genoemd.

Vijfpartners ruziën heel wat af
Grote problemen bij

voortgang 'Schengen'
DEN HAAG - Grote haast was
nodig, zo werden de vijf
'Schengen'-partners niet moe
te roepen. Het akkoord tussen
de Benelux, Frankrijk en de
Bondsrepubliek was al in 1985
getekend, en nu was grote
haast geboden. Want de 'fatale'
datum van 1 januari 1993 was
dichtbij.

In het akkoord spraken de vijf lan-
den destijds in het Luxemburgse
plaatsje Schengen af te streven naar
de openstelling van hun onderlinge
grenzen voor personen-, goederen-,
diensten- en kapitaalverkeer. 'Mooi
initiatief, dacht iedereen toen. Maar
de laatste maandenvlot het niet erg.
Alles zit vast en de deelnemers kun-
nen alleen grote builen tonen, die
moeten bewijzen dat 'constructief
en openhartig' overleg heeft plaats-
gevonden.

Er wordt wat afgeruzied. Er is ook
heelwat om over te ruziën. De Fran-
sen willen hun uitgebreide lijst met
visumplichtige landen handhaven.
De Duitsers gooien het, zonder zich
veel aan de andere vier Schengen-
landen te storen, op een akkoordje
met de Hongaren en Tsjechen. Die
hebben in de toekomst geen visum
meer nodig om de Bondsrepubliek
(en later het verenigde Duitsland)
binnen te komen. Waarmee ze zich
meteen vrijelijk binnen het 'Schen-
gen'-gebiedkunnen bewegen.

'Automatisme'
Als het alleen om de inhoud van de
afspraken ging, zouden enkele
Schengen-landen hun handteke-
ning weigeren. Maar de politici
moeten nu met andere dingenreke-
nen. Niet tekenen betekent een bla-
mage, een rechtstreekse erkenning
van de mislukking. Dan is meer dan
vijfjaar werkvoor niets geweest.

Het moet en het zal, hebben de
Schengen-landen daarom afgespro-
ken. Die overeenkomst, hoe mager
ook, komt er. Maar dan wel vóór
1993, want anders maakt het open-
stellenvan degrenzen in de hele EG
de afspraken in Schengenverband
volkomen overbodig. 'Schengen'
was bedoeld als een vingeroefening,
uitgevoerd door een beperkt aantal
EG-lidstaten. Een succesvol Schen-
gen zou de weg voor een overeen-
komst tussen alle EG-landen wij-
zen. De vingeroefening is mislukt,
zo weten de deelnemers.
Intussen wordt in de wandelgangen
voorzichtig geopperd dat een soort
'harmonisering' van asiel-en visum-
beleid binnen Schengen toch wel
tot stand komt, ook zonder dat het
vastligt in verdragsteksten. De
vreemdeling die op zoek is naar
asiel in een Schengen-land zal im-
mers een vliegticket kopen naar het
land met de minst strenge regels.
Het ontvangende land krijgt binnen
de korste keren zo veel asielzoekers
over de vloer, dat min of meer auto-
matisch de regels worden ver-
scherpt.

Zo hebben alle Schengen-landen er
belang bij dat die nationale regels
niet te veel van elkaar verschillen.
Wat voor de vreemdeling overigens
betekent dat het sowieso moeilijker
wordt asiel te krijgen in een van de
Schengen-landen.
Was het credo eerst 'Haast je,rep je',
nu valt te beluisteren dat de klok in
het voordeel van de partners werkt.
Voordat de binnengrenzen echt
wegvallen, rest nog tijd genoeg om
die 'automatische' harmonisatie tot
stand te brengen.

bart jochems

Zaterdag 19 mei 19905

(ADVERTENTIE)

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.

Limburgs dagblad



Kamers
Stagair zkt. (gem.) kamer,
HEERLEN, voor juni, juli,
aug. Max. ’3OO,- mcl. Tel.
013-421131.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04743-1579
ZIT/SLPK. douche, keuken,
te huur te bevr. Gladiolenstr.
173, Kerkrade.
Schaesberg te huur nette
STUDENTENKAMER

’ 350,- all in. 045-724399.
Gemeub. KAMERS met
badk. en keuken te huur,
Bocholtz. Tel. 045-441119.
Te huur zit/slpk. in TREE-
BEEK. Tel. 045-212663.
Te huur HEERLEN-C gr.
kamer in studentenhuis.
045-711386.

HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis. Tel. 045-
-455755 Of 719482.

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

Ho__by/D.h.z.
Te k. COMPRESSOR 100
litertank, 10 atm. 220V,

’ 350,-; houten , bureau
’50,-. Tel. 045-215425.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; '/_ jaar garantie vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

Kantoorkasten, ladenbloks, bureaus, hangmappen, buro-
stoelen. Div. soorten magazijnstelling, tekentafels, teke-

ning, ladenkasten, kantinestoelen, -tafels, 800 mtr.
magazijn/showroom.

Nergens meer keus, nergens goedkoper.
ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.

HUUR NU TELEFAX
vanaf ’ 39,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550.

HUUR KOPIEERMACHINE
vanaf ’ 59,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550.

HUUR NU AUTOTELEFOON
vanaf ’ 68,- per maand

Tel. 04490-56068 / 08851-16550

Autotelefoon
Storno 940 Handsfree

v.a. ’ 80,- p/m.
Kreuze Telecom. Limburg,
Burg. Lemmensstr. 263a,

Geleen, 04490-40444.

Fax v.a. ’ 39,-
-p/m

Kreuze Telecom. Limburg,
Burg.Lemmensstr. 263a,

Geleen, 04490-40444.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant'
Limburg.

Wegens beëindiging van de
zaak te k. 40 tal DAMES-
KLEDING, 2 staande kle-
dingrekken, toonbank, dubb.
paspop en verrijdbare
staande spiegel, na 15.00
uur 045-221758.
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.

Transacties
KOOPJE!! Luxe winkelin-
ventaris voor modezaak oa.
8 mtr. koperen rekken enz.
Alles compleet. Tel. 04406-
-16019.

Landbouw en Veeteelt
1 : : : I

Te k. gevr. LANDBOUW-
GROND, omgev. Übachs-
berg. Br.o.nr. B-4366 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Te k. gevr. akker- of WEI-
DEGROND omg. Brunssum
Schinveld, M.beek, Bingel-
rade. Tel. 045-254740.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Wij hebben nog WEIDE-
GANG voor enkele jaarling-
hengsten. V.a. direct. Tel.
04405-1651/1653.
Denkt u erover om het
MELKKWOTUM te verko-
pen, schrijf dan naar Br.o.nr.
B-4609, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100,6401 DP Heerlen.
Te k. Allub COMPRESSOR,
41/2 PK, ketel 300 I. Stroom-
en lasagregaat in een, tev.
mini-botsauto voor kinderen
tot 12 jr. 12 V. Tel. 09-
-3211866463.

Te k. aangeb. D-PONY en
E-pony. Tel. 04492-1038 of
06-52980935.
Te k. witblauwe DEKSTIE-
REN. B. Beusmans, Vroelen
27, Noorbeek. 04457-1315.
WEIIAND te k. 1.3 HA plus
pachtvrij met wateraansl. in
Rimburg. Br.o.nr. B-4620,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te k. 1 PAARD-TRAILER
(Kumo). Tel. 045-317380.
T.k. WEILAND gel. in
Sweikhuizen Te bevr. Klom-
penmakersdreef 28, Geleen

PONNIETOURWAGEN, 6
pers. voor een en tweespan,
tweewielige sjees en huif-
wagen, 04750-34596.
WEILAND te koop plusm. V_
ha, gemeente Hulsberg. Tel.
04493-2261, na 18.00 u.

Voor het persen van uw
HOOI in ronde balen of
normale pakken, uw voor-
delig adres. F. Jeurissen.
Hommelweg 14, Susteren.
Tel. 04499-2851.

Te k. 6 Ha Engels RAAI-
GRAS om in te kuilen (zwa-
re snede) Tel. 045-721976.

Auto's

Alfa

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag
Magazijn actie:

Vandaag 25% korting
op alles!

Te k. ALFA Romeo 33, bwj.
'84, APK 28-3-91. Tel. 045-
-412740.
Alfa SPIDER QV zilvermet.
27.000 km, '88, vr.pr.
’35.000,- mcl. BTW-nota.
Tel. 043-471673.

Alfa 33 1.3, bwj. 1989, als.
nw. pr. ’ 17.500,-, mcl.
BTW-nota. Tel. 043-471673
ALFA Junior Lusso bwj. 76,
APK 5-'9l, pr.n.o.t.k. Dag.
van 18.00-19.00 u. 04490-
-15255
Te k. Alfa GUILETTA bwj.
79, i.z.g.st., sportvlgn., APK
2-'9l, vr.pr. ’1.750,-. Tel
04406-12283, na 14.00 u.
Te k. Alfa SUD 1.5 Ti 79
100% i.0., i.z.g.st., 1 jr. APK
pr. ’ 980,-, Tel. 045-726028
na 18.00 uur.

Te k. Alfa Romeo GUILIA
super, bwj. 76 met tax.rap.,
i.z.g.st., ’ 6.500,-. 045-
-415417 bgg 045-426676.

Audi
Audi V-8, autm., alle opties,
3-'B9; Audi 100, autom., 9-
88; Audi 100 CC, 2-88; Au-
di 100 Turbo Diesel, 8-'B7,
3x Audi 100CC, '87; Audi
100 Avant CS Quattro, 5-'B7
Audi 100 CD, autom, 11-'B6;
Audi 100 CC diesel, 3-86;
Audi 100 CC, diesel 2-'B5;
2x Audi 100 diesel, '85; Audi
100 2.0E(LPG), 2-'B5; Audi
100 Avant diesel, 5-'B5;
Audi 100 (LPG), '84; Audi 80
1.9 E, 11-'B6;AudiBo 1.9 E,
8-'B7; Audi 80, diesel 5-'B9;
Audi 90 2.3 E, 2-88; Audi
Quattro 200PK, 1-'BB, Audi
Quattro 200 PK 5-'B6; Audi
coupé, (nieuwste model) 2.3E, 4-'B9. Autobedr. v.d.
AKKER BV, Specialist in
VW/Audi, Broekweg 213,
Veldhoven (bij Eindhoven).
Tel. 040-541488 (ook zon-
dag 13.00- 17.00 uur).

Te k. AUDI 80 1.8, bwj. '88,
nw. model, kl. wit, Iste eigen
Tel. 04450-2045.

AUDIIOO aut. 5 cyl. bwj. 79,
trekh. APK 3-'9l ’1.150,-,
tel. 045-230346.
AUDI 200 5 E turbo '82 au-
tomaat, alle extra's, APK 4-
91, ’ 5.750,-. 045-319328.

Austin
Te k. MINI Austin Special
1.1, bwj. '80, goudmet.,
sportvlg., 4 nw. band., APK
gekeurd, pr. ’2.250,-. Tel.
04499-1416. .

Bedford
Te koop BEDFORD 2.8
Custom Car, i.z.g.st. uitgeb.
6 cyl. pr. plm. ’9.000,-.
Heerlernersteenweg 51,
Kerkrade. 045-416132.

BMW
Tek. BMW3I6i (85) tot. uit-
geb. (Hartge) 120 PK, bijz.
mooi, vr.pr. ’ 5.500,-. Tel.
04490-28373.

Een gebruikte BMW kopen
met 2 jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het Unieke
BMW-autoplan!

Diverse jonge 3, 5 en 7
series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade.
045-452121

Te koop BMW 316 4-drs. s-
versn. bwj. '84, 100.000 km,
donkerbl., i.z.g.st.

’ 13.500,-. 045-212349.
Getuned MOTORBLOK
BMW 3.0 6-cyl 3 dub we-
bers 5-6-7 t.e.a.b. 045-
-319328
BMW 1602, 1975, org.
69.000 km., pr.’ 1.850,-Tel.
045-255784.
BMW 323 i, bwj. 2-'B6, kl.
delfinmet., km.st. 46.000,
nwe. licht met. wielen met
banden, mt. 195/50/15, ver-
laagd, voor- en achterspoi-
ler, get. glas, dure Pioneer-
inst., perf. st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-245089.
BMW 1602 bwj. '75 pr.
’1.750,-. Tel. 045-750347.
Voor liefhebber te koop
BMW 1502, bwj. '77, br.
banden, alu. velgen, APK
mrt. '91, i.z.g.st., vr.pr.
’3.000,-. Tel. 045-712608
na 18.00 uur.
Te k. BMW 316, bwj.'B2,
groenmet., alle keur. toe-
gest., div. ace; spoiler, alu
velgen, brede band., getint
glas, ’9.750,-. Na 14 uur
Alb. Cuypstr. 89, Heerlen.
Te k. van part. BMW 318i,
bwj.'Bs, grijsmet., schuifd.,
sportw. etc. Te bevr. Op de
Vijfbunder 33, Vaesrade.
T.k. BMW 323i, bwj.'B3, i.z.
g.st, metal. staalblauw, ver-
laagd, spoilers rondom, bre-
de banden, laag profiel en
alarm, sportstuur en orig.
schuif-kiepdak. Pr.
’16.999,-. Tel. 045-274175
Te k. BMW 320 6cyl, bwj.
'80, pr. ’2.950,-. Tel.
04405-2708 na 18.00 uur.

Te koop BMW 323 I, 6-'B4,
veel extra's. Geen tel. Inl.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
BMW 318 zwart, bwj. 79,
APK 3-'9l. Tel. 045-211621
BMW 3-serie, ond. t.k. o.a.
323 i blok, versn.-bak en
stuurbekr. enz. Tel. 04406-
-40138.
Te k. BMW 318, bwj. '77,
goed onderhouden, sport-
vlgn. merk Wlofrace, vr.pr.
t.e.a.b. Tel. 045-351448.
Te k. prachtige sportieve ro-
de BMW 318 veel vernieuwd
en extra's, bwj. '81. Wiegel-
raderstr. 12, Bingelrade.
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.
T.k. BMW 630 CS, bwj. '76,
De Tichel 120, Hrl. Div. ex-
tra^
BMW 323 I, kl. antraciet,
bwj. '82, met extra's. Mes-
dagstr. 59, Heerlen.
BMW 520 I, bwj. '84, weinig
km, zeer mooi, met zeer
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
045-753008.

Werkelijk schitterende BMW
732i, m. '85, voorzien van
alle mog. extra's, alarm,
centr. vergr., velours bekled.
4 hoofdst., boordcomp.,
elec. ramen, lichtmet. wielen
elec. spiegels, getint glas,
orig. km.st. 103.000 met
service-boekje. Alle keu-
ringen toegestaan.
’19.750,-. Tel. 045-323111
BMW 316, '82 of GOLF D,
autom. '83, te k., beiden in g.
st. Meidoornstr. 29, Geleen.
BMW 520 i autom. nw. mod.
'83, APK 10-'9O, LPG, veel
extra's, ’ 6.450,-. 04490-
-29662.
Te k. BMW 518, kl. beige,
bwj. '82, mod. '83, LPG,
APK t/m mei '91. Div. extra's
T.e.a.b. Grachtstr. 7,
Nieuwstadt. 04498-54929.
Te k. BMW 728i, bwj. '80, kl.
zwart, chrome randjes en
spoilers. 045-214244.
Bijz. mooie BMW 320i, t. '84,
donkergrijsm. ’14.750,-.
Tel. 04490-52559 na 18 uur.

f GEBRUIKTE TRACTOREN \j
* Fendt 304 LS op 12x38 Good Year rad.

banden, 3700 30 km gang.
* Fendt 306 LS i.g.st. 40 km gang op 15x34

banden.
* Fendt 311 LSA 3500 draaiuren, DW en EW

ventiel, kompleet.
* Universal 430 HC kompl. 11x36, 2200 uur

i.g.st.
* Mc. Cormick 856 XLA Turbo, 85 pk op

18.4x38 en 12.4x28 banden, rem vent.
* MF 265 kompleet met frontlader, op 12x36

banden met Multicomfort kabine.
* Renault TX 103-14, 4700 uur op 16.9x38

banden.
* Renault 651-S met kabine, op 16.9x30

banden, 3750 uur.
GEBRUIKTE

LANDBOUWSPUITEN
* Douven 15 mtr 500 ltr tank veldspuit.
* Douven 15 mtr 500 ltr tank 80 ltr pomp.
* Douven 18 mtr 800 ltr tank veldspuit.
* Munckhof 15 mtr 900 ltr tank, hydr. bo-

men, electr.hydr. regelgroep.
* Rovatti 8 Ato 90 m2pomp.

GEBRUIKTE
HOOIBOUWMACHINES

* Vicon schotelmaaier CM 205 met aftakas.
* Weiger SM 450 maaier 1,70 mtr.
* Vicon 1,65 mtr. cyclomaaier met kneuzer.
* Deutz Fahr 1,60 mtr maaier.
* Ducker klepelmaaier i.g.st.
* Niemeyer hooischudder 5,40 mtr kpl.
* Weiger AP 45 pers kompleet.
* Deutz Fahr 3 mtr hooihark.

DIVERSE GEBRUIKTE
LANDBOUWWERKTUIGEN

* Kongskilde 2,60 mtr triltandcultivator.
* Opheis 6 rijige, 3 punts

schoffelgarnituur kompleet met
beschermschijven en stuurinrichting.

* Amazone schudeg met zaaimachine 2,50
mtr.

* Kleine bunkerlader kompleet Bm3 i.g.st.
* Veenhuis 6000 ltr Super met hydr.

beremming en zijaansluiting.
* Atlas kraan voor opbouw op tractor.
* 9.5x42 verplegingswielen kompleet.
82412 Jy

VOhMiliJ
VOHAMIJ MECHANISATIE B.V.
Biesstraat 47
6093 AC HEYTHUYSEN
Tel.:04749-1100

Citroen
Te k. Citroen VISA, super E,
APK met steekproef. Zeer
zuinig, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-227447.
CITROEN BK Break 19 TRS
1986, wit, met stuurbekr.,
elec. ramen en central lock,
i.z.g.st. Tel. 04459-1830
Mooie CITROEN BK 14RE,
goudmet., m. '84. Bernhard-
str. 12 Munstergeleen.
Tek. CITROEN AX 11 TRE,
4-'B7, 47.000 km., wit, i.z.g.
st., pr. ’11.000,-. Malberg-
str. 6, Voerendaal, 045-
-753273 na 18.30 uur.

Chevrolet
Te k. CHEVEY-VAN, bwj.
'81, met draaistoelen, 200
liter LPG, vr.pr. ’8.750,-.
Tel. 045-242838
Te k. Chevrolet CORVETTE
targa top, bwj.74 en 76. Tel
04498-53006 of 04490-
-10706.
Van Iste eigen. CHEVRO-
LET Monte Carlo Targa, bwj
79, autom., 8 cil., topcond.,
’9.750,-. 045-211071.

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

’ 13.000,-. 045-425882.
T.k. CITROEN BK 14 RE,
10-'B7, rood, sunroof, LPG,
vr.pr. ’12.500,-. Tel. 045-
-463607.
Te k. CITROEN CX Prestige
verl. type, aut., kl. grijs, bwj.
'83, APK 1-'9l, i.z.g.st. pr.n.
o.t.k. Tel. 045-726707.
Te k. Citroen VISA 2 super
4, m.'B2, ’1.950,-. Kissel
46a, Heerlen, 045-723142.
CITROEN BK TRI, '87; Cit-
roen BK GT, '85. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.

Daihatsu
Te k. Daihatsu ROCKY Sof-
top, veel extra's o.a hardtop.
Tel. 04490-77683 vr. na
18.00 uur, za. na 14.00 uur.
Diahatsu CHARADE diesel
TS, 6-'B4, 1e eig. i.z.g.st. vr.
pr. ’4.950,-. 045-322619.
CHARADE GTTi, 101 PK,
200 km p/u (0-100km in 8,2
sec), bwj. 10-'B7. Tel. 045-
-321324

Ferrari

Ferrari 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. 045-413916.

mama
Extra aanbieding

showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda * Fiat Uno * Fiat Tipo * Fiat Croma

tot ’ 5.000,- korting

Occasion-weekend
Bij aankoop van een occasion va. ’ 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

Uno 45 "Amico"
1987

28.000 km.
rood

’199,-
-per maand

A.H.O.
Leasing

Tegelstraat 3
Brunssum

045-250675
Te k. Fiat RITMO bwj. '81.
Tel. 04459-2431.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,

’ 2.600,-. Tel. 045-323178.
Fiat PANDA 45 S '83, wit, pr.
’2.500,-. nw. uitl. Renne-
migstr. 19, Heerlerheide.
Te k. FIAT X 1.9 Bertone,
amerikaanse uitv., cabriolet,
d.grijs antraciet, bwj. 10-79,
APK t/m 11-'9O, ’8.500,-.
Tel. 04454-1690.
Z.m. Fiat PANDA zuinig en
goed, met nw. APK, vr.pr.

’ 2.250,-. Prof. v.d. Waalstr.
8, Hoensbroek.

Te koop Fiat RITMO bjw.
'79, APK 10-'9O, ’650,-.
Tel. 045-740817.
Te k. Fiat RITMO '82 i.nw.st.
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-243577.
Te k. witte Fiat PANDA 45,
bwj. 9-'Bl, 4 nwe. bnd. uit-
laat, remmen, radio, APK 5-
-91, pr. ’3.650,-. Tel.
04459-1548.
T.k. FIAT 127, 1050 cc, 6-
86, grijsmet., 34.000 km, z.
g. onderh., vr.pr. ’ 7.000,-.
Tel. 045-463607.
Moet weg: Fiat CROMA tur-
bo-diesel bwj. '87, redelijk
bod gevr. Tel. 04750-22697.
FIAT 127A, bwj. '77, pr.

’ 750,-. Tel. 045-225201.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'82, kl. rood, APK 2-'9l, Pr.
n.o.t.k. 045-270100.
Te k. Fiat BERTONE Xl/9,
bwj. 1179, APK tot 4-'9l,
wegens mil. dienst, vr.pr.

’ 4.800,-. 04454-2092.
Te k. stijlvolle klassieke
FIAT 125A, bwj. 1968, i.z.g.
s.t., APK 4-'9l, ’6.500,-.
Tel. 04490-78728.
Te k. Fiat UNO 55, 5-drs,
bwj. '83, km.st. 42.500, vr.
pr. ’ 7.000,-. 045-443432
na 12.00 uur.
Fiat PANDA 1000 S, i.z.g.st.

’ 8.000,-, mr. mog. tel. 045-
-452865.

Ford
Ford Scorpio2.0iGL 1986
Seat Ibiza disco 1.2 1990
Seat Malaga injection 1990
Seat Ronda GLX 1983
Daihatsu Charade CS 1987
Diahatsu Charade CS 1988
Diahatsu Charade TS 1989
Diahatsu Charade TS automaat 1983
Diahatsu Charade CG 1985
Daihatsu Charade TS dieselVan 1986
Diahatsu Charade TS diesel 1987
Diahatsu Charmant 1300LD . 1983
Diahatsu Feroza EL-Van 1989
Citroen Visa 2x 1983/1987
Nissan Stanza 1985
Skoda 120L 1986
Mini 1000 HLE 1985
BMW 320 automaat 1980
BMW 520 automaat 1980

Automobielbedr. T. Schuijren b.v.
Rötscherweg 60, Landgraaf. Tel. 045-313588.

Jos Bogman Special
Ford Fiësta KR 2 i 1.6,

1989, 3-drs., zwart, 8000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e.o

Jos Bogman Special
Ford Scorpio 2.0 GL (LPG)

5-drs., groen metalic, 49.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 i

1989, 3-drs., rood, veel opties, 14.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

M_s__Q-__»
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.4 Bravo

1988, 3-drs., rood, 45.200 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Ford Sierra 2.0 cl Sedan

1987, Mercury Grey, 20.132 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

<!Mi3_sjïï__t___»
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Ford FIËSTA, bwj.'B4, ver- Ford FIËSTA bwj. '83, in uit-
laagd, borbet velg. 185/50 xst. st., vr.pr. ’5.350,-. Te
14, tel. 045-753026 bevr. Julianastr. 33 Bocholtz
T.k. prachtige sportieve Ford ESCORT 1300 L bwj.
Ford ESCORT, 1.3 GL, 5- '83, vr.pr. ’6.250,-. Am-
drs., schuif-kanteldak, kl. stenraderweg 104, Hoens-
rood bwj.'B3 Steeg 33 Stem broek (bij frit.) 045-211193.

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 L

1986, 3-drs., bruin metalic met A.B.S.
Hamstraat 70, kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem. Vaals e.o

Te k., Ford CAPRI zeer
mooi, bwj. '79, met APK, pr.
’3.500,- en div. carr. on-
derdelen. Maastrichterstr.
142, Brunssum.
ESCORT 1300, 5-drs., t.'Bl,
zeer mooi, vr.pr. ’ 3.950,-.
Kasteellaan 57, Heerlen
Ford ESCORT 1,4 CL, bwj.
mei'B6, km.5t.56.000, 5-drs.
in st.v.nw., ’12.750,-, ml.. 045-455778.

-Te k. Ford ESCORT 1.3 GL,- bwj. '79, 1e eig. of Opel Ka-
■ dett C, bwj. '79. 04459-2238

Te k. Ford SIERRA 2.3 die-
sel, bwj. '83, APK 4-'9l

" ’9.500,- na 14.00 uur,
04750-23377.

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen'
met 1 jaar
garantie!

045-724200
RENAUIT _AAL 15 |AAR LANGA/Stbo%||^HE£ft_.EN
Hefplezier von pcrioonlijkc service.'

Beersdalweg 97
Te koop FORD Sierra 1.6
GL, antr. grys, veel ace. s-
drs., i.z.g.st., APK 5-'9l,
bwj. '83. 04499-4070.
Tek. Ford ESCORT 1100 L,
'79, APK april '91, Tel.
045-451750.
Ford SIERRA 1.6 L, 3-drs.,
bwj.'Bs, 1e eig. schadevrij,
in nw.st. ’8.950,-. Pas ge-
keurd. 043-254462.
Ford SIËRRA 1.6 Laser,
1986. Autobedrijf Kopier,
Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755.
Te k. Ford FIËSTA I.z.g.st.
bwj.'B2, APK gek. ’ 3.750,-.
Tel. 043-479505.
Ford SCORPIO 2.0 cl wit '85

’ 14.750,-, mr. mog. 045-
-256947 na 13.00 u.
Ford SIËRRA 1.6 L station-
car, 6-'B5, kl. wit, trekhaak,
stereo, LPG, schadevrij, 1e
eig. verk. splinternieuw,
’10.750,-. 04455-2588.
Ford ESCORT 1.3 Bravo '83
in perf.st. ’6.000,- Voor
meer info 04498-52850.
Ford SIËRRA 1.8 stationcar
Van, grijskent., 5-bak, bwj.
'86, met LPG, sportw., i.z.g.
st. Hoofdstr. 214, Hoens-
broek.
Moet u echt zien! Fantast.
CAPRI 111 2.3 S-V6, blauw-
grijs, stuurbekr., A.T.S.-vlg.,
d.get.gl. '83er, Recarao int.,
Pioneer stereo-inst. op sle-
de etc. Vr.pr. ’13.750,-.
Part. Steenweg 59 Sittard,
Of 045-227950 na 13 u. Al-
leen ser. geg.
Ford FIËSTA 1.6 D Van, bwj
'86, vr.pr. ’ 7.900,-.
N. Beetsstr. 158, Heerlen.
045-423821.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L
bwj. '82, veel extra's, 80.000
km, ’6.750,-. 045-725636,
Delftstr. 6, Heerlen.

Ford ESCORT 13 L, nieuw
type '81, kl blauw, i.z.g.st. vr.
pr. ’ 3.700,-. 045-326127.
Ford ESCORT Bravo diesel
alsnw. bwj. 28-11-'B5, APK,
’9.750,-. 045-729019.
Ford SIËRRA stationcar 1.6
CL, nieuwste model, 11-'BB,
56.000 km. 5-drs. kl. wit, 1e
eig. schadevrij, verk. in abs.
nw.st. uiterste pr. ’ 15.900,-
-045-427827.
Te k. Ford ESCORT type
79, vr.pr. ’ 250,-. Tel. 045-
-317971 na 14 uur.
T.k. mooie Ford SIERRA 1,6
L, 3-drs., kl. groenmet., APK
tot 4-'9l, bwj.'B4, vr.pr.
’8.250,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Ford ESCORT aut. bwj. 77,
APK 4-'9l, pr. ’750,-.
Schoolstr. 24, Hulsberg.
Te koop FIËSTA L bwj. laat
78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te k. Ford ESCORT 1.3, kl.
wit, sunroof, bwj. '80, i.z.g.st
APK 5-'9l, pr.n.o.t.k. Burg.
Dortanstr. 23, U. o. Worms.
045-316305.
Ford TAUNUS aut. LPG,
bwj. 8-'BO, APK 9-'9O, i.z.g.
st., nw. uitl. en accu, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-717144.
Te koop ESCORT XR3 bwj.
'82, kl. zwart, pr. ’8.500,-.
Geldakkerstr. 7, Munsterge-
leen. Tel. 04490-17641.
Ford ESCORT 1.3 station-
wagon, 1985, 78.000 km.

’ 10.000,-. 04406-42299.
Ford FIËSTA C, bwj. '86,
div. extra's, pr. ’8.600,-.
Tel. 04490-23830.
Ford ESCORT 1300 L Bravo
bwj. '82, 4-drs., pr. ’ 5.450,-
Tel. 04490-23318.
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Al-
taarstr. 2, Schinnen.
04493-2211.
Te k. i.z.g.st. Ford SIËRRA
16L, kl. rood, km.st. plm.
72.000. Tel. 045-441172.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Te k. Ford ESCORT 1,4
Bravo, 5-drs, bwj. apr. '87,
radio en cass., vr.pr.

’ 17.250,-. 04454-4964.
Te k. Ford TAUNUS 16L,
bwj. 79, APK t/m 3-11-'9O,
vr.pr. ’ 1.000,- 045-253627.
Te k. Ford CAPRI 16S, bwj.
79, APK tot 5-'9l met re-
serve motor, sportv., kl.
zwart, zeer mooi. vr.pr.

’ 2.450,-. 045-752259.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
bwj. '86, i.z.g.st., stuurbekr.
en centr. deurvergr. get.
glas, mr. mog. vr.pr.
’16.750,-. 043-616375 na
17.00 uur.
Te k. Ford SIËRRA 2.0L GL
bwj. '87. Tel. 045-726668 of
045-321804.
Te k. Ford FIËSTA ,bwj. '80.
Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. Tel. 045-255304
Ford ESCORT, m. 78, aut.
APK tot 9-'9O, i.z.g.st.

’ 1.000,-. 045-427289.

Honda

Honda Integra
van part. te koop, kleur wit, 14.000 km. Bwj. 1988.

In nieuwst. Prijs ’ 22.000,-. Tel. 04490-25200.
Te koop Honda PRELUDE,
type '80, prijs ’ 2.850,-. Tel.
045-210430.
Te koop Honda CIVIC aut.
'85, ’12.750,-. Tel. 045-
-219195 van 17.00-20.00 u.
Tek. Honda PRELUDE eind
'80, APK, LPG, nw. kopp., i.
z.g.st. ’4150,-045-325595
Te koop Honda CIVIC, 1e
eig., ’ 1.900,-, i.z.g.st. Mijn-
bouwstraat 26, Hoensbroek.
Tek. Honda CIVIC '81, i.z.g.
st., 3-drs. Vr.pr. ’3.500,-.
Tel. 045-315970.
Honda ACCORD ,1980,
APK '91, ’950,-. 045-
-412570.
Honda JAZZ Van de-luxe,
1985, grysmet. met grys
kent, pr.n.o.t.k. 045-323057.
Honda CIVIC 1.6 I 16 V, kl.
rood, bwj. '88, nw.st., inruil
mogelijk, ’23.500,-. Neer-
braak 4, schaesberg, tel.
045-326851.

Te k. Honda PRELUDE,
1986, EX, ABS, automatic,
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
043-473082.
Te k. Honda CIVIC, bwj.79,
vr.pr. ’ 1.250,-. Burg. Slan-
genstr. 54, Hoensbroek
Te k. HONDA Accord coupé
aut. i.z.g.st. APK 5-91, bwj.
'79, vr.pr. ’1.000,-. 04754-
-86345.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’5.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
i.z.g.st., APK-gek. ’1.950,-
Tel. 045-323178.
Te k. Honda ACCORD EX,
mod. '80, APK t/m sept. pr.
’1.000,-. Tel. 045-217831.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
APK tot '91, vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 045-420586.
Te k. Honda CIVIC, aut. 79,
zeer mooi, APK, pr.
’1.250,-. Maastrichterstr.
142, Brunssum.

Jeep

Unieke MERCEDES 280
GE geel kent. bwj. '83, voor-
z. van alle mog. extra's, luxe
uitv. nwe. Recaro-stoelen,
nwe. banden, lichtmet.
vlgn., getint glas, mistlam-
pen, verstraïers, bullbar,
sightbars, orig. spatbordver-
breders, 100% dif. sper v. en
a., lederen Hellastuur enz.
nw. pr. ’ 150.000,- let op nu

’ 42.500,-. Landrover 88
diesel bwj. '53, geh. gerest,
koppakking defekt.

’ 3.500,-. Gar. Autosport,
Heerlen 045-725507.
Te k. Toyota HI-LUX 4 w.d.
bwj. '87, km 64.000. Rijks-
weg 89, Gronsveld. Tel.
04408-1252.
Te k. Jeep Mitsubishi
PAJERO turbo diesel, bwj.
'84, veel access. pr.

’ 19.500,-045-750119.

Te k. SUZUKI Jeep SJ 410,
nov. '84, radio, alarm, bull-
bar, trekh., nw. band., sun-
roof, enz. vr.pr. ’ 9.000,-.
045-457320 of 453935.

SUZUKI JEEP SJ4IO, bwj.
'82, gr. kent., APK '91, pr.
’6.750,-. Tel. 04404-1734.

/ AUTO
SERVICE

Alle service-beurten
in vakkundige handen?

045-724200
Mn/uut Aai ih|A/miAN<;AArno
Htipteim vanptrtoon/ijiw ttnvkê!
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Lada
Tek. LADA 1200, bwj.'Bo, t.
e.a.b., APK okt.'9o. Tel.
045-243207.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgever. Tel. 045-719966.

LADA 2105 GL mei '86, met LADA 1200 S, bwj. j"nl 1
trekh., APK tot mei'9l. Tel. km.st. 16.000, J'Z045-461664. ’ 6.500,-. Tel. 045-7292"^

Mazda J
= -r"7éi

Te k. MAZDA 626, 2.0, au-
tomaat, '83, hatchback, alle
extra's, electr. schuifd. etc.

) ’7.750,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Lancia

Lancia
Zojuist binnengekregen

Lancia Thema 2.0 I E, '87,
zilvergr.

Lancia Thema 2.0 I E '86,
ook zilvergr.

Lancia Prisma 1.6 lE, '88 ,
Simbol, alcantarabekl.

sportw. centr. deurvergr.
elec. ramen voor

Lancia Prisma 1.6 IE , '87,
zwartmet. elec. ramen, centr

deurvergr.
Lancia Prisma 1.5, '85,

blauw, speciale prijs
V 10, bronsmet. '87, zeer

mooi.
Al deze auto's hebben 2 jr.

garantie.
Autobedrijf Kompier

Akerstraat 150, Heerlen
045-717755

Galjoenweg 45
043-632547.

MAZDA 323, bwj.'Bo, f* «

v.pr. ’1.550,-. Zandku* «a
str. 11, Hoensbroek Z
MAZDA 626 GLX, bwjj gis

,
autom., i.z.g.st. Tel. 04"" buj
2522, _^na.
T.k. MAZDA RX7, i.gst;J m 1
n.o.t.k. Inr. VW Kever o>* lijn
zuki Jeep mog. Hug" kir,
Grootstr. 17, Brunssum^ ün.
Te k. MAZDA 323 aut. jj op,
79, vr.pr. ’950,-. ToO" rel,
straat 12, Heerlen. - ie;
Weg. auto van de zaak str,
koop MAZDA 626 GLX ' b«
12 V HB, mei *89, 32 M£
km, extra: lm-velgen, ». Ms
haak, alarm, kl. warm ffi' _if
bruin, t.e.a.b. 045-41323
Te koop MAZDA 323.] Z
78, i.g.st. APK eind

’ 850,-. Pr. Beatrixstr.
Brunssum. *Te k. MAZDA 323 130°»
drs., ong. 15.000km. b'
sportieve uitvoering. 2.-Q-
-04492-4057.
Te k. MAZDA 323 bwj ,'
APK apr. '91, VM

’ 1.500,-. Voor 1 1
04490-20977.

Mercedes V.
Te k. MERCEDES 200 die-
sel, kl. zwart, bwj. '86, vr.pr.:’28.000,-. Inl. Kroontax,
045-224444.
MERCEDES 200 D, '80,
stuurbekr., schuifdak, mooi
en goed, ’6.950,-. Tel.
045-255784.
Te k. v. part. MERCEDES
200 D, bwj. '83, met veel
extra's. Tel. 045-316419.

; MERCEDES 190 E blauw,
div. opties, bwj. '84. Tel.. 045-444841.

MERCEDES 280 aut. j 3,
'80, kl. model, alle e**>'
Tel. 045-320357. ____^j
Te k. MERCEDES 190'"" £'83. Zeer mooi, loop' (
benzine en gas. Maj- H.,; ■
str. 1, Linne. Tel.: °4'
4773. ____~<j
Te koop MERCEDES 2<j?
met APK, vr.pr. ’4-;5

Ganzeeide 101, Heerjg_>
Piccolo's in het LimWN
Dagblad zijn groot in 5j Wil
SULTAAT! Bel: 045-71^ aa

Mitsubishi > &6t
Z.**>

'Te k. MITSUBISHI Lancer
12000 turbo, kl. zwart, i.z.g.st.
Koopje! vr.pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-316726/Landgraaf.

! Te k. Mitsubischi COLT, '83,
’4.500,-. Kissel 46a, Heer-
len, 045-723142.

',Mitsubishi LANCER 1400
GL '82, LPG, ’3.950,-.
Altaarstr. 2 Schinnen,
04493-2211.
Te k. PAJERO Tubro diesel
2.5, bwj.'B7, km.st. 45.000.
Tel. 045-441470.
Van part. te k. MITSUBISHI
Galant turbo D, autom., m.
'86, wit, ’ 9.750,-, mr. kl. au-
tomog. 045-223169.
Mitsubishi COLT 1.8 GLD
'84, van part. i.z.g.st. Pr.

’ 8.750,-. Tel. 04755-2051.
Mitsubishi LANCER, m. '81,
APK 11-'9O, LPG, i.z.g.st.
’2.800,-., mr. mog. 045-
-427289.
MITSUBISHI Galant 1800
GLX turbo diesel, roodmet.,
nw. mod., '85, APK '91, vr.pr
’7.750,-. 045-319328.
T.k. Mits. GALANT Turbo D,
i.z.g.st. Techn. 100%. Bwj.
'81, f4250,-. 04490-75010.

Mitsubishi GALANT 1 -6u var
LPG bwj. bijna '87, &% eer
splinternwe. auto, ’9 J it\.04406-131371 S 2_,
Mitsubishi Colt I.sGLX.[>|stri
1987, div.extra's,s9.ooo d, fa,
Volvo Jac. KLIJN Kerkr%
Strijthagenweg 123. u k,
458000.
Tek. Mitsubishi TREDIA','
g.st., Iste eigen. APK* "o0
bwj. '84, automaat,
Anjelierstr. 84, Hee'15 hg<j
Tel. 045-218584. y^n

kotlMorris > S
°ui

MINI/Innocenti onderde *lf
Tel. 045-244517. __^-x tyé'
Te k. MINI type 1000 K t_ir''88, zwart, jet-black. t.jei
04459-2653. _^ het
Tek. MINIIOOO, met. bl^'gro
APK 4-'9l, prijs ’l.76"' \
Tel. 045-723309
Te k. MINI 1100 SpeciC^
antraciet, zonnedak, ra 1
cass. 045-222318. p
Te k. Mini METRO, bwj-fS bt
'83, div. extra's, Tel. „,
5441. J,ffi:, — bU:

Nissan/Datsun > ?e
<~ VQ

T.k. Datsun STANZA 1,8, 4-
drs. GL, automatic, bwj. 11-
-'B2, APK gek., kl. wit, vr.pr.
’3.750,-. Willem de Riike-
str. 11, Kakert-Landgraaf.
Te koop Nissan SUNNY 1.3
DX bwj. '83, i.z.g.st. 04492-
-2858.
Nissan CHERRY 1.3 DX,
1984. Autobedrijf Kompier,

Akerstraat 150, Heerlen.
045-717755.
Te koop Datsun CHERRY
bwj. '80, APK, zeer mooi, vr.
pr. ’ 1.250,-. Tel. 045-
-214202, Eikstr. 49, Heerlen.
Nissan SUNNY sport coupé
1.6 SLX, bwj. 10-'BB, alu.
vlgn., elec. schuif/kanteldak,
geh. uitgeb., radio-cass., 1e
eig. onderh.boekje aanw.
Pr. ’22.750,-. Tel. 04490-
-28336 b.g.g. 26923.
Te k. weg. omst. Datsun
CHERRY 1200 GL, bwj. '80,
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-725036

Te koop Nissan SUNNJ J :Trend, bjw. '88, rood, 3'm i^pr.n.o.t.k. Tel. 045-44^ ve,
na 18.00 uur. _<j. er.
Nissan BLUEBIRD eind \ He
LPG, APK 3-'9l, izf- te.

’ 2.650,-. Tel. 04752:44^ Vq

Te koop DATSUN 120^ fn
d.rood, LPG, super &K °mcl. radio/cass., 9°".s >,

magn. velgen, bandmt- u.
13, vr.pr. ’700,-.
04490-73101. A
Nissan CHERRY, 1300°., ,
'84, LPG, ’ 6.500,-. % A
str.2,Schinnen. 04493j_M f
Een PICCOLO in het
burgs Dagblad helpt
weg naar snel succes-
-045-719966.

Oldtimers y i_ --a \
TRAKTION Avant H U
bwj. 1951, met 1.D.-motoU| k
4-bak, leren bekleding-

(045-215425. y ,
Opel y \

Opel Kadett GSI 2.0 bwj. 9-8? !
diverse extra's, vraagprijs ’ 25.000,-. Tel. OA454^Z^ '■Jos Bogman Special

Opel Ascona 1.6 GT \
1987, 3-drs., blauw metalic.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wiltem. Vaals

' : "Zd>

(bij Makado)

Opel Veetra
Nieuw en gebruikt

Uit voorraad leverbaar
Te koop

Kadett GSi
bwj. '86, kleur rood, met ace.

pr. ’ 19.000,-.
Tel. 045-313898.

Te koop Opel CORSA, zil-
vergrijsmet., bwj. '86, i.z.g.
st., APK febr. '91, vr.pr.

’ 12.300,-. Tel. 045-420064
Opel KADETT, '81, 3-drs.
APK, zeer mooi, pr.

’ 3.450,-. Tel. 045-322619.
Te k. Opel KADETT coupé,
bwj. 77, APK dec.'9o, ml.
04490-36189.
Te k. Opel KADETT 1.3 2-
'BB, pr. ’7.750,-. Tel. 045-
-243954.

Te k. Opel Kadett °SUSEDAN, bwj. '88,
50.000. Tel. 045-72666»
045-321804. _^Z,
Opel REKORD 2 .]' f
schuifd., 4-drs., sportw^
APK'9l,bwj.,Bl,zeerfiIlï

’ 2.750,-. Tel. 045-3ggl^
Te k. van part. Opd h
DETT 16 D Station, gr-K 5l
bwj. '85 (nw. model), i-zy
Tel. 04950-21473. .^^-Z
Opel CORSA Be,rV
60.000 km, bwj. '85, o_^
tra's; Opel Kadett 1.3L= d
90.000 km, trekh. L.
Savelkoul, Autorse"
Bom, 04498-54656.__^
Opel MANTA 18S G"T 4j
Monaco BL '88. Tel- v

""L
Te koop Opel KADE] Ifl..
74, pr.n.o.t.k. ca. f ° j
Tel. 045-463605. __^^>l
Opel KADETT 1.6 P^O.'Sedan, 1987, pr. iAiZ^3 mnd. gar. mr. en T"
mog. 045-255784

Voor Piccolo's _
? e verder pagir>a'
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Stagnatie

L-? 19 is ondanks die groei in het
d "enland in Nederland nog steeds
YQ

grootste bouwonderneming.
's iu

r e woningbouw in Nederland
rJUiH-S niet optimistisch. Er is een
ve ?eüjke stagnatie merkbaar in de

Koop van goedkope woningen
hetoo.k in de duurdere sector gaat>ninder, ook al door de hoge ren-
Vq Maas verwacht in Nederland
e(.0r derest van het jaareen verdere
h 0 Merkere daling in de woning-

heeft Wilma haar optimis-

me voor 1990 iets getemperd. In het
buitenland worden echter gunstige
ontwikkelingen voorzien en ook de
andere activiteiten in Nederland,
zoals bedrijvenparken, draaien
goed. „Wij bevinden ons op poten-
tieel sterke markten, dus het is een
kwestie van even slikken en dan
weer met volle kracht vooruit. Wij
blijven van mening dat de netto-
winst in de buurt van die van 1989
zal uitkomen", aldus Maas.
Het bouwbedrijf zette vorig jaar de
opgaande lijn met kracht voort. Het
bedrijfsresultaat nam met circa 65
procent toe tot f 60,7 miljoen en de
nettowinst steeg met 53 procent tot
f44 miljoen. Het eigen vermogen
nam toe van f2OO miljoen tot f220
miljoen.

In Nederland verkocht Wilma Vast-
goed iets minder koopwoningen
dan in 1988, maar het omzetvolume
bleef op peil. De omzet van Wilma
Bouw steeg met circa 10 procent,
wat meer was dan detoenemingvan
het totale Nederlandse bouwvolu-

me. De meeste omzet werd weer ge-
haald uit de woningbouw.

In West-Duitsland was de sterke
economische groei in 1989 een dui-
delijke stimulans voor de ontwikke-
lings- en bouwmarkt. Het produk-
tievolume nam met 20 procent toe.
In de commerciële sector wordt het
steeds moeilijker om goede lokaties
te krijgen. De grondprijzen stijgen
sterk, evenals de bouwkosten.
In de Verenigde Staten was op-
nieuw sprake van een bevredigend
jaar. In South California verliep de
ontwikkeling en afzet van zowel wo-
ningen als industriële projecten on-
verminderd uitstekend.Voor 1990
wordt verwacht dat de omzet verder
zal toenemen en dat de resultaten
het niveau van 1989 zullen evena-
ren. De orderportefeuille, waarvan
het nog uit te voeren deel van de on-
derhandenprojecten eind vorig jaar
f 1011 miljoen bedroeg, vormt daar-
bij een solide basis. " Wilma schafte in het afgelopen jaarvoorf 13 miljoen nieuwe

hijskranen aan ten behoeve van de nieuwbouw van het minis-
terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

beurs-overzicht
Ongeanimeerd
J^STERDAM - De Amster-
°Hri.

Se effectenbeurs was vrijdag
Uit een hooPgevend begin
(j SesProken ongeanimeerd. On-
t r 'nvloed van een stijgende
rj^nse beurs leek Amster-
2iin S ocntends vast gestemd te
°cht maar aan net eind van de
vol nnd viel Londen terug en
v 0 ede Amsterdamse Deurs dit
6e rbeeld. Daar kwamen nog
\n,e

s
k winstnemingen bij na een

ZZ Van mooie stijgingen en de
fUtu ISche afwikkeling van de
bc.j*Tef:ontracteri van de optie-
een f m het laatste uur- Al met al
ha-.i,eurstellende beurs, aldus,atldelaren.

de]i^emrningsindex sloot uitein-Vai, ?°P 119'10 tegen een slot
cje ' a°nderdag van 119,70. De in-
een t°or|de gedurende de dag
ci0o

g"lig verloop, met name
fniif. expireren van de ter-
k Jncontracten. De hoogste
Punt Van de index was 120,30
koe,. en de logste 118,80. De
199 1 !fdcx sloot op 196,1 tegen'l donderdag.

Jard et vrÜdag was f 1,2 mil-
aarTd )Vaarvan fBB6 miljoen in
Olip en waarbij Koninklijke
J°en?e!.?en omzet van f 116 mil-
aan ? ~Jst aanvoerde. De omzet
f34g obligaties bedroeg slechts
verh "V^oen en heeft mogelijk
ArrKt met de bijeenkomst in
Wr, dam van obligatiehande-n vanuit de gehele wereld.
Ge ti_. "ten u njange staatsleningen slo-
rnin^ler ongeveer drie dubbeltjes
öunrtf 1"' °nder meer doordat de
On j?rutures (termijncontracten
teerd Ult-Se obligaties) lager no-
Ve w n}n verband met een nieu-
dank 6Stduitse staatslening. On-
ten hÜ ?en wat betere dollar slo-e mternationals allen lager.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfOndSen v.k. sk BV. NL 77-92 99,10 99,10 Binnenl. aandelen MoolenenCo 27,10 27,00 d Henderson Spirit 65,00 64,00 Citicorp. 23,75 23,75 Gillette 97,50 98,00 Groenendijk 36 50 36 60BA NL 77-93 98,60 98 60 ~u, , A Mulder Bosk. 68,80 66.00 Holland Fund 77,50 76,20 Colgate-Palm. 61,20 61,50 Goodyear 64,50 65 00 Grontmij c 198 00 202 00AEGON 128,00 124,10 d 81/. NL 83-93 98,75 98 75 TnvuZ 75,00 75,0° Multihouse 10.70 10,90 Holl.Obl.Fonds 116,80 116.80 Comm. Edison 33,50 33,50 Inco 45,50 4600 HCA Holding 5580 55'so IAhold 145,60 144,90 BA NL 84-94 98,10 98,10 au ?!.'ng 36'00 36-50 Mynbouwk. W. 412.50 390,00 Holl.Pac.F. 105,80 105,20 Comp.Gen.El. 620.00 - 1.8.M. 210,00 209.50 Heivoet Holding 6o'(K) 6020 1
Akzo 119,20 118,00 81/. NL 85-95 97,75 97,75 » f,",, r„ c 2do'oo 250'00 Naeff 300.00 - Interbonds 495,00 495,00 ControlData 20,20 20,20 Int. Flavors 120,00 - HesBeheer 259 00 25800A.B.N. 37,90 37,50 BA NL 90-00 95,95 95 68 °)r". 28'50 2830 NAGRON 49,70 49,50 Intereff.soo 47,40 47,40 Dai-Ichi Yen 2360,00 - ITT Corp. 119,00 - HighlDevel 14*70Alrenta 154,00 154,00 BNLB3-93 98,25 98 35 rjjjT? n J. cd 37'40 37-40 NIB 591,00 590.00 Intereff.Warr. 290,60 291,50 DaiwaSec. yen 1640,00 1580,00 Kroger 25,00 25 00 Homburg eert 380 375Amev 57,40 57,30 BNL 85-95 97,25 97,25 » Ü dPL 19'00 19,00 NBM-Amstelland 18,50 18,50 Investa part 84,80 84,80 Dow Chemical 65,00 65,50 Loekheed 60,70 6070 Interview Eur 6*90 700Amro A. in F. 89,20 89,20 7% NL 77-97 96,60 96 60 », ~ „ s'oo s'oo5'00 NEDAP 370,50 375,00 e Jade Fonds' 167,50 170,00 Du Pont 40.00 - Merck __ Co. 142 OOd 145 00 Inv Mij Ned 4650 47 50Amro-Bank 74,70 73,80 7% NL 77-92 98,60 98,60 ?" „,V 410'00 " NKF Hold.cert. 335,50 338,00 Japan Fund 26,50 27,00 EastmanKodak 40,30 40,50 Minn. Min. 152,00 152'oo Kuehne+Heitz 5000 49'00fBorsumijW. ' 85,00 83,50 7% NL 82-93 97,90 9790 '7,",.° 110'00 110-ü(l Ned.Part.Mij 44,20 44.30 Jap.lnd.Alpha Fd 10300,00 - Elders IXL 2,90 - Pepsi Co. 124,00 12500 LCICompGr 16*40 16*10Bührm.Tet. 68,70 69,90 7% NL 85-00 94,50 94 50 „».,,? 11000 10800 Ned.Springst. 9600,00 - Japan Rot. Fund yen 9200,00 - Euroact.Zw.fr. 142,00 - Philip Morris C. 82 00 80*00 Idem Bst 0*62 065C.S.M.eert. 86,00 85,90 7% NL 90-00 92,50 92*25 BAM Groep 101,00 101,00 Norlt 930i00d 940,00 Mal.Cap.F. $ 8,20 8,20 Exxon Corp. 47,80 47,80 Phill. Petr. 4850 4800 Melle 295*00 292*00DAF 29,30 29,20 V/i NL 78-93 98,00 9g'20 Batenburg 101,001 101,50 b Nutricia gb 88,00 88,50 Mees Obl.Div.Fonds 97,30 - First Pac.HKs 1,45 - Polaroid 7200 70*70 Nedschroef 135*70 134*00DordtPetr. 131,70 128,50 d 7/2 NL 84-00 93,80 93 80 Beers 13850 121'00d Nutricia vb 95,00 95,50 MX Int.Vent. 49 10 49,10 Fluor Corp. 43,40 - Procter&G. 136 50 '- <Nevas st(cert) o*B2 o*B2DSM 118,50 117,50 7V2 NL 85-95 96,14 9608 Begemann 176,00 176,00 Nijv.t.Cate 110,00 110,00 Nat.Res.Fund 1360,00 1380,00 Ford Motor 47,70 47,70 Quaker Oats 94,00 - Nevas st (cprefl 0*66 0*66Elsevier 87,20 86,50 7'/2NLBS-2 95 95,75 9575 °eU.n,? „ 321'00 32°*. Omnium Europe 14,20 14,20 Nedufo A 131,00 131,00 Gen. Electnc 68,30 68,00 Sehlumberger 100.50 10320 Neways Elec 9*70 9*BoFokker eert. 49,60 49,30 7V2 NL 86-93 97,25 97,25 |?T , un. 39° ,3'?? Orcoßankc. 77,00 76,60 Nedufo B 135,50 135,50 Gen. Motors 48,30 48,25 Sears Roebuck 66,00 67,00 NOG Bel.fonds 30*70 30 80Gist-Broc.c. 31,30 30,80 7'/2 NL8911 91,00 90,75 Blydenst.-Will. 32,80 32,50 OTRA 222,00 d 221,50 NMB Dutch Fund 41,50 41,30 Gillette 54,20 54,50' Shell Canada 57,50 57,00 pan pacific 10*50 10*50HCS Techn. 15,00 15,50 Vk NL 89-99 89,65 89 40 Boe

r)
r De'3Z ... J 33®° 33^" Palthe m,w 109-30 NMB Global F. 48,00 48,00 Goodyear 35,20 35,50 Tandy Corp. 61,00 60 00 Pie Mcd 14*00 14*00Heineken 126,50 127,70 7NL 66-91 98,25 98 35 de Boer Winkelbedr. 70,20 69,90 F*irelli Tyre 28,00 k 27,80 NMB Oblig.F. 35,10 35,30 Graee&Co. 29,40 - Texas Instr. 73.00 73 70 Poolgarant 9*20 10*00Hoogovens 77,00 76,20 7NL 66-92 97,80 97,80 5"
~" w ,_',,2 ,oo_ Polygram 37,50 37,60" NMB Rente F. 103,20 103,20 Honeywell 96,90 98,00 Union Pacific 130.00 130 00 SimacTech n'6o 17*50Hunter Dougl. 107,50 104,50 7NL 69-94 0,95 95 80 "oskaisW. 18,90 18,80 p0lynorm 120,00 119,80 NMB Vast Goed 38,50 38,80 Int.Bus.Mach. 115,70 116,20 Unisvs Corp 28 50 29 50 Sligro Beh 56*20 56*20IntMüller 92,80 92,70 7NL 85-92/96 93,60 93,60 goskaUs pr 22,50 22,40 porcel. Fles 175,00 177,00 Obam, Belegg. 225,50 224,70 Intern.Flavor 60,60 - USX Corp 62,00 62*00 Verkade Kon 415*00 404*70KLM 32,80 32,70 7NL87p93 94,37 94,32 Braat Beheer 47,00 a 46,20 Kavast 4660 4660 OAMFRentef. 12,25 12,25 Intern. Paper 51,40 - Vanty Corp 3,90 '- VHS Onr Goed 13*80 13*90Kon.Ned.Pap. 46,10 46,50 7NL 89-99 88,50 88,15 „ „vaSt„ „ Z2Z JZfn Reesink 76'50 7660 Orcur.Ned.p. . 47,00 47.00 ITT Corp. 56,25 56,25 Westinghouse 135,50 135,00 Weweler 73*00 72*90Kon.olie 145,80 140,70 d 7NLB9-99-3 88,29 8804 5u,rg.m,? ,'„' 31 3°Z Riva 53,50 53,50 Pac.Dimens. 102.20 102,40 K.Benson® 5017,29 - Woolworth 11500 11700Nat. Nederl. 74,70 75,20 f 7NL 89-99-4 88,04 87/79 n,^6» "* ,_!_'_ n ,„,„„_ Riva (eert.) 53,50 53,50 Pac.Prop.Sec.f. 44,20 44,20 Litton Ind. 76,10 76,50 Xerox Corp. 84,00 84*00 OPTIEBEURSNMB Postbank 52,00 52,20 6% NLI-2 85-95 93,30 9330 Calve-Delftc 1010,00 1010,00 Samas Groep 76,00 76,50 Pierson Rente 10150 101,50 Loekheed 34,00 34,00

Nedlloyd 87,50 86,30 63/. NL 86-96 92,75 92?75 Center Parcs 50.20 54,60 Sarakreek 29,40 29,40 Postb.Belegg.f. 52 40 52,40 Minnesota Mining 83,00 83,00 ser,e omzet vk- sk-Océ 62,90 63,20 6%NL 88-98 87,40 87*15 85,00 84,90 Schuitema 1300,00 - Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 - Mitsub.Elect. 1030,00 - Eu.O-obliqatieS & COnv. Abn c jul 40.00 280 0,70 0,40
Pakhoed Hold. 190,00 185,80 6%NL 89-99 86,95 86 70 Chamotte Unie 7,00 7,00 Schuttersveld 51,00 51,60 Rabo Obl.inv.f. 73 60 73.60 MobilOil 62.00 62,20 , ,„„. .„__ aegn c jul 125,00 605 4,20 b 4,70
Philips 33,50 33,00 6/2 NL6B-93-1 96,00 9600 S fy "_'" ?"'__ Smit Intern. 73,80 72,00 Rabo Obl.div.f. 48,50 48,60 Morgans 37,20 37,00 1"1! '~" l*'" aegn c jul 130,00 277 2,20 2,00
Robeco 97,60 97,20 6/2 NL6B-93-2 96,10 9630 Claimindo 309,00 309,00 St.Bankiers c. 25,30 25,80 Rabo Onr.g.f. 83,70 83,70 News Corp Auss 10,10 10,20 ~ „= „£'„„ „„'__ aegn c okt 135,00 224 2,50 2,90
Rodamco 79,40 79,30 6»/2 NL 68-94 95,00 9520 „on_?iS r ' :.'__ Stad Rotterdam c 48.60 47,90 Rentalent Bel. 132,90 133,00 Nynex 86,70 86,60 „.mev £, 3" ,~'" aegn p jul 120,00 255 1,80 1,50
Rolinco 96,60 96,10 6/2.NL 86-96 88,95 88,90 ?edLBI!l ,^'ÜL ,?!'__ Telegraaf De 98,50 100,00 Rentotaal NV 30,90 30,90 Occ.Petr.Corp 27,00 27,20 }üZmcv8_5_ >"'°? W}Zl aegn p okt 120,00 218 3,50 3.30
Rorento 58,40 58,50 6>/2NL8744 91,15 9115 £rownv.G.c 4 '_„ -_„_ Text.Twenthe 360,00 365,00 RG groen 50,40 50,40 Pac.Telesis 47,20 47,40 n"ev* °1-__ n___ buhr c jul 70,00 294 1,70 2.10
Stork VMF 56,60 56,90 6'/_ NL 88-96 88,50 88*50 Mit Instrum. 51,20 50,80 Tuüp Comp. 48,30 48,50 RG blauw 49,50 49,80 P.& O. ® 5,90 6,00 10teAmro86 95,50 96,50 buhr

_
okt 7000 373 350 4]o

Unilever 150,90 150,10 6V2 NL 88-98 86,20 85 95 Jfsseaux 239,90 239,90 Tw.Kabel Hold 149,50 152,00 RG geel 48,40 48,60 Pepsico 68,30 68,50 'S A,rnroBL „„„ _H_ dsm c jul 120,00 365 3,20 3,00
Ver.BezitVNU 99,00 98,00 6/2NL 89-99 85,65 85*40 Dorp-Groep 38,90 38,50 übbink 10560 ]05,00 Rodin Prop.s 114 00 111.00 Philip Morris C. 44,30 44,20 5% Amro 86 90,00 90,00 coc c mei 265,00 224 23,50 20,80
VolmacSoftw. 37,80 37,50 6NL 87 86,15 86*15 lc°"?to ?JH_ f2''"" Union Fiets. 42,50 42.50 Rolinco cum.p 89,90 89.90 Phill. Petr. 27,00 27,10 Amro Bank wr 10,10 10,00 c mei 270.00 267 17,30b 15,80
VOC 38,00 38,00 6'A NL 66-91 97,80 97,90 "BA_ ~ 25,00 25,00 Ver.Glasfabr. 357,00 359,00 . Sci/Tech 18,00 18.00 Polaroid 43,10 42,60 A"ro?wB6 '4? ""$ eoe c mei 275,00 400 12,50 10,80
Wessanen 74,70 74,60 6'ANL 67-92 96,00 96 20 Enkshold- 129-60 d 127>00 Verto 84,70 84,40 Technology F. 17 60 17,60 Privatb Dkr 290,00 292,00 9 BMHecu 8.-92 95,75 96,00 coc c mej 280,00 1276 8,00 5,80
Wolters-Kluwer 55,80 54,80 6V..NL86-92.6 90,90 9100 Flexovitlnt 94,30 94,00 VolkerStev. 83.80 84,80 TokyoPac. H. 236*50 236,90 Quaker Oats 47,00 - !„"HB7 S_'l_ __'__ coc c mei 285,00 2316 3,00 a 0,80

6V. NL 86/96 87,45 87 45 Frans Maasc 123,00b 124,50 Vredestein 23,30 23,50 Trans Eur.F. 85,10 85,20 St.Gobin Ffr 605,00 605,00 IOVsEEG-ecu 84 99,00 99.00 coc c mcl 290,00 225 0,60 0,10
Rinnpnl nhlioaties 6'/.NL86p95 89,80 89,7 0 Fumess 135,00 134,00 VRG-Groep 74,60 73,90 Transpac.F. 420,00 410,00 Saralee 27,80 - "S-ecuBs 95,50 95,75 coc c jun 285,00 339 7,50 6,0Q
,» . l__«___n! 6'A NLB7-3p95 89,85 89,75 Gamma Holding 99,00 98,80 WegenerTyl 220,00 221,50 Uni-Invest 109,00 106,00 Sehlumberger 56,00 56,70 ?/2"£f^ ,X ,S e°* c Jun 295'°° 407 3-00 2'lo(Staatsleningen) 61/411L87-1/95 89,29 89,19 Gamma pref 5,80 5,80 West Invest 25,70 24,70 Unico Inv.F. 79,20 79,50 Sears Roebuck 37,30 36,80 IJ'^NGU 83 100,00 100,00 coc c jun mm 240 090 a 08().
12% NL 86-96 112,40 112,10 61/4NLB7-2/95 89,22 89,12 Getronics 32,40 32,60 West Inv. wb. 123,00 125,00 Unifonds 37,50 37,50 Sony (yen) 46,70 47,00 2";MBPb.B6 84,75 84,75 g.. p mei 285,00 433 0,10 0.10
12% NL 81-91 103,70 103,70 6-ANLBB-94 91,60 91,55 Geveke 48,90 49,00 Wolters Kluwer 211,50 220,00 VWN 59 80 59,80 Southw. Bell 57,20 56,80 "B Postb.war. 82.50 83,00 coc p mei 290,00 654 2.20 4,20
12/2 NL 81-91 102,55 102,55 6% NL 78-98 93,00 93,00 Giessen-de N. 285,00 272,00 Wyers 45,20 45,50 Vast Ned 124,60 124,80 Suzuki (yen) 916,00 - £/_ ". 86 96.25 96,50 coc p jun 275,00 218 1.90 1,90
12 NL 81-91 102,55 102,55 6>/.NLBB-98 87,90 87,90 Goudsmit Ed. 416,90 416,00 Venture F.N. 39,60 39,50 Tandy Corp. 33,70 33,70 ? /4"-83 ,9?'" 9?'°° coc p jun 280,00 419 2,60 2,80
11%NL 81-91 101,85 101,85 6NL 67-92 95,70 95,80 Grasso's Kon. 120,20 120,10 »„,„„„:„„„:„,.,„„!„„„„ VIB NV 82,30 82,30 Texaco 59,50 60,00 ''"f083 l_M '?''=" coc p jun 285,00 641 4.00 4,50
11V2 NL 81-91 102,20 102,20 ONL 87-94 90,03 89,98 Grolsch 142,00 141,50 Beleggingsinstellingen VSB Mix Fund 50!90 51,00 Texas Instr. 40,30 40,80 l **<*> fa coc p jun 29000 269 62(). 750
lIV2NL 81-92 102,40 102,40 6NL 88-94 90,20 90,15 GTI-Holding 211,00 213.00 Aegon Aand.f. 38,20 38,10 WBO Int. 68,60 68,60 TheCoastalC. 34.20 34,60 7 Rabo 84 94,00 95,00 goud p mei 37000 383 liso uo
ll'/2 NL 82-92 102,55 102,55 6NL 88-95 88,53 88,40 Hagemeyer 108,00 108,30 ABN Aand.f. 73,50 73,70 Wereldhave NV 198,00 198,00 T.I.P Eur. 1,53 1,65 hoog c jan 80,00 223 7,20 7,00
11% NL 81-96 105,40 105,40 86,85 86,75 HAL Trust B 14,30 14,40 ABN Beleg.f. 59,50 59,70 Yen Value Fund 86,50 86,20 Toshiba Corp. 1100,00 1080,00 Ri nno„|_,„H ïniot nffiriool hooS Pi»l B°.°o 229 470
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Woningbouw in Nederland zakt in

Opleiding Wilma
aan Oostduitsers

Van onze redactie economie
{JïTWERPEN - Het van oorsprong Limburgse bouwconcern
*üma leidt in Hessen en Düsseldorf in de Bondsrepubliek een

Oostduitsers op, die te zijner tijd kunnen worden ïnge-
bet bij woningbouwprojecten in de buurt van Leipzig en West-
°eflijn. President L. Maas zei dit gisteren bij de presentatie
*n het jaarverslag. Hij waarschuwde evenwel voor euforie. De

pfste twee jaarverwacht hij zeker nog niet met woningbouw
'n de DDR te kunnen beginnen en een grote markt wordt het
,f*er niet, mede gezien de moeilijke administratieve ïnfra-

in Oost-Duitsland en het ontbreken van actuele ka-
aastergegevens.
tol
I lm-a International NV is de afge-
Pen jaren uitgegroeid tot een zeer

j)0 bouwconcern met een
djofÜkantoor dat om belastingtech-
ti_ri redenen °P Curagao is geves-
Jf*, terwijl de directie in Antwer-pen zetelt. Met vijf divisies heeft het
jjncern een stevige poot in de
öuHwmarkten in Nederland, West-
jjjttsland en de Verenigde Staten.
Cfen de Wilma Bouw BV heeft

het divisiekantoor in
jj. ert nog Limburgse raakvlakken,
niw teur L' Maas komt zodoende
het u g vaak meer in Limburg, al is
3 bedrijf er nog wel betrokken bij
ty°te projecten, voornamelijk in
i('*Wcht, zoals in de afgelopen ja-
£n net MECC en in de toekomst het
u ematica-project Transpolis bij
ia£>stricht Airport.

Nieuwe CAO Vredestein
VELP - Bij het rubberconcern Vre-
destein in Velp is een principe-ak-
koord gesloten voor een CAO met
een looptijd van 24 maanden. Dis-
trictsbestuurder Plomp van de in-
dustriebond FNV noemt het con-
tract 'evenwichtig, met veel aan-
dachtvoor de werkgelegenheid. De
3300 werknemers van Vredestein
(vestigingen in Velp, Doetinchem,
Renkum, Enschede en Maastricht)

krijgen een loonsverhoging van
twee keer drie procent en een een-
malige uitkering van een half pro-
cent.
De CAO-onderhandelingen bij Vre-
destein stonden in het teken van de
slechte financiële situatie van het
concern. Zo is nu afgesproken dat
werknemers van 57 jaar en ouder
met slechts een minimaal verlies
aan inkomen de onderneming kun-

nen verlaten. De bonden zijn tevre-
den over deze afspraak, omdat zo
gedwongen ontslagen bij het in
moeilijkheden verkerende concern
vermeden kunnen worden.
Het contract voorziet verder in een
verlaging van de VUT-leeftijd van
63 naar 62 jaar.
De nieuwe CAO biedt verder een
scholingsprogramma, een lichte
vermindering van de pensioenlas-
ten voor het personeel en een rege-
ling waarbij werknemers van 55 jaar
en ouder bij een WAO-situatie een
aanvullingkrijgen tot de hoogte van
de VUT-uitkering.

economie

Fabriek voor luxegeschenkverpakkingen

Vaban Sittard kiest
voor Maasmechelen

-
Binnen enkele maanden opent
J|aban International Sittard op
'et industrieterrein van het Bel-
ftsche Maasmechelen de vierdebuitenlandse vestiging. Onder de
ftaam Modern Pack N.V. wordt
jf}Maasmechelen een produktie-
Wn van luxe geschenkverpak-

zoals papier, dozen en
ü(lt dat op elkaar is afgestemd,
°Pgestart. Volgens algemeen di-
rekteur Leo Mans van Vaban zal
'eze nieuwe poot van het bedrijf
straks aan 20 tot 25 mensen werk
Weden. Inmiddels is door Arme-
JJarie (13) en Marie-Jose (19)
Wans, de eerste steen van de
Ruwbouw gelegd.
De Vaban-groep heeft al buiten-
landse vestigingen in New Vork

en Atlanta in de Verenigde Sta-
ten en Louviers in Frankrijk.

Direkteur Leo Mans: „Het be-
sluit om in Maasmechelen te
bouwen is vooral ingegeven door
financiële overwegingen. Niet al-
leen' is de grondprijs in België
veel lager, ook de investerings-
premies in het kader van het
streven om vervangende werk-
gelegenheid voor de mijnindus-

trie te realiseren, zijn zeer aan-
trekkelijk. De uitstekende lig-
ging aan kruispunt van autowe-
gen en de wetenschap dat straks
in 1992 de grenzen helemaal zijn
opgeheven, maakten een spron-
getje over de grens meer dan
aanvaardbaar.
In het moederbedrijf in Sittard
ligt het accent vooral op lint,
band en koord. Jaarlijks wordt

ongeveer 500.000 kilometer ver-
werkt en verspreid. Een heel be-
langrijke rol in de verwerking
van lint en koord spelen de thuis-
werksters van Vaban. Het aantal
varieert van 150in de stillemaan-
den tot 350 in de topmaanden.
Ook het personeelsbestand is
snelgroeiende. Momenteel 67
vaste krachten bij de Vaban-
groep en daar zijn de werkne-
mers van Maasmechelen nog
niet bij geteld.

Van de aandelen van de Vaban-
groep is 52 procent via een mana-
gement buy-out ondergebracht
bij de directie, 48 procent is on-
dergebracht bij AG Breitenbach
in Zwitserland.
Het bedrijf haalt dit jaareen om
zet van ruim 20 miljoen gulden.

SEP maakt zich ernstig zorgen

Stroomgebruik
blijft toenemen

Van onze correspondent

ARNHEM - De Samenwerkende
Elektriciteitsproduktiebedrijven nv
(SEP) maakt zich ernstig zorgen
over de toenemende stijgingvan het
stroomverbruik in Nederland. In-
dien groot- en kleinverbruikers zich
niet matigen in hun afname, zullen

er extra elektriciteitscntrales bijge-
bouwd moeten worden.

In het meest recente elektriciteits-
plan is de SEP nog uitgegaan van
een vermindering van het stroom-
gebruik met 20 procent. Over het af-
gelopen jaar steeg het verbruik ech-
ter met 4,2 pTOcent. Volgens SEP-
directeur ir N. Ketting zal uiterlijk
in 1992 over een uitbreiding van
centrales een besluit genomen moe-
ten worden.

Tot het jaar 2000 heeft de SEP nog
mogelijkheden om stroom uit het
buitenland te betrekken. Omdat de
bouw van een nieuwekolencentrale
zon 8 jaarbeloopt, zal uiterlijk over
anderhalf jaar daarover een beslis-
sing genomen moeten worden. „Het
is vijf voor twaalf', aldus Ketting
gisteren bij de presentatie van het
jaarverslagvan de SEP.

De Nederlandse huishoudens ver-
bruiken aanmerkelijk minder elek-
triciteit dan een flink aantal jaren
geleden. Toch is ook bij deze groep
een stijging van het stroomgebruik
te zien.

De SEP pleit nog steedsvoor het in-
zetten van kerncentrales voor
stroomopwekking.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,79 1,91
austr.dollar 1,36 1.48
belg.frank (100) 5,27 5,57-
-canad.dollar 1,52 1,63
deensekroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 3,00 3,25
finse mark (100) 46,00 48.50
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,04 1,24
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
noorsekroon (100) 27,35 29,85
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.eseudo(lOO) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,73 1.89
zweedse kr. (100) 29,20 31,70
zwits.fr. (100) 129.25 133.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,85575-1,85825
antill.gulden 1,0200-1,0500
austr.dollar 1,4095-1,4195
belg.frank (100) 5,4375-5,4425
canad.dollar 1,57525-1,57775
deense kroon (100) 29,435-29,485
duitse mark (100) 112,405-112,455
engelse pond 3,1380-3,1430
franse frank (100) 33,335-33,385
griekse dr. (100) 1,0885-1,1885
hongk.dollar (100) 23,6750-23,9250
ierse pond 3,0120-3,0220
ital.lire (10.000) 15,275-15,325
jap.yen (10.000) 121,52-121,62
nwzeel.dollar 1,0565-1,0665
noorse kroon (100) 28,945-28,995
oostenr.sch. (100) 15,9730-15,9830
saudi ar.ryal (100) 49,3250-49,5750
spaanse pes. (100) 1,7980-1,8080
surin.gulden 1,0175-1,0575
zweedse kr. (100) 30,765-30,815
zwits.frank (100) 132,045-132,095
e.e.u. 2,3040-2.3090

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 199,10 196,10
id excl.kon.ohe 191,90 191,10
internationals 195,50 190,50
lokale ondernem. 204,90 204.40
id financieel 150,40 149,80
id niet-financ. 258,80 258,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263,60 262,70
id excl.kon.olie 244,40 243,70
internationals 267,10 265,50
lokale ondernem. 258,80 258,50 .
id financieel 200,40 200,50
id niet-financ. 315,60 315,00
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 119,70 119.10
internation 107,80 106,20
lokaal 121,90 121.40
fin.instell 110,40 109,60
alg. banken 104,50 104.00-
-verzekering 117,10 116.10
niet-financ 125,30 124,90
industrie 129,60 129,30
transp/opsl 128,40 127,10

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 21.800-’22.400-
-vorige ’ 21.720-/22.320 ; bewerkt ver-
koop ’ 24.000, vorige ’ 23.920 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 260-/330 vorige

’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370 la-
ten, vorige ’ 370 laten.

DEN HAAG - De industriële pro-
duktie in het eerste kwartaal ïag ,3
procent hoger dan in het eerste
kwartaal van vorig jaar en hand-
haafde zich op ongeveer het niveau
van het vierde kwartaal van vorig
jaar, aldus het CBS. In maart 1990
was de produktie één procent min-
der dan in februari.
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COMPUTEROPLEIDINGEN

specifiek afgestemd op uw
bedrijfssituatie

* Algemene PC-introductie

* Besturingssystemen

* Tekstverwerking

* Spreadsheets

* Databases

* Geïntegreerde pakketten
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Opel
OPEL Ascona 1.6 LS, 4-drs.
zwart, '87, aparte, auto, pr.

’ 12.950,-, 3 mnd. garantie,mr. en financ. mog. Tel.
045-255784.
Te k. Opel KADETT, bwj.'Bs
kl. wit, i.pr.st., ’ 10.250,-.
Tel. 045-256917.
Te k. Opel KADETT hatch-
back, bwj.'B3, pr. ’ 5.700,-.
Tel. 045-250074.
Opel KADETT 1.6 diesel
station, grys kent. weinig km
APK gek. v. part. goede auto
grote beurt enz. vr.pr.

’ 5.500,-. 045-722408.
Te k. KADETT E, bwj. '85,
5-drs. 1300 LS, met gas, kl.
wit, pr. ’9.750,-. Crutser-
veldweg 2, Kissel/Heerlen.
Opel MONZA 3.0 GSE alle
denkbare extra's, digitale
uitv., vr.pr. ’16.500,-. Prof.
v.d. Waalstr. 8, Hoensbroek.
Opel ASCONA 16 S, bwj.
'83, km.st. 60.000, APK 3-
91, i.z.g.st. pr.n.o.t.k. Tel.
045-228764.
Opel MANTA 1.6 S, type 'T
i.z.g.st. Hoofstraat 214,
Hoensbroek.
ASCONA 1900 bwj.'7B, APK
gek. '91, St. Josephstr. 61,
Sittard.
Opel REKORD 2.0 E Berlina
'79, motor '84, 5-bak, i.z.g.
st. ’2.650,-. Na 16.00 uur
Laanderstr. 85, Heerlen.
Te k. Opel KADETT type
Hatchback 1.6 diesel, '84,
APK 3-'9l, i.z.g.st. onderh.
boekje aanw. vr.pr.
’4.700,-. Heerenweg 338,
Heerlen.
Te k. Opel KADETT 1100,
bwj. '74, kl. oranje, m. trekh.
APK 3-'9l. Vr.pr. ’600,-.
Tel. 045-224564.
Te k. Opel MANTA GT/J,
bwj.'Bo op LPG, APK 8-'9O
vr.pr. ’2.250,-. Limietstr. 13
IJzeren (Valkenburg).
04406-15518.,

Te k. Opel KADETT, bwj. '78
APK met radio. Tel. 045-
-318033.
Te k. Opel KADETT, bwj. '77
vr.pr. ’ 750,-, stationcar.
Tel. 045-456467.
Te k. Opel MONZA '79, (bak
defect) ’ 3.500,-. Tel.
04490-22132.
Tek. Opel KADETT 1300 S,
'86, met schade. Tel. 045-
-726668.
Te k. SENATOR 25E, model
'84, 5-bak, LPG, ’10.750,-
Inr. mog. 04490-22132.
Te k. Opel MANTA Berlinet-
ta 19S, bwj. '79, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04450-2405.
Te k. Opel ASCONA 2.0 SR,
rood, bwj. '79, veel extra's.
Dr. Poelstr. 18, Hulsberg.
Opel KADETT 1200 bwj.
'80, nw. mod. APK 5-'9l,

’ 2.850,-. Tel. 045-720951.
KADETT type 12 S, hatch-
back, '83, zeldz. mooi, elke
keur. mog. Kerkraderw. 166,
Hrl
Te k. Opel CORSA 1,2 S,
bwj. juni '83, km.st. 45.000,
vr.pr. ’ 7.500,-. 045-729206
Te k. KADETT C, i.z.g.st.,
APK 4-'9l, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-226589
KADETT 13 LS nw. m. '86,
100% onderh. ’ 10.250,-.
Alle keur. toegest. 04490-
-14427.
Te koop Opel REKORD bwj.
'82, km.st. 80.000. Tel.
04490-45939.
Opel KADETT 1.3 bwj. '81,
ASPK 4-'9l, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.400,-. 045-323736.
Opel KADETT GSI '85 wit,
alarm 15" sportv. getint glas,
5-bak dig. dashb. i.z.g.st.
tel. 045-256947 na
13.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,bwj. '85, kl. wit, div. extra's,pr. ’ 11.500,-. Tel. 04490-
-23649.

Peugeot

Te k. PEUGEOT 205
fa Coste uitv., kl. wit, bwj.
4-'B5, div. extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 11.500,-. Tel. 045-
-444418 na 20 uur.
Te k. PEUGEOT 604 SL
automaat, bwj. 1980, APK
6-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
04490-15464 b.g.g.
045-241435.
Te k. van 1e eig. PEUGEOT
305 SR met schuifd., bwj.
'80, APK 5-'9l, ’1.500,-.
Gerardstr. 2, Schaesberg.

PEUGEOT 205 GRD, '85,
APK 5-'9l, zilvermet. Tel.
04454-2435.
PEUGEOT 305 GLS break,
'81. 04492-5009. Hommer-
terweg 280, Amstenrade.

PEUGEOT 505 GRD, 1987,
125.000 km, schuifdak, trek-
haak, i.g.st. APK tot 5-'9l,
vr.pr. ’ 15.000,-. Tel.
04490-21778.

Te k. PEUGEOT 305 '82,

’ 2.500,-, i.g.st. Molenstr.
53, Bom 04498-52077
maand./dinsd. na 18.00 uur.
PEUGEOT 309 KR 1.6i 3-
drs. 5-bak grijsmet. nw.
mod.'BB, ’12.750,-, in
splinternw.st., pas gekeurd.
043-254462.
PEUGEOT 205 1.4, 1987.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045-
-717755.
Te k. PEUGEOT 104, bwj.
'83, vr.pr. ’2.500,-. 045-
-720810.

Porsche
Te k. PORSCHE 924 bwj.
'84, indierood, in nw.st.,
Pon.auto, pr.n.o.t.k. alleen
ser. gegad. Tel. 045-319250
b.g.g.716951.
Te k. PORSCHE 924 turbo,
in pr. st., bwj. '79, ’12.500,-
Tel. 09-3211767670.

Renault

Renault aanbieding
Renault 5 TL 3-drs. bordeauxrood 1985
Renault 5 TL Flash uitv. Wayt 3-drs. uitv 1987
Renault 9 GTL striping Becyl 1982
Renault 9GTL Broadway 5-bak wit 1986
Renault 9Louisiana uitv. bruinmet 1986
Renault 11 TL open dak 5-drs. wit 1986
Renault 11 GTL slechts 28.000 km 5-bak goud 1987
Renault 21 TL striping 5-bak wit 1986
Renault 21 GTS veel extra's, lichtgroen 1987
Renault 21 GTS Monaco uitv. bruinmet 1988
Renault2lGTSSymphoniemetall.gr 1988
Renault 21 NevadaCombi 5-drs. 5-drs. wit 1986
Renault 25 GTX blauwmetall 1986
Renault 25 GTS veel extra's, bruin 1988

Met volledige BOVAGGARANTIE

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht.

Te koop R 5bwj. '81, met
APK. vr.pr. ’1.250,-. Be-
lemnieterf 209, Heerlen.
045-225268.
RENAULT 11 GTL Spring,
Ittxe 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 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.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
81, zeer mooi en zuinig

APK tot 4-'9l, zien is kopen

’ 1.350,-, tel. 045-325910.
Te k. RENAULT 5, Parisien-
ne-uitv. bwj. 15-10-'B2,
APK 15-10-90, vr.pr.

’ 3.300,-. Tel. 04454-2092.
Te k. RENAULT 18 autom.,
met gr. beurt en APK. Pr.
’3.250,-. Tel. 045-271137.
RENAULT 5 GTL uitv. nw.
mod.'B6, 3-drs. kl. wit, 1e
eig., in nw.st., pas gekeurd.

’ 7.400,-. Inl. 043-254462.
RENAULT R5GT turbo, wit,
1989, zeer mooi, spec. prijs.
Autobedrijf Kompier, Aker-
straat 150, Heerlen. 045
-717755.
RENAULT 25 GTS 2.0, bwj.
2-"86, beigemet., radio, get.
gl., doorlock, stuur- en rem-
bekr., z.g.a.n., 89.000 km,
pr. ’ 17.000,-. 04450-3070.
Renault 11 GTL, 5-drs.
1984, zilvermet. 1e eig. s-
bak. in perfecte staat. Volvo
Jac KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123. 045-458000

Suzuki
Suzuki JEEP SJ4IO eind
'82, soft-top, geel kent.
’7.250,-. Inr. evt. 045-
-316940.
Te k. SUZUKI bus geel ken-
teken, bwj. '84, pr. ’ 5.000,-.
Tel. 04455-2557.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Tek. RENAULT 19GTR. s-
drs, '90, ’21.800,-. Tel.
04490-29593.
Te k. R 5, bwj. '87, km.st.
37.000. Tel. 045-228469 b.
g.g. 045-726668.

Rover
ROVER 3.5 Saloon V8bwj.
'69, i.z.g.st., APK-gekeurd,
kl. grijs. Tel. 045-214612.
ROVER 2300 S, 1982, mooi
spec. prijs. Autobedrijf
Kompier, Akerstraat 150,
Heerlen. 045-717755.

Saab
Saab

Saab 9000i'86, Odoardo,
pullman-bekleding, electr.
ramen, centr. deurvergr.
elec. spiegels, enz. Zeer

aantrekkelijke prijs.
Let opl

Saab 90, '87, d. blauw, op
gas, 83.000 km. 2 jr. gar.

Saab 900, 3-drs. '87, zilver-
met, spoiler, stuurbekr. zeer

mooi.
Saab 900, 4-drs. '86, wit,
met zonnedak, zeer gave

auto.
Div. Saabs, vanaf ’ 2.000,-

-tot ’ 10.000,-, Saab dus alle
goed.

Saab 900i, 5-drs. '85, roze-
quarts, schuifdak, stuurbekr.

gewoon goed!
Alle Saabs bij autobedrijf

Kompier hebben een voor-
delige lente-prijs en een
perfecte garantie! Ga op
vacantie met de veiligste
auto, maak een proefrit.

Autobedrijf Kopier
Een begrip in Saab

Akerstraat 150, Heerjen.
045-717755

Galjoenweg 45, Maastricht
043-632547.

Te koop SAAB 99 GL, aut.,
vr.pr. ’1.300,-. Limburgia-
str. 23 Heerlen. 045-723947
Saab 96 LIMITED Edition,
bwj. 79, als nieuw zo mooi,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-716056.

Skoda
Tek. SKODA 105L, bwj. '83,
APK 1-'9l, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 045-465069.

Seat

Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.
BMW 316 nieuw model 1983 ’ 13.500,-
Audi 90 Quattro 1985 ’ 29.500,-
Seat Malaga 1.5GLX i demo, december. 1989 ’ 22.950,-
Seat Ibiza 1.2 GL 1989 ’ 16.000,-
SeatRonda 1.6 SX 1984 ’ 9.500,-
VW Golf GTI alleextra's 1989 ’ 35.000,-
VW Golf 1.8 IManhatten 1989 ’ 29.500,-
VWGolfl.B 150pkgetuned 1985 ’ 21.500,-
VWGolfl.6LXsportint 1987 ’ 21.500,-
VW Golf 1.6CL 5-versn 1984 ’ 12.500,-
VWPolo CL 1985 f 11.000,-
VW Golf GTI div. extra's 1981 ’ 7.500,-
VW GolfGTI div. extra's 1979 ’ 6.000,-
Mercedes 260E alle extra's 1985/ 45.000,-
Mercedes 200E ASD 1988 ’ 44.000,-
Mercedes 190 D nw. model oktober 1985 ’ 28.500,-
Nissan Patrol 3.3 TDVan 1986 ’ 32.000,-
Nissan Sunny 1.6SLX automaat 1986 ’ 19.750,-
Opel Kadett GSI div. extra's 1988 ’ 29.500,-
Opel Corsa 1.3S 1987 ’ 13.500,-
OpelKadettGT 1986 ’ 16.500,-
Opel Ascona 1.6LS 1987 ’ 15.000,-
Peugeot2osXßD 1985 ’ 13.950,-
Fiat Panda 34 1986 ’ 7.500,-
Fiatl27CL 1984 ’ 4.950,-
Mazda 323 Sedan 1982 ’ 5.500,-
SkodalosL 1987 ’ 4.750,-
Skodal2oL 1984 ’ 2.750,-
Ford Escort 1.61 1983 ’ 7.500,-
Ford Escort 1.3 Bravo 1988 ’ 17.500,-
Toyota Starlet DX 1986 ’ 9.750,-
Mitsubishi Galant 2.0 GL 1986 ’ 14.500,-

Subaru Talbot
Te k. SUBARU Mini High Te k. Talbot SOLARA 1.6LS
Roof, '85, ’ 5.250,-. Kissel bwj. '83, APK 2-'9l, i.z.g.st.
46a, Heerlen, 045-723142. vr.pr. ’ 3.250,-. 04450-2150

Toyota
Toyota HIACE combi lang
diesel, pers. vervoer plusm.
9 man, taxi uitv. lichte scha-
de I. achter motor, plusm.
40.000 km. bwj. nov. '83, pr.

’ 8.500,-. Veldstr. 37,
Brunssum-Roosengaard.
Te k. Toyota CAMRY, '83,
LPG, ’4.250,-. Kissel 46a,
Heerlen, 045-723142.
Toyota COROLLA, 1e eig.,
1.3 Sedan, met onderh.
boekje, '88, veel extra's,

’ 18.500,-. Tel. 045-352009
Toyota LANDCRUISER 3.4
diesel long-body '83, i.z.g.
st. vaste pr. ’ 13.500,-. 045-
-712689 van 18.00-20.00 u.

Te koop Toyota STARLET
automatiek, bwj. '84, spuit-
werk ’ 3.650,-. 045-453572
Te k. Toyota COROLLA 1.3
DX, liftb., bwj. '80, grijsmet.,
APK nov. '90. J. Steenstr. 19
Brs. 045-255759 (na 18u).
Toyota STARLET 1.0 DX 5-
86, 45.000 km, wit, lichte
schade, 1e eig. vr.pr.

’ 11.000,-. 04490-49798.

Te k. Toyota CARINA kl.
rood, brede velg. Sportief
uitziend. APK gek. Bwj.'Bo,
pr. ’ 1.350,-. 04406-40437.
Te k. weg. omst. Toyota
STARLET, in st.v.nw., bwj
'80, met nw. APK, vr.pr.

’ 2.750,-. Burg. Slanghenstr
54 Hoensbroek
TOYOTA Celica ST Liftback
bwj. '76, APK, vr.pr.

’ 1.400,-. 045-425253.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’4.950,-.
Altaarstr.2 Schinnen,
04493-2211.
V. part. TOYOTA MR 2 Twin
Cam 16 kl., sportauto, bwj.
'87, open dak, elek. ramen,
spiegels etc. als nieuw. Tel.
045-254329.
Tek. TOYOTA Carina lI I6V
bwj. '88. Tel. 045-726668 of
045-321804.

Triumph
Te koop TRIUMPH Spitfire
MX IV, bwj. '74, pr.n.o.t.k.
(voor de liefhebber). Tel.
045-253983.

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.
Kever - Cabrio

Speedstar
Cabrio- bouw van uw Kever

’ 3.800,- mcl. bouw met kap
en RDW-certif. Veel Kever-
chrome voor in en op uw ke-
ver in voorraad. Billig bouw-
sets kever: Topless ’ 990,-
Longtop ’ 2.600,- Speed-

Star. 04490-43941.
;Te k. GOLF Cabriolet kl., goudmetall. witte kap, sport-
i wielen, bwj. '82, km.st.
I 67.000 i. zeer mooie st., pr.

’ 17.500,-, tel. 043-433169.
Te k. GOLF diesel, bwj.'B6,
blauw met., vele extra's,. ’13.750,-. Columbusstr. 33
in de Wier Heerlerheide.
VW PASSAT 1600 CL, s-
deurs, metallic, bouwj. 3-'B2
km. 117.000 van 1e eigen.,
zeer goed onderh. APK 4-
91. Prijs ’4.500,-. Tel.
04490-13077.
GOLF GTi 1800cc, 5-gang,
bwj.'B3, verlaagd, 7x15 RH
velgen 195/50x15, tel.
045-753026
Te koop VW PERS.BUS 74,
met APK, mcl. camp.auto in-
bouwset, ’ 1.750,-. Tel.
045-212146.
Te k. 2 KEVERS. Groene-
weg 13, Merkelbeek.
VW Golf GTI 16 V, 139 pk,
veel extra's, blauwmet., '88;
VW Passat Variant CL 1.8 I,
nw. mod., zilvermet., '89;
Golf GTI 112 pk, rood, '84;
Golf Memphis 5-drs. Turbo
Diesel, grijsmet., '88. Auto
VENCKEN Beck, 04490-
-72882
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
Te koop GOLF S, 78, APK
4-'9l. Tel. 045-220931.
VW GOLF Diesel, '86, d.
grijsmet., sportint., 5-bak,
schuifdak, trekh., br. banden
radio, in pr.st. 043-630919.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
70.000, pr ’15.800,-. Tel.
04454-3293 na 18.00 uur.
Te koop VW POLO Oxford
kl. rood, ca. 56.000 km, bwj.
'86, t.e.a.b. 045-271923.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
9-'Bl, pr. ’4.900,-. Tel.
04493-3272.
GOLF C 1.6 Benz. bwj. '82,
blauwmet., 14" Pirelli sport-
vlgn. met 185/60/14 Good-
year Band, pr.n.o.t.k. Tel.
045-464618.. VW SCIROCCO type 79, in
perf. st. Tel. 045-724853.
Te koop VW GOLF 78 1600
cc, slechts 82.000 km, gebr.
als 2e auto, APK, zilv.grijs-
metallic, perf. staat,
’2.250,-. Te bevr. Maas-
trichterweg 41, Landgraaf.; Tel. 045-316648.

Te koop VW POLO Pointer
1300 CC bwj. '86, 6.200 km,
kl. d.rood. 045-455966.
VW GOLF MX bwj. '79, APK
4-'9l, ’1.950,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'83, i.z.g.st., kl. wit, vr.pr.

’ 6.850,-. Tel. 045-229700.
Te k.VW GOLF turbo die-
sel, bwj. '82, met heel veel
extra's, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 6.900,-. Tel. 045-229700.
Te k. VW POLO, bwj.7B,
motor '86, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-250462.
Te k. VW JETTA 1600, die-
sel, bwj. '87, in nw.st., km.st.
80.000, jadegroen. Tel. 045-
-452179.
Te koop VW GOLF, diesel,
bwj.'B2, Vondelstraat 32,
Brunssum.
Excellente GOLF GTI 1800
'85, nw. mod. 5-drs., spec.
st., 5-bak, electr. schuifd.
enz. ’16.850,-. 04490-
-80867.
JETTA 1600 GL 4-drs,. aut.,
LPG, z. mooie auto, '85.
04490-15431.
Te koop VW POLO 78, APK
3-'9l, pr. ’875,-. Te bevr.
04490-37317.
Te koop VW GOLF 1.6 mill.
bwj. '89, 17.000 km, 3 mnd.
gar. 045-417081.
VW SCIROCCO 1600 GT,
bwj. 77, APK 11-'9O, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-441872.
VW KEVER 71, APK, voor
liefhebber, i.z.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-216139.
VW GOLF Diesel, bwj. '84,
nw. model, rood, div. ace. en
trekhaak, 107.000 km, pr. n.
o.t.k. Tel. 04450-3471.
VW-kever 1303 CABRIO
Speedster, met taxatierap-
port, geh. gerestaur, kl. rood
witte kap, spaakvelgen. Tel.
04490-37543.
Te k. GOLF GTS 1800, kl.
wit, met alle GTI-opties, i.z.
g.st. km.st. 45.000, Tel.
04406-14262.
Te k. VW GOLF LD, i.z.g.st.
APK '90, bwj. eind 79, vr.pr.

’ 1.800,-. 04754-86345.
Te k. VW GOLF C diesel t.
'82, goed onderh., pr.

’ 3.950,-. 04490-22689.
VW-Golf 1.3 CL 3-drs., mei
1985, beige metall., 40.000
km. Volvo Jac. KLIJN Kerk-
rade, Strijthagenweg 123,
045-458000.
GOLF GTi - 16V (zonder
kat.) 1-'BB, 33.000 km, tor-
nadorood, airco, A.8.5.,
stuurbekr., 15 inch velgen,
taifun spatb, verbreding enz.
Golf GTi -16V, 5.87, zwart-
met.; Passat Variant GL 2.0
E (5 cil.inj.) 3-'B7; Passat
Variant Diesel 8-'B6. Auto-
bedr. V.D. AKKER BV, 040-
-541488(ook zond.l3-17uur)

Te k. VW POLO 3-drs, bwj.
'87, km.st. 45.000. Tel. 045-
-228469 b.g.g. 045-726668.
VW SCIROCCO GTI, bwj.
'83, pr. ’ 12.750,-. Inr. mog.
Tel. 04490-26923.
Te koop VW BUS Diesel ge-
sloten met verhoogde kap. I.
z.g.st., bwj. '84. Inl. Berner
Produkten b.v. 045-452922,
vragen naar dhr. Peters,
tussen 08.00-16.30 uur.
Te k. weg. aansch. grote
diesel GOLF GTD '80, ban-
den 15" 195x60 op ATS-vel-
gen en vele andere extra's,
motor en 5-gang versn.bak
nieuw '87, kl. diam.rood.
Renierstr. 4, Kerkrade-W.
VW PASSAT diesel, 1984,

’ 8.500,-. Tel. 045-424147.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

GOLF GTI I.Bi zwart, 5-bak,
met APK, '82, zeer mooi,

’ 8.000,-. Tel. 04743-2227.
JETTA nw. mod. '84, wit,
sportvelgen, spoilers, radio/
cass., zeer mooi, ’ 10.500,-
Tel. 04408-3139.
Voor liefhebber VW-SCI-
ROCCO GL, 1978, zilver gr.
met., zender uitbouw, ATS
7x15, Koni, verlaagd, nwe.
gillet uitl. met fach., Good
Year NCT Eagle 195x50.
Recent gerestaureerd, vr.pr.
f 8.750,-. 045-222530.
Te k. VW GOLF sprinter, bwj
'79, APK tot 1/'9l, GTI-inte-
rieur. 04492-5476 na 17uur.
GOLF GTI, '84, nw. mod.
verlaagd, alu. vlgn. el. rmn.
extra's, grijsmet. km.st.
65.000, vr.pr. ’ 16.500,-.
Tel nd.Afid-z.901

Volvo
Te k. DAF 33, voor liefh.
APK 5-'9l. Tel. 045-224363
VOLVO 440 GL, donk.grijs,
april 1989, 23.000 km., spoi-
ler. Volvo Jac. KLIJN, Kerk-
rade, Strijthagenweg 123,
045-458000.
VOLVO 244 GL Diesel,
goede staat, keuring 9-'9O,
’2.900,-. 09-32.11.386319.
Te koop VOLVO 340 Diesel
bwj. '85, nw. br. banden,
90.000 km, veel extra's, vr.
pr. ’ 8.250,-. 04498-51957.
Te k. VOLVO 343, bwj.'Bo,
APK 3-'9l, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-224760
Volvo 740 GL Limousine,
80.000 km, met schuif/kan-
teldak, electr. ramen en
centr. portiervergr., bwj. '86.
Met Bovag-garantie. L. en L.
Savelkoul, Autoservice Bom
04498-54656. .
VOLVO 340 DL sedan, bwj.
'89, km.st. 9.500, kl. rood,
tel. 045-222015.
Te k. van Volvomedewerker
VOLVO 340 GL Sedan 1700
blauwmet., '86, in pr.st., veel
extra's. 045-753054.
VOLVO 340 GL, bwj. 7-'B6,
85.000 km. LPG, kl. rood,
div. extra's. 04492-3006.
Te k. VOLVO 340 L, bwj.'B4,
APKS-91, tel. 045-241923
Te k.VOLVO 440 GL van
Volvo-medewerker, bwj. 6-
89, km.st. 30.000, pr.
’23.500,-, evt. LPG tegen
meerpr. Vrij 8-6-'9O. Tel.
04490-77791.
VOLVO 340 diesel, bwj. '86,
?roen, nw. motor, ’8.300,-.

el. 04490-43565.
Te k. VOLVO 343 DLS, bwj. ''81, 2 liter, met LPG, pr.

’ 2.750,-. Tel. 04748-2977.
VOLVO 440 GL km.st.
15.000, kl. wit, bwj. 6-'B9, pr.
n.o.t.k. Tel. 04456-639.
VOLVO 360, 2 ltr. LPG Se-
dan wit 6-'BB, ’14.000,-,
04498-52504.
Te k. wegens ziekte VOLVO
GL 340, 5 speed, bwj. '85,
km.st. 59.600, ’ 9.400,-.
045-352287. Gravenweg 22
Eygelshoven.

Te k. VOLVO 343 DL autom.
bwj.7-'Bl, prijsind. ’3.500,-
Tel. 04493-2721.
VOLVO 340 '87, (aug.) m. of
z. gasinstall. In st.v.nw.,
slechts ’ 12.900,-. Tel.
04490-12138.
Te k. VOLVO 740 GL Diesel
bwj. '85, km.st. 160.000,
weg. omstandig, overcompl.
Tel. 045-454666.
VOLVO 343 te k., bwj. '78,
APK gek. sept. '90, i.g.st.
Tel. 04493-2299.
Te k. VOLVO 240 GL grand
de luxe, bwj. nov. '83, diesel,
14.000 km. vr.pr. ’9.250,-.
045-465283.
Te k. VOLVO 340 sedan
diesel, nw.mod. kl. met. s-
gang, bwj. '84, i.z.g.st. vr.pr.

’ 9.400,-. Tel. 045-229256.
Volvo 340 DL sedan 1.7,
1988, do.grijs, 52.000 km.
nw.st. Volvo Jac. KLIJN,
Kerkrade, Strijthagenw. 123,
045-458000.
VOLVO 480 ES, airco, d.
grijsmet., '88, 47.000 km.
Auto Veneken Beek, 04490-
-72882.
Volvo 360 GLE sedan 2.0
inj., 1985, zilver.metall., veel
extra's. Volvo Jac.KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.
Volvo 740 GLE, okt. 1986,
LPG, zilver metall., 111.000
km. Volvo Jac.KLIJN Kerk-
rade, Strijthagenweg 123.
045-458000.
VOLVO 240 GL, 1984, div.
extra's, LPG. In uitst. staat,

’ 11.000,-. 04498-58558.
Te k. VOLVO 340 GL Sedan

"1700cc met veel extra's, bwj
'87. Tel. 045-225247.
Te k. VOLVO 360 GLT,
Sedan, bwj. 5-'BB, 8.000 km
met Airco, st.bekr., electro
ruiten, spiegels en tr.haak.
’24.500,-. Tel. 045-317717
Te k. VOLVO 440 DL, plm.
12.000 km., 1e eig., Ijr. oud,

’ 22.000,-. 045-325058.
Te k. VOLVO 340 GL, bwj.
'85, met lichte achterschade
Tel. 045-726668 of 045-
-321804.

Diversen

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

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

* LOCTITE borgmiddelen en pakkingvervangers?

l<^EP-v
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Maastricht
Zondag 20 mei a.s.

geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Autoparc Maastricht, Randwijck
Wijk 29, Maastricht.

Gelegen langs autoweg Maastricht-Eysden.

Op alle A 1auto's van
Jos Bogman Kerkrade b.v.

1000 korting of 1000 accecoires
* aktie loopt van 18 t/m 23 mei a.s.

Drie maanden 100% garantie
* bij reparatie gratis leenauto, benzine rek. kliënt

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

SH&S&MOm*
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e o

Uw Mazda-dealer biedt aan:
Mazda626 HB 1.8 GLX 1988
Mazda626 HB 1.6LX 1987
Mazda626 sedan 1.8LX 3x 1988
Mazda626 sedan 1.6GLX 3x 1987
Mazda626 sedan 2.0 GLX 1983/1984
Mazda 626 coupé 1.6GLX 1983/1986
Mazda626 coupé 2.0 GLX 2x 1988
Mazda323 HB 1.3 GLX 1981.1985,1986 1988
Mazda323 sedan 1.5GLX 1986
Mazda323 sedan 1.3LX 1983,1985 1986
Mitsubishi Galant 1.6 1986
Opel Kadett SC 1.2S1987
Opel Kadett 1.3 1976/1982
Fiat Uno 60 S silver 1.1 1987
Fiat Panda 750 2x 1986
Ford Escort 1.1 1981
Ford Escort Laser 1.1 1986
Ford Siërra 1.6 1983
Rover 2000 2.0 1983
BMWSIB 1.8 1980
Lada 1200 E 1.2 1983
OpelKadett 1.2 station 1986
Mazda 323 1.7GLX Diesel Station 1987
Honda Civic 1.5GL automaat 1987
Nissan Sunny 1.6SLX automaat 1987
Mazda323 1.5 GLX P.S. automaat 1989

Mazda Kroongarantie.
Autobedrijf Leymborgh BV, Bornerweg 2-8, Limbricht.

Tel. 04490-15838.

Let op! Hemelvaartsdag-show
TE KEUS EN TE KEUR 70 OCCASIONS

Crombag Auto's BV Geleen
Rijksweg Zuid 236, Geleen. Tel. 04490-46260.

Garantie, service, APK all-in!!

speciale aanbiedingen
bij

JUBKOTn
Volvo 440 GL

lavendelmetallic, slechts 12.000km, nieuwst 1989
Fiat Uno 75 IE

SX uitv., zwart, slechts 16.000km, z. mooi 1989
Citroen BK 14E

wit, 12.000 km, zeer mooie auto 1988
Alfa Romeo 33

luxe uitvoering, grijsmetallic, 55.000 km aug 1987
Ford Siërra 1.6 Laser

5-drs. uitv., blauwmetallic, mcl. LPG, aug 1987
Mitsubishi Galant 1.6 GLX

Sedan uitv. grijsmetallic, plusm. 40.000km
auto is z. luxe uitgev. en verkeert in nw.st. mei 1987

Opel Kadett 1.3
Sedan, blauwmet., mcl. getint glas, 60.000km 1987

Opel kadett 1.3 S
wit, 46.000 km, nieuwstaat, juni 1987

Opel Kadett 1.2 S
rood, mcl. getintglas, mooie auto, weinigkm 1985

Opel Kadett 1.2 S
grijsmet. slechts 65.000 km, goed onderh. okt 1984

Toyota Carina 1.6 GL
wit, weinig km, nieuwstaat 1986

Citroen Visa E
rood, goed onderhouden auto, weinig km, 1983

Al deze "speciale aanbiedingen"
zijn zeer scherp geprijsd.

Volvo-Auto Kallen 8.V., Rijksweg-Zuid 320, Geleen,
Tel. 04490-42719.

c@a| fl 1 fc^rfi^ fl |
merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.0 4WD blauw 1988 30.000
Nissan Bluebird 2.0 LX sedanpetrolmet.. 1986 74.000
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1986 53.500
Nissan Micra 1.0GL 5-drs. zilver 1987 40.000
Nissan Micra 1.0 DX blauw 1987 30.000
Nissan Micra 1.0Trend, rood 1987 52.000
Nissan Micra 1.0 DX rood 1987 36.000
Nissan Stanza 1.6 SGL groenmet 1985 44.000
Nissan Sunny 1704Diesel blauw 1983 140.000
Nissan Sunny 1304Trend wit 1988 18.500
Nissan Sunny 1304LX zilver 1987 50.000
Nissan Sunny 1.3DX groenmet 1986 35.000
Fiat Panda 45 CLrood 1984 82.000
Honda Integra 1.5 L wit 1986 64.500
Lada2losGLwit 1984 50.000
Subaru Mini JumboSDXrood 1987 23.000
Toyota Starlet 1.3DX autom., zilver 1985 56.000
VW Golf GTI 3-drs. rookzilver 1986 103.000
Mazda 626 1.6HB brons 1985 96.000

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.

De mooiste inruilauto's staan bij

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

AUTO'S VAN ALLE MERKEN \
Peugeot 205 GTI 105pk wit sbak alu.vlg, get.gl
verl., sportst./stoelen, toerent., wis/was achter 1985
Peugeot 205Green, wit sbak get.gl., centr.port
vergr., el. ramen, sch.d., wis/was achter, wield 1989
Peugeot 205 GT 1.3,80pk, rood sbak, get.gl
toerent., velours bekl., wis/was achter, wield 1988
Peugeot 205 Junior 1.1, wit/blauw, jeansbekl
striping, wis/was achter, wieldeksels 1986/1988
Peugeot 205 Accent 1.1 rood achterspoil. sunr
wield., stootstr., wis/was achter, sierbiezen 1987/1988
Peugeot 205GR 1.3 5-drs bruinmet./blauwmet
5-bak, wis/was achter, deelb. achterb., wield 1984
Peugeot 309 XL Profil 1.3,3drs roodmet. sbak
achterspoil. wield. stootstr. neerklapb. achterb 1987
Peugeot 309 GL 1.9 diesel, 5-drs, wit, 5-bak
sunroof, stootstrips, neerklapb. achterb 1987
Peugeot 309 GR 1.6, sdrs beige sbak wis/was
achter, deelb. achterb., toerent., wieldeksels 1986
Peugeot 305 SR 1.6, blauwmet. sbak toerent
achterspoil., wield., middenconsole, radio 1987
Peugeot 505 SX 1.8,4-drs, zilvermet., 5-bak
wield., velours bekl., hoofdsteunen achter 1987
BMW 318i, 3drs, zilvermet., in zeer goede staat 1982
Daihatsu Charade TSS 3-drs., wit, 5-bak
wis/was achter 1988
Fiat Panda 1000CL, rood, wis/was achter
striping 1987
Fiat Panda Carrara, wit, striping, wis/was
achter, wieldeksels 1987
Mazda 323 1.3GLX, 4-drs., grijsmet., 5-bak
wis/was achter 1987
Mazda 323 HB aut., 4-drs., wit, wis/was achter 1987

JL PEUGEOT JANSSEN MM
O ■ Eygelshovergracht 64, 6464 GB Kerkrade. I

Tel.: 04S - 460500.

Kadett 13 LS '87;Kadett Se- Te koop gevraagd AUTO'S
dan 13 LS '86; Corsa 12 S vanaf 1980. Garage
TR '87; Kadett 12 GLS 5- Schaepkens. 04405-2896.
drs. '85; Kadett 12 S '84; rt\^W^r /^~w*\~Corsa 12 S '84; Fiat Panda DieDer - L>ODX\O
'86. Automobielbedrijf J. Qr.__.__k/-lc_. arDENNEMAN, Raadhuisstr. OjJCtJUbldl
107, Hulsberg. Cabrio-bouw van uw: Kever
Te k. 25-50 AUTO'S van / 3,B°°y; G^J'l"Ka
f 1.000,- tot ’ 6.000,-, APK. f _ VM.-D£*£«Handelswea 1 Susteren ’ 4.650,- Porsche 924/944nanaeisweg i, busteren.— f 6.250,-. Incl. kap en
Jurgen AUTOVERHUUR. RDW-certificaat. Ook als set
Langheckweg 32-40, Kerk- leverbaar. Speedstar,
rade. Tel. 045-463333. 04*390-43941.

Leijenaar's autocentrale >
biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto's met BOVA V
garantiebewijsen VVN-gekeurd. Mercedes 190 Diesel f"». »
div. opties '88; Opel Omega 20i stationcar div. extra's »»; b
Opel Omega 18 SV stationcar '87; Opel Omega I.Bi °'; JMitsubishi Pajero 2500 Turbo diesel 45.000 km '87; Suzuj j
SJ4I3JX 5-speed jeep met huif '86; VW Golf I.Bi met w<i

'87; Volvo 740 GL '85; Audi 80 GLS zeer mooi '84; r» t
Panda 1000 I.E.L. Italia '90 wit nieuw; Ford Fiësta 1 'Festival '86; Ford Escort 1.4 CL RS uitvoering 11-'B6; r"

Escort 1.1 Laser '85; Ford Escort 1.3Laser sedan '84; r°' f
Escort 1300 station sedan '85; Ford Siërra 2.0 CL sea* °koffer '87; Ford Siërra 1.8LPG '85; Ford Siërra 2.3 GL \f }

sel 5-drs '87; Opel Corsa 1.2Sluxus TR 2x'B3; OpelKafle' £
HB 1.2S'81; Kadett Hatchback 13N Limited schone rnow
22.000 km '87; Kadett 13N sedan koffer schone motor/ t

LPG wit '88; Opel Kadett 1.2SHatchback wit '85; Opelff.dett 1.2Ssedan met koffer '86; Opel Kadett 1.6 Diesel v>
sedan koffer '87; Opel Kadett 1.3Nstationcar 5-drs. ’'schone motor '87; Opel Kadett Stationcar 1.6 Diesel seö<*

rood '85; Opel Ascona 1.6 hatchback LS '87; Opel Ason»
hatchback 1.6 diesel LS 5-drs. '87; Opel Ascona Haten

back 1.6Sluxus 5-drs. wit '83; Opel Ascona 1.6 LS die»*
'82. Bovag-automobielbedrijf * APK keuringsstation * vv '. ,
veiligheids- milieukeuringen * compleet auto-onderhpu« .
taxatie en schadeherstel * verkoop van nieuwe en mr" (
auto's * Leijenaar's autocentrale, Ridder Hoenstraat 15' .

Hoensbroek. Infolijn: 045-212091 ook na 18.00jj_jl^ \
Combi Car Centrum

Volvo240 GL \%i :Passat Avance D ]%s
Opel Omega 2.0 i 7 (
Mazda 323LX 1.3 % j
Renault 21 Nevada jjtf I
Renault Espace 2000 TSE "Z (
Mercedes23oTE ] 6̂ |
Volkswagen Polo a JXqo "Mazda 626 Wagon 2.0 GLX PS ]%_ ,
OpelKadett 1.6LS 1M°Uw stationcar-specialist in de regio

Combi Car Centrum
Langheckweg 2, Kerkrade

Industrieterrrein Dentgenbach. Tel. 045-463344 -

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag
Verkoop actie:
1 jaarGRATIS

wegenbelasting op
gebruikte wagens
vanaf ’ 7.500,-.

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag

Werkplaats acties
Bon APK keuring a ’ 39,95
Gratis controle Suntester

Stationcars
Siërra 2.0i, '89; Kadett 1.6 D
'89; Omega TD '88; Toyota

Corolla 1.8 D '87;
Ad van Neer

Autobedrijf, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.

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. 045-725588.
GOLF D '78 ’1.450,-; Ke-
ver 71 ’1.250,-; Kadett 79

’ 950,-; Escort ’ 950,-; Fië-
sta 79 ’ 1.250,-; Datsun 79
’950,-; Mini 78; Golf 78.
04499-3398 / 5204.
ANWB gekeurde auto's. Di-
verse modellen en bouwja-
ren. Degelijke garantie. Alle
auto's voorzien van prijsinfo.
G.G. AUTO'S. Heerenweg
284-286, Heerlen. Tel. 045-
-224172 (grote weg Hrl-Brs.)
Peugeot 205 KR '86; Opel
Kadett 1.3 S '84; Nissan
prairie '83; VW Passat D '81;
Renault Fuego '81; Toyota
Corolla D '84; Mercedes bus
best. 207 D '86; Mercedes
300 D '82; Fiat Uno 60 s-
deurs '89; Suzuki Alto '88;
Suzuki Alto '86; Suzuki Alto
autom. '84; Suzuki Alto '83;
Suzuki Swift 1.3 GL '87;
Ford Escort 1300 '89; BMW
320i '85. Autobedrijf REUB-
SAET, Op de Vey 47-49,
Geleen, tel. 04490-44944.
Uw adres APK-keuring. Alle
auto's rep.
Gekeurde Bovag-occasions
Nissan Cherry 1.7 3-drs.
diesel 7-'B5; Nissan Sunny
1.4, LX, 3-drs, 9-'B9; Nissan
Sunny 1.3 4-drs, trend, 2-
85; Lada Samara 1.3 3-drs.
7-'B7; Lada Samara 1.3 3-
drs., 5-88; Lada Samara
1.5 3-drs. 1-'B9; Lada 1200
S 1-88; Lada 1200 S 5-'B5;
Lada 2105 1.5 6-'B4; Lada
2107 1.6, 6-'B7; Lada 2105
1.3, 4-'B7; Honda Civic 1.3
3-drs. de Luxe, 9-'B7; Re-
nault 5 TL Le Car 1-'B5;
Hyundai Pony 1.5 Olympic
3-88; Citroen BK 1.4 RE
10-'B7; Subaru Justy 1.2,
'87; Opel Ascona 1.6 S, 2-
82. Autobedrijf CHIARADIA
tevens officieel verkoop en
service van Lada en Nissan.
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
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.

Autobedr. E. CUSTéP5'|
Verl. Lindeln. 23, Oirsb«e l
04492-5261. VW Transpo^ ,
ter diesel camper Joker ;
geh. in nw.st., 4-pers. rn-°' |
BMW 524 turbo diesel, 'j
84, autom., ’ 12.750,-; 'T
127 CL t. '87, ’ 6.501^Opel Ascona 16S '"’ 5.900,-; Fiat Ritmo 70 y.
m.'B4, 1e eig. ’ 5.900,-', Z
nault 9 GTS, m°|'

’ 7.900,-; VW Golf CaóW„j
'87, in nw.st.; Mazda %
coupe 1.6 GL, L»'

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, 9f„
uitgeb. ’ 5.500,-; Weekf'bieding stunt: Lada 2105"',
'87, vlam nieuw ’ 4.90"|
Mitsubishi Lancer 2 L, Tj^
170 Pk, t.'B3, ’ 7.9oVgi
Peugeot 305 GL t. °~f 5.900,-; Toyota Co%
1.6 DX Coupé L°
’4.500,-; Citroen GS \___
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mf
Colt GLX t.'Bo /1%
Suzuki CX 1000 Coupé t.o.

’ 4.500,-; Ford Escort 1-^GL t. '83 ’6.900,-; p.°ó.
Fiësta 1100 St.'Bo ’2.40";
Mitsubishi Galant 1.6 G\.
'82 n.m. ’3.900,-; VO-
-244 GL t. '80, ’ 3.500,-; T^subishi Colt Turbo t-°
’6.900,-; Toyota Sports**
gon , t.'79, ’1.400,-; Lau-
-2105, bwj. '84, ’2.90";;
Golf t.78, ’1.000,-; Datsu;.
Cherry t. '81, ’170"'.:
BMW 315 t. '83 ’5.90";;
VW Kever bwj. 72 in nW>;
’3.700,-; Opel Kadett sw
tion t.'Bl ’3.900,-; R<
2600 t.'B2 ’1.900,-; Dat?"
Cherry diesel, 5-bak, t. ° j
nw. model, ’4.900,-; %
Rekord 2 L S, t«J
’ 2.900,-; Renault 4 statig
car, geel kent. '.oj
’2.900,-; Datsun BkJeOK
1.8 GL stationcar t. °,
’6.500,-; BMW 320 6 Cf-,
aut. t.'Bo. ’3.900,-; \°ZEscort Station t. '85 Lr.

’ 6.900,-; Opel Kadett 16";
S coupé bwj. 79, ’ 3.90"',:
Lada 2105 t. '84 ’2.30"';
Golf Sprinter t. '81 ’3.10"'/Mazda 121 coupé, bwj. v
’2.100,-; Honda Prei"o-
autom., t. '81, ’ 3.90^'
Opel Kadett 13 S Berlin3 hi'81, ’ 3.900,-; Mitsub»
Celeste 2000 GT, t. °.
’2.100,-; Opel Rekord f*t. '82, ’2.900,-; Datsun vf
let 5-bak, t. '82, ’ 2.70"';
Opel Kadett station °’4.500,-; Diverse go^
pc inruilers. Alle auto's m
nieuwe APK. Geopend »*,
maandag t/m vrijdag " a
9.00 - 19.00 uur. Zater^tot 17.00 uur. Inr., finai""
gar. mog.
Autobedr. Bert ARETZ &E
Kapelweg, Palemig Hrl. ' n.045-721268, biedt aan, °'der volledige gar.: Opel
sa 1200 S '88 rood, 3-o'y

’ 13.500,-; Nissan Micra .
brons-metal. ’12.50"'.
Kadett 1200 LS wit 5-drs-*
mooi ’11.900,-; Kad.-
-1600 diesel '85 /B.7s"'|e
Ford Escort 1600 GL »."
extra's, 5-drs., ’ll -50Va4Mazda 323 automaat °
43.000 km ’8.750,-; pel
geot 205 GR 5-drs. en
bak ’ 8.750,-; VW Kever
metal.blauw ’8.000,-; r<?' 3
Sierra 1600 GL 5-drs. $
’9.750,-; Opel Ascona °\
1600 S, ’4.950,-; Porsf/,o
924 metal.zilver met AN^j
rapport 79 z. "1%
’15.500,-; VW Golf 15S.
GL '78 ’2.100,-; Golf G'
'85 wit a.nw. ’17.500,-- ' |.
yens APK keurstation en *
le reparaties. ___^
Meer geld voor uw a"e.
Geen 18,5% BTW. Auto^tmiddeling, "Centrum" vra%
voortdurend APK-gekeuru
AUTOMOBIELEN. _T
227395 b.g.g. 04459-1 6e>Zr.
Opel KADETT 1.6 D '&\!L
ni zwart '87; Austin
'83-'B4; Lada Samara . ?7g
Daihatsu Cuore '82; M|n',ag;
Austin Montego Estate g
Rover 820 E fastback °Rover-dealer Balt bv. D g\.
steellaan 1, Heerlen'
045-721541. Naast OAJ^-AUDI 100 diesel met n j
motor en koppel. '83; f( j
Uno 75 SX 1,5 IE '88; ru j.
Escort 1,1 laser, '84; £ e|
hatsu Van Charade L)i« g;
'85; Alfa Sud 1300 t> ,gO,
Ford Fiësta 1100, bwj- ta
Lada 2105/81. Opel 35
2.0 E, '83; Opel Ascona ' 5;
'83, Opel Kadett E 13 S-
Kissel 42, Heerlen____^_^

Voor Piccolo's
zie.verder pagina
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Ti. __.0r een betrouwbare en
»9- auto: AutobedrijfIt ïe°rs. DOMINIKOWSKI,, lkj Jatstraat 48, Übach over
ca- Tel.
:-al $5-326016. Opel Manta
05 .jJ?' iets aparts blauwmet.L $>;Kadett GSI wit '86; Opel
n. F_r!a 1-2 rood type '88;
a /d Siërra 2-0 5-drs. LPG1 Swmet. '85; Fiësta zilver-lil rl tyPe '85: Daihatsu
,101 fi_?rade KG blauwmet. '82;
% -3 Panda 1000 S grijsmet.
ft tó 2* vWGolf 1.6 CL'B4;
ls C Jetta 1.6 LS groenmet.
»n .ii,' Toyota Corolla coupé
a. &ne,allic '79 / 1-500,-;
° J Caddy Diesel wit '85. In-
'h- ram 60 financiering mog. Ga-
■el tei en service in eigen£ lerkPlaats.IerkPlaats. Tevens het a-
f _=,!_ voor reparatie en on-K ï![houd
il. JfnKNAPAUTO gevraagd„ ;g_a[7B. Tel. 045-225913.

jjjOLF D 2x 79 gerevis
K°r; R.5 GTL, bwj.'SO,

fl4 L^e auto, ml. Portonne-J Geleen.
B' ftlJ.- v°or liefhebber AMC
3. f7fMLIN, bwj. 74, pr.
38 CLgOO,-. 045-413773.
_l o!l_POP 9°ede auto's. cont-
e al; Jo°sten, Scharnerweg? -Maastricht. 043-634978.
)j I® k. Datsun CHERRY m.Ai ’3.900,-; Mazda 323

fa '81, ’2.750,-; BMWR»?,',6' '81, LPG, ’3.500,-;%W 730 autom.,79,
Audi 80 L, 79,-. f o".;50'-: Sk°da coupé/83,s; c^SO,-; Opel Kadett, '80,

* ■£> ’2.900,-; Honda Civic>[ "V 2.750,-; Renault Fue-J KTL- '81, ’2.750,-; FordIfiJnus, '79, ’1.850,-. Inr.
I hr9' 045-211071 Over-
* 54, Hoensbroek.
J 3 y[fek' KONTANT geld voor
"i Z, aut-0. Lucar Kerkrade.

* dFIËSTA,I.4S'B7; Mit-
t pUDishi Colt GLD '86; VW
!» M

assat turbo D '87; Opel
t. A^rna 3x Q a 20 QTE ,83;
1- ïxPel Senator 30 E aut. m.

<■ c°' VW Derby LX m. '81;
i' -?'° Escort 1600 sport aut.
■■ ma'pord Taunus 16 L combi
0 >'■. 81; Citroen HY Camper;
. h„?Ph TR7 cabriolet nwst.2>cofs,r' 200, Hoensbroek.»
1 BK 19 GTI zwart. 'p OOO km. '89; BK turbo.- 9^el schuifdak blauw
3 r^ 00 km. '89; BK 16-klep-
j r* rood schuifdak 35.000:"}" '88; BK 16 TRI break. rood 7.000 km.

d°°j BK 19 TRS wit schuif-
I g°* 12.000 km. '89;BXTRD, ?ftutomaat schuifdak zilverI cy; BK 16 TRS zilver '83;■ Ita !? GTI zi|ver schuifdaki _L_ Bx 19 RD zilver schuif-

* Ayk 87; BK 16 TRI wit '88;: a£ GT schuifdak zilver '88;. fr 14 TRS 5-drs. blauw'BB;: ?wan Vanette 8-pers.
h|=

u° cc beige'B9; BMW 518'8?ü* '83: Renault TS zilver
c ' > Ford Escort met schade
k-a[s. 1600 zilver '84; Suzu-
il bestel rood '81. Bovag
vfV CRUTZEN, Hunsstraat

045-752121
Bn'o° 74° turbo- '86; AudiZ S '89, ’ 32.500,-; Volks-
!f|9en Golf Manhattan '89
q^i-500,-; VolkswagenFr,,!. Tour '88 ’18.750,-;
f°£ Scorpio 2.0 CL '88
2n-500,-; Ford Scorpio*'2' CL 5-bak, '86
(^"500,-; Ford Siërra 2.0F^combi '88 ’23.500,-;

j 'oira Siërra 2.0 Laser aut.ij /16.250,-; Ford Siërra
f '° en 1.8 LPG Laser '87
Cl .0

50'"'. Ford Sierra 1-6&P7„e.n'BBv.a./17.500,--fj? Sierra 1.6 Laser '86
Ci 4„500,-; Ford Escort 1.4t0r.87 /15.500,-; Ford Es-
fs 1-6 Ghia Aut. bwj. '83

'■ f.e,5°,-; Citroen BK 1.4
1n 26’ 10.500; Citroen AX
Vu b '87, ’ 9.750,-; Citroenr^a 1100 '85 ’7.250,-;

’ ?„' Rekord 2.0 S '85i Peugeot 309 '87
8ftJBOO,-; Renault 25 TS
Ql° ’15.750,-; Volvo 340
6PRSel '85 ’ 9.500,-; Mazda
fi, 2-0 GLX Coupé '87
87 i 5°." Mazda 626 1.6
birV 15-500,-; Nissan Blue-vïï,!-6 '86 ’ 14.500,-. Bo-
(vH9aramiebewijs, Autobe-
uSL p- van DIJK en Zn.
o^npertsweg 33, Landgraaf

Uw 9even het MEESTE voor
045 do

0! U belt' wi' komen!
pok 'S avonds.

rsen
Opel Omega dcc. '87 1e eig.
’18.000,-; Omega 2.3 D
Combi '87 1e eig. ’21.500,-
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Rekord 2.0 S '84 ’ 8.000,-;
Kadett 1.6 D Combi '86 1e
eig. va. ’ 10.750,-; Ascona
1.6 S '82 ’5.500,-; Ford
Scorpio 2.0 GL '87 1e eig.
’19.500,-; Scorpio 2.0 CL
'85 ’12.750,-; Siërra 2.3 D
Sedan m. '88 1e eig.
’16.900,-; Siërra 2.0 CL
Sedan m. '88 1e eig.
’16.750,-; Siërra 2.3 GLD
m. '88 1e eig. ’ 16.750,-;
Siërra 2.3 GLD '86 1e eig.
’14.000,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.500,-; Siërra
1.6, 2.0, 2.3 '83/'B5 va.

’ 7.500,-; Escort 1..6 GL '87
1e eig. ’16.500,-; Escort
1.3 GL'B6 1e eig. ’ 14.750,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.1, 1.3, 1.6 '81/'B6
va. ’4.250,-; Siërra 1.6 Le-
mans ’ 12.500,-; BMW 520
I aut. '88 1e eig. ’47.500,-;
316 '82 va. ’4.500,-; 320
'82 ’7.500,-; 323 I '80
’6.500,-; 520 '80 va.

’ 3.000,-; Volvo 440 GL '88
1e eig. ’22.500,-; 340 aut.
'87 1e eig. ’10.750,-; 340
aut. '84 1e eig. ’7.750,-;
360 GLS '82 ’ 4.500,-; 240
GL '81 va. ’3.500,-; 245
Van D '82 ’6.500,-; Saab
900 I '86 1e eig. ’16.500,-;
900 I '81 ’ 3.500,-; Audi 80
1.8 dcc. '88 1e eig.
’26.000,-; 190 E aut. '87 1e
eig. ’ 36.000,-; Mercedes
190 D '84 ’22.500,-; VW
Golf C Avance '87 1e eig.
’16.750,-; Passat 1.8 GL
'88 1e eig. ’29.000,-; Golf
C D '85 ’ 10.750,-; Passat
D'B6 ’ 10.500,-; Jetta D '83
’6.500,-; Honda Jazz '85
’7.250,-; Nissan Micra '83

’ 6.250,-; Subaru Minibus
'85 ’ 4.900,-; Toyota Carina
II '85 ’9.250,-; Cressida
Combi D '84 ’ 6.500,-; Maz-
da 626 LX 2.0 '84 ’ 8.750,-;
Mazda 323 '81 ’3.500,-;
929 Combi '82 ’4.750,-;
Mitsubishi Galant Turbo D
'81/'B4 va. ’ 4.000,-; Citroen
BK 19 D '87 1e eig.

’ 12.500,-; BK 14RE'86/'B7
va. ’8.750,-; Visa 14 TRS
'86 1e eig. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.500,-; Peugeot 205'XRD '85 ’ 10.500,-; 205 Ac- ;
cent '84/'B6 va. ’8.750,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig. '’13.750,-; 11 GTL aut. '84 j
1e eig. ’8.250,-; Audi 100
CC aut. '85 1e eig. '’15.750,-; 80 GT Coupé ■'81/'B2va. ’ 9.500,-; 100 CS .
'80/'B2 va. ’ 2.750,-; 80 CC ]
'82 ’ 4.250,-; Fiat Uno 45 S ''84/'B5 va. ’ 6.000,-; 12785 .
’ 6.000,-; Lada 2104 Combi ''85/'B6 va. ’4.500,-; 2105
'85 ’ 3.500,-; Chevrolet Ma-
libu Combi '81 ’3.750,-. !
Van SINT-MAARTENSDIJK I
Trichterweg 109, Brunssum. 'Tel. 045-229080. ■
Opel ASCONA '80, Berlina, !
spec. uitv.; VW Jetta '81, ,
zeer mooi; Mazda 323 au-
tom. '80; Honda Quintet, '81; ,
Talbot Horizon, '83; Triump(
Spitfire, '78. Grote beurt plus
APK samen ’240,-. Auto-
bedr. John. Osojnik, Trips-
str. 24, Eygelshoven. Tel. j
045-460734.
VW CABRIOLET, ABS-vlg., :
getint glas, zenderuitv, wit,
a. nw., '83; Ford Fiësta,
blauwmet., '83,; Honda Jazz
1e eigen., sun-roof, wit, a.
nw., type '85; Toyota Starlet,
1e eigen., antraciet, show-

room nw., '86; Nissan Micra
DX, bruinmet., '83; Ford
Escort 1.3 CL, type '87, rood
Ford Siërra Combi, type '88,
gebr.-wit, centr. vergrend.;
Opel Kadett Combi 1.6. D,
wit, type'BB; BMW 316, '82;
Audi 80 1.9 I, verl., ABS-vlg.
spec. bekl., d.blauw, zeer
sport., '88. Garage Wermke.
Kaalheidersteenweg 132,
Kerkrade. Tel. 045-412940. 'Eigen werkplaats. Financ. :
binnen 1 uur.
VOLVO 340 aut. '80
’1.500,-; Renault 18 GTL
Combi '81 ’2.250,-; Lada
2105 'B 2’1.500,-; Honda
Civic aut. m. '81 ’ 1.500,-;
Opel Ascona 2.0 '81
’1.250,-; Opel Kadett
Combi '80 ’ 2.000,-; Skoda
120 '83 ’1.750,-; Audi 100
CC '82 ’4.500,-; Opel
Commodore '80 ’2.500,-;
BMW 520 '80 ’2.750,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!!! 2 jaar
garantie mogelijk op auto's
boven ’ 5.000,-. Auto van
de week!!! Honda Prelude
2.0 EX K6wit zeer mooi '88.
Nissan Bluebird 2.0 K6rood
'88; BMW 318 I aut. grijs-
met. '85; Ford Escort 1600
XR3I rood zeer excl. alle ex-
tra's '85; Opel Kadett 1.6 S
LS 4-drs., met gas spec.
aanb. blauwmet. '87; Opel
Kadett HB 1.2 SC blauwmet.
'85; Opel Kadett HB 1.2
blauw '81; Honda Civic 1.4
GL 16-klepper grijsmet. mei
'88; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi '84; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; Ford Escort 1.3 La-
ser wit spec. aanb. '86; Re-
nault 5 TS beigemet. '84;
Ford Fiësta 1000 grijs '83;
Lada 1200 Ivoor spec. aanb.
'87; Citroen Visa Leader S6
als nw. '86; BMW 316 beige
'81; Opel Kadett HB 1.3 S
GT rood km.st. 57.214, nov.
'85; Opel Kadett 1.2 SC 4-
drs. grijsmet. '87; Peugeot
205 XE spec. uitv. wit '86;
Suzuki Alto grijsmet. '85;
Volvo 343 blauw '82; Volvo
66 L groen '81; Volvo 66 L
rood 79; Skoda Rapid Cou-
pé zeer mooi km.st. 32.150
beige '83. Div. spec. aanbie-
dingen op goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie of de
mog. tot 2 jaar voll. garan-
tie!! Financ. tot 100%. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud, APK
spec. aanb. nu ’ 50,- zon-
der afspraak, klaar terwijl u
wacht. Auto en APK-cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42-83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot f 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. Alfa Giulietta 1,6 '78
’1.500,-; Alfa Alfetta '78
’1.200,-; Volvo 345 '81

’ 2.500,-; Ford Capri 2,3 S
79 ’ 800,-; VW Golf diesel

’ 1.200,-; VW Scirocco '78
’1.300,-; Peugeot 305 '82
’2.250,-; Datsun 100A

’ 200,-. Garage Swinkels,
Jos Klynenlaan 50b, Ge-
leen, tel. 04490-45044.

Grandioze autoshow bij au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS t/m 20 mei. Bij aan-
koop van een auto 2000 km
gratis benzine. Plusm. 100
topoccasions tegen speciaal
lage prijzen. Ford Escort KR
3i cabrio vele extra's '88
’37.500,-; Ford Orion 1,6
GL autom. '83 ’9.500,-;
Renault STL 4-drs. autom.
’4.750,-; Honda Civic au-
tom. '82 ’5.500,-; Honda
Civic autom. ’ 2.500,-; Ford
Escort 1,6 stuurbekr. au-
tom. '85 ’ 11.900,-; Suzuki
jeep SJ 410 '86 ’12.500,-;
Suzuki jeep SJ 413 JX '86
’15.900,-; Peugeot 205
GRD diesel'B4 ’ 8.950,-;
Volvo 245 GL stationcar ty-
pe'Bo ’ 6.900,-; Renault
18TL stationcar'Bl ’3.750,-
Opel Kadett 4-drs. station-
car '82 LPG ’ 5.950,-; Ford
Sierra 1,6 stationcar '83

’ 11.900,-; Sierra 2.0 sta-
tioncar dec.'B6 ’17.500,-;
Opel Kadett 1200 79
’2.250,-; VW Golf 1300
4-drs. '85 ’ 12.500,-; Jetta
Elan '86 4-drs. ’ 12.900,-;
Passat diesel '81 ’ 3.750,-;
Polo C '82 ’7.950,-; Jetta
Sport LPG '81 ’4.500,-;
Kever 1300 ’2.500,-; Sci-
rocco TS ’3.250,-; Opel
Rekord Traveler LPG '86
’12.900,-; Kadett 1200S81
’3.950,-; Kadett City 79

’ 2.750,-; Kadett coupé
1600 78 ’1.750,-; Manta
GT '86 ’ 13.900,-; Manta A
zeer spec. ’ 8.500,-; Re-
kord 2.0 LPG '81 ’ 2.950,-;
Rekord 2.0 S 79 ’1.950,-;
Audi '80 GLS type '80

’ 3.000,-; Renault 11 TD '85
diesel ’ 7.900,-; Fiat Panda
34 30.000 km. 1e eig. '86

’ 7.900,-; Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

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.

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; Volvo 340
GL 1.7 5-bak Sedan '86;
VW-Caddy turbo D '84;
BMW 318idiv. extra's t.'Bl;
Opel Kadett 12S 3-drs. '82;
Skoda 120 L '85; Talbot Ho-
rizon SX aut. '80; Ford Tau-
nus 20 L LPG t'81; BMW
320-6 LPG '79; Citroen Visa
GT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S berl. 5-drs. '81; Opel

Rekord 1.9 combi '79; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
BMW 1502 i.z.g.st. 76; La-
da 1500 S bestel gr.kent.'B4;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic 78; Lada 1200
S '82 ’ 1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.

Sloopauto's:
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADE-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. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
MINI/Innocenti onderdelen.
Tel. 045-244517.
Te kTgW SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO's. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens
Mercedes 207 D; Mercedes

307 D; Mercedes 407 D;
Mercedes 508 D; Mercedes
1217 D; Mercedes 1617 D

met koeling en laadlift; Mer-
cedes 300 TD; VWLT 45 D;
VW LT 35 D; VW LT 28 D;

VW Caddy; Daf 1300 turbo;
Daf 1600 turbo. In alle uit-

voeringen.

W. Feijts auto's
Vaesrade 61-63, Vaesrade.

Tel. 045-243317.
Te koop gebruikte pallet
HEFWAGENS 2.000 kg
’295,-; electr. pallet hefwa-
gen met acculader ’ 2.450,-
-nieuwe pallet hefwagens

’ 825,-; nieuwe kolomboor-
machines 16 mm ’425,-;
koffie-automaten met 5 keu-
zeknoppen ’ 250,-. Rock-
mart, Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.
ISUZU, bwj. '85, Diesel,
dubb. cab. 6-pers., verbr.
1:14, pr. ’7.450,-. Tel.
04490-29362.
Te k. MERCEDES bestel-
bus bwj. 78, diesel, met
trekhaak. Gekeurd tot mrt.
'91- I.g.st. Tel. 045-750280.
Te k. MERCEDES 307 D,
bwj. '79, dubb. cab., open
laadb., pr. ’ 5.500,-; Merce-
des 307 D, bwj. 80, pr.

’ 6.500,-. Tel. 04490-37543
VW GOLF Caddy Diesel '86;VW Pick-up, dubb. cabine
78; Ford D-0910 marktver-
koopwagen, 78. Kissel 42,
Heerlen^WjTtopen alle luxe BE-DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny KlassenBV. ln- en verkoop. Meers-senerweg 219, Maastricht.Tel. 043-635222 of 043--634915.

Onderdelen/ace.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Telcöop 2 HARDTOPS voor
Suzuki type SJ4IO/LJBO.
045-411Q51, na 18.00 uur.

Te k. 4 lichtmet. SPORT-
VELGEN en banden 13". Vr.
pr. ’ 500,-. Tel. 04493-4887
Te koop 4 A.T.S. VELGEN
en banden 185/60 R.13, te
bevragen tel. 04490-49537.
Te koop 4 alu SPORTVEL-
GEN ATS 6V2 JxIS. Tel.
045-751428 of 752389.

MINI-RIJDERS opgelet!
Goede gebruikte Mini-on-
derdelen te k. 045-444481.
Te k. ATS-SPORTVEL-
GEN. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-463263.
Te k. VW GOLF 1600 motor
en versnellingsbak, tel. 045-
-463487.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. dubbel-assige AAN-
HANGWAGEN met kente-
ken. Tel. 04490-27412.
AANHANGER te huur per
dag ’ 10,-; per week ’ 50,-.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek
Te k. AANHANGWAGEN L.
3 mtr., br. 1.80 m. Tunnel-
weg 68, Terwinselen-Kerkr.

Te k. AUTOTRANSPOR-
TER Tijhof 2 ton, dubb. as.
Vraagpr. ’2.700,-. Inl. 09-
-3211762073.
Te k. AANHANGWAGEN v.
crossmotor, t.e.a.b., Tel.
045-224932.
Te k. AANHANGWAGEN z.
g.a.nw., 1.85 mx I.lom x
0.30m. Tel. 045-251304.
Te k. AANHANGWAGEN
2.00x1.00m, pr. ’ 750,-. Tel.
045-258080.

Motoren en scooters

Te k. HONDA XLSOO S, met
wat spuitwerk, bwj.'Bl, tel.
045-751496
Koopje! SUZUKI DR 500 S
off the Road, bwj.'Bl, vr.pr.
’1.850,-. 045-221363 tuss.
10-14 uur
Te koop HONDA CB 900
bwj. '80, vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 045-416283.
Te koop Honda CR 125,
bwj. '85; Suzuki RM 80, bwj.
'85. Tel. 045-317396.
Te k. Semi-klassieker,
HONDA CB 250, bwj.74,
tel. 045-217330.
Tek. HONDAKR 600 R bwj.
'85 zonder kenteken. Vaste
prijs ’ 750,-, 04490-37430.
YAMAHA XS 1100, in uitst.
st. Vr.pr. ’4.750,-, tev.
Yamaha DT 175 in g.st. Vr.
pr. ’ 950,-. Tel. 04493-1910
Te k. Crossmotor KAWASA-
Kl XX 125, waterk., bwj. '88,
nog geen wedstr. gereden.
H.v.Veldekestr.3, Brunssum
Te koop KAWASAKI 1000
MK2, bwj. '80, i.z.g.st. ver-
chr. onderstel. 045-413072.
Te k. HONDA CB 500 E,
bwj. 74 kuip reserveblok
’2.000,-, Pres. Roosevelt-
str. 12, Schinveld, 045-
-251275.
Te k. weg. omsth. KR 600R,
bwj.'9o, km.st. 250,

’ 1.500,- onder nw.pr. Tel.
04498-58965 na 18.00 uur.
Te k. HONDA KR 250 bwj.
'89, vr.pr. ’7.250,-. Tel.
045-220073.
Te k. YAMAHA YZ 80 cc
crossmotor met veel reser-
ve-onderdelen, pr. ’ 500,-.
045-421743.
Tek. HONDA CB 1100, type
900, bwj. '81, vr.pr.

’ 4.250,-. Unescostr. 95,
Heerlen. 045-210072.
te k. wegens omst. Suzuki
SAVAGE '88, 4500 km, pr.
’7.500,-. Tel. 045-216139.

Te koop gevraagd gebruikte
MOTOREN tot ’6.000,-.
04490-43666.
Te k. VESPA 200 cc, bwj.
'84, ace. in abs. nieuw-staat,
vr.pr. ’2.650,-. Tel. 043-
-619298.
Te k. HONDA V 45 750 cc
toerenteller defect 11.000
km, nw. achterband, kl. an-
traciet grijs, bwj. '88. Vaste
prijs ’ 8.500,-. 045-422630.
Te k. HONDA CB 750 C,
1981, ’5.000,-. 043-
-646764 na 20.00 uur.
Te k. SUZUKI 750 GS, bwj.
79, pr. ’2.500,-. 04490-
-28355 of Charles Vosstr. 25,
Sittard.
T.k. gevr. LOOPMOTOREN
en sloopmotoren en schade
wegmotoren. Tevens gratis
afhalen. Tel. 04450-3192
b.g.g. 2962.
Te k. TECHNO kar 100cc.
Tel. 045-258080.
Te k. crossm. 125 cc; HON-
DA '87, 480 R; Honda '83
500 cc m. kent.; Honda '86
en trailer v. 3 motoren, geen
wedstrijd gereden. Tel.
04492-3582.
XJ 900, kuip, koffers, mooie
en sterke tourmotor, 6-'BB,
’11.750,-. Tel 045-312722.
Te k. SUZUKI GRXR 750,
febr. '89, 10.000 km., pr.no.
t.k. Ravelynstr. 132, Maas-
tricht, 043-437981 na 16 uur
Leren kleding: in Limburg
het juiste adres, ruime keu-
ze, leren jacks va. ’299,-.
Nu bruine veterjeans
’345,-; Chopperhand-
schoenen lichtbeige ’ 62,-;
alle zonnebrillen ’14,95.
Nieuw binnen: Uvex Police-
helm ’ 189,-; Nolan Police 3
modellen va. ’ 146,-. Zéér
grote keuze zomerhand-
schoenen va. ’35,-. Een
bezoek aan onze zaak loont
de moeite. MOTORHUIS
Geleen, Rijksweg Nrd. 19-
-25, Geleen.

(Brom)fietsen
Te k. RACEFIETS merk
Benotti, pr. ’575,-. Tel.
045-714616.
Te koop gevraagd HONDA
(4-tact). Tel. 03404-59270.
T.k. ZUNDAPP bwj.'B2;
Vespa Ciao bwj.'BB Emma-
str.l6 N'hagen 045-316271.
Te k. JONGENSFIETS, 1 jr.
oud, v.a. 8 jr. ’ 200,-. Lam-
bertusstr. 2, Heerlen. 045-
-229016.
Te k. YAMAHA DT MX 50,
5-versnell., pr. ’1.800,-.
Tel. 045-315492.
YAMAHA DT 50, met onder-
delen en helm, i.z.g.st.,

’ 850,-. Tel. 04492-3982.
3 DAMESFIETSEN, 2 m. tr.
traprem, 1 met handrem en
versn. Tel. 045-254701.
SUZUKI TS 50 X, 2 jr. oud,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.850,-. Tel.
04493-1304.
Te koop VESPA Ciao kl. bl.
met, witte sterw. bwj. '89, i.z.
g.st. vr.pr. ’1.050,-. Tel.
045-721357.
Te k. Vespa CIAO met sterw
kl. rood-wit, pr. ’ 675,-. Tel.
045-452321.
HONDA MT 5, bwj. '87, Pa-
ris-Dakar uitv. kl. rood-wit,
pr. ’ 1.500,-. 045-452321.
Te k. Vespa CIAO, Puch
Maxi, snorfiets Vespa en
bromscooter Vespa. Tel.
045-422115.

Te k. HONDA MTS, bwj. '87,
z.g.a.n. Tel. 045-256510,
Bouwbergstr.l3, Brunssum.
Te k. Puch MAXI met sterw.
pr.n.o.t.k. 04459-2780.
DAMES- herenfiets, cross-
fiets en meisjesfiets. Tel.
045-257371.
T.o.a. prof. Batavus RACE-
FIETS. C. Ree. Carbon. Mo-
dolo ond. 14 versn. sis.syst.
Tubes of draadw. In nw.st.
Vr.pr. ’ 1.650,- na 13.00 uur
Welterlaan 47, Heerlen.
KOGA lichte racefiets, com-
pl.'uitr. I.g.st. ’450,-. Na 13
u. Welterlaan 47, Heerlen
Te k. gebr. dames-, heren-,
sport- en OMAFIETSEN.
Tel. 045-751850.
Te koop Puch MAXI met
sterw. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Nieuweinde.
Te k. YAMAHA DT bwj. 1986

’ 800,-. Tel. 045-457993.
Te k. Vespa CIAO, z.g.a.nw.
vr.pr. ’ T.200,-. 045-229098
Te k. DAMESFIETS m. kin-
derzitje, M. Pointor. Nooit
gebr. ’350,-. Tel. 045-
-741501 (tussen 18-20uur).
Puch MAXI bwj. '88, vr.pr.

’ 650,- i.g.st. C.Quixstr. 25,
Hoensbroek.wn
Te k. YAMAHA DT, rood,
bwj. 1985, pr. ’550,-. 045-
-413503. Dorotheagr. 1,
Kerkrade/W.

Zonwering
Te k. ZONNESCHERM
breed 6.35men uitval 1.85m
doek 1 jr oud. Tel. 04405-
-3144 tus. 17.00 en 18.00uur
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Sport & Spel
Te kööp TENNISTAFEL
merk Sven, met toebehoren,
inklapbaar, op wielen,

’ 250,-. Tel. 04490-26350.
4 uur les op 125 CC, 6
versn. RACEKART, ’ 250,-.
Inl. Skelterbaan Valkenburg,
tel. 04406-12685.

Vakantie en Rekreatie
i-

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

Gelderland
VELUWE (Hulshorst) te h. 6
a 8-pers. stacaravan, met
zwembad, kleine camping,
juni V_ prijs. 03413-1258.

Noord Holland
Th. comf. HERENHUIS, 4-
pers., 25 km. van Adam en
8 km van zee. Nog vrij: 1-7
t/m 11-8. Tel. 072-128785.

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
YERSEKE, mooie bung. te
huur aan de Schelde, gun-
stige pr., van 9-6 t/m 4-8.
Tel. 01131-1597/3181.

Limburg

Ehepaar sucht ein FAMI-
LIENHAUS in Kerkrade oder
umgebung bis Heerlen.
Zahlen bis ’1.400,-. Tel.
taglich von 10.00 -12.00 uhr
09-49.241-563163.

Zeilen/Boten/Surfen
Meteen leverbaar: Renken-
Innenborder uit Amerika,
b.v. Renken 18700 CB (5,50
m) met 130 PK OMC-Cobra,
Trailer, dekzijl en veel ac-
cessoires DM 36.900,-. Nog
meer sportboten en daycrui-
ser op magazijn. Ook inrui-
len mogelijk!. Meteen lever-
baar: Sportboot Robby 420
met 40 PK Evinrude, trailer
en dekzijl, slechts DM
15.300,-. Meteen leverbaar:

ca. 100 rubberboten b.v.
Metzeler Aztek, 2,90 m. met
accessoires svr DM 1.450,-
Metzeler Markant VE, 3,60
m. met accessoires svr DM
2.400,-. Meteen leverbaar:
Veel occassions, zoals bui-
tenboordmotoren van Evin-
rude, Yamaha en Mercury.
Dagelijks geopend v. 9.00-
-18.30 uur, zaterdag v. 10-14
uur. Sport-Boot-Center
WOHLER, Borsigstr. 5,
5132 Übach-Palenberg, tel.
0949-245143663 fax 46762

Te koop MOTORKRUISER
type Limburgia afm. 7.30x
2.60, motor 9 PK sabb. die-
sel. Vraagprijs ’17.0000,-.
Tel. 04746-1610.

Snelle SPEEDBOOT Glas-
tron type Larnacka 65 PK
bb-motor, 82, alles in top-
conditie met skies, radio,
trailer enz. Vaste pr.
’8.600,-. Te aanv. na 1-7--'9O. Tel. 045-417122.
Te k. SURFPLANK, allround
compleet ’295,-, tel. 045-
-221464.

SPEEDBOOT 1978, 4-pers.
40 PK Johnson plus trailer.
Vp. ’ 3.250,-. 045-325681.

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.

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.

Kampeerders opgelet!
Zaterdag 19 mei de gehele dag,

Coleman Demonstratie
Kooktoestellen en lantaarns (nu ook op gewone loodvrije

benzine) en veel accessoires.
Nu 10% KORTING OP ALLE COLEMAN-ARTIKELEN.
Kom nu naar Recreatiespecialisten Beckers-Sittard,

Handelsstraat 24 (Handelcentrum "Bergerweg") Sittard.

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.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.

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.
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.
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.

Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
plm. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
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 huur 2-5 pers. TOURCA-
RAVANS, het hele jaar door.
Vaklan, 04955-2091 of
04950-33213.
Te k. caravan EIFFELLAND
4.50m, bwj. '74, nw. voor-
en slaaptent, bijna nw. koelk
mcl. seizoenspi. op mooiste
plekje van Gulpenerberg.

’ 4.500,-. 04490-24646.
Te k. weg. ziekte kampeer-
wagen HOBBY als nw., pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-28367.
Te k. zelfgeb. KLAPCARA-
VAN plusm. 20 jr. oud, vaste
wanden met nwe. voortent.
Geh. compl. 04490-43080.
TOERCARAVAN Tabbert
Comtesse de luxe 460, bwj.
78, m. voort., chem. toilet,
alles in uitst. st., vr.pr.
’7.200,-. Tel. 045-410826
Te koop CARAVAN Adria,
bwj. '82, 3-4-pers., van part.
pr. ’ 4.250,-. Straatsburg-
straat 15, Vrieheide-Heerlen
Caravan TAPERT Senator,
5,30 meter lang, dubbelas-
ser, nwe. bekleding en e-
lektr. appar., m. nwe. voor-
tent en douchecab., caravan
verk. van binnen en buiten in
nw. st., Trichterweg 125,
Treebeek-Brunssum.
Te k. ALPENKREUZER
vouwwagen, 4-pers., '89,
nw. pr. ’5.400,-. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-221068.
Te k. Tourcaravan TABART,
4.60 mtr. bwj. '85, met luifel.
Tel. 04490-22581.
NIEUW in Nederland de ge-
laste Levooz voortenten
voor toer- en stacaravans,
op maat gemaakt. Ralon
Caravans, Brommelen 58A,
Geulle. Tel. 043-645079.
Te koop VW PERS.BUS '74,
met APK, mcl. camp.auto in-
bouwset, ’1.750,-. Tel.
045-212146.
Te k. enkele chemische
TOILETTEN (Porta-Potti).
Inl. 045-459088.
Te k. caravan KIP 390 de
Luxe, 4-pers., voort., kachel
koelkast reservewiel. Tel.
04493-3147 / 04492-5149.
Schitterende DE REU cara-
van 1984, tandemas 5.50 m,
zeer luxe en exclusieve in-
richting, dubb. kachel, 2
koelk., magnetron, stereo,
elec. antenne, mengkranen,
gasgeyser, zomer- en win-
tervoortent enz. ’14.750,-.
Tel. 045-323111.
Te koop 6-pers. BUNGA-
LOWTENT met toebehoren.
Tel. 045-417205 of 459808.
Luxe 4-pers. CAMPERBUS,
bwj. '85, VW Westfalia Joker
3, i.z.g.st. vr.pr. ’21.000,-,mr. bespreekbaar. Te bevr.
045-324708.
Te k. aangeb. ADRIA Prima
350 TD, bwj. '89, mcl. voor-
tent, van ’ 11.000,- voor
’9.000,-. Bellen alleen za-
terdag 045-216241.
Te koop nwe. beige/bruine
van Dralon-pvc VOOR-
TENT, caravanomloop
7.40-7.60 mtr., tentdiepte
2.40 mtr., pr. f 1.000,-. In-
dustriestr. 6A, Sittard.
Te k. 4-pers. CARAVAN

’ 2.750,-, Zondagstr. 43,
Hrl.-Molenberg,o4s-712359
Te k. SPEEDBOOT Coronet
L. 3.50 m. 18 pk motor en
trailer, Tunnelweg 68, Ter-
winselen-Kerkrade.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
Te k. BEYERLAND Quartz
450 TD, grijs inter., luifel, 4-
-5 pers., toiletruimte, ge-
bruiksklaar, 1989. Slechts
1x gebruikt. Pr. n.o.t.k. zeer
luxueus. Tel. 04456-268.

; Te huur CARAVANS in Bél-
■ gië o.a. in de Ardennen. Inl.. M & M Recreatie V.o.f. Buro
iHamersstr. 9, 6151 EP
Munstergeleen, 04490--. 21479. ___
' Te k. ALPENKREUZER Su-

per GT m. access., si. 2x
gebr. ’ 5.000,- 04459-1990.

" Te k. Camping-KOELKAST
en voortent. 045-211067. .
Te k. VOUWWAGEN met- compl. campeeruitrusting
Royaal voor 4 pers., vr.pr.

1 ’2.100,-. 04498-55711.; J- :. TOURCARAVAN merk
Hobby Prestige 545 zeer
compleet met nw. voortent,

■ bwj. '84, vr.pr. ’ 1.2000,-.
Tel. 045-226346.

'■■Te huur onze CARAVAN,
4/5 pers. ledig gewicht 670- kg. Tel. 04746-5185.
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT, met teobeh. Tel.
i04454-3505.
T.k. STACARAVAN standpl.
Sonnevijver Rekem, vr.pr.; ’6.000,-. Tel. 04490-46465
Te k. MUNSTERLAND 545
Luxus, mei '88, met kinder-
kamer, mcl. voortent en
SSK-koppeling, vaste prijs

’ 16500,- Tel. 04490-73665
Te k. VOUWWAGEN, Cdtel
’650,-. Het Ambacht 37,
Brunssum, 045-253559.
Te k. 7 mtr. L. STACARA
VAN vr.pr. ’525,-. Tel.
04454-1732.
Te k. vouwwagen merk
ALPENKREUZER, bwj. '81.
pr. ’2.250,-. div. toebeh.
Tel. 045-458227.
Te k. VW-KAMPEERBUS,
gr. kent., los hefdak, zij- en
achtertent, stereo, verw., i.z.
g.st. ’ 5950,-. 04490-13395
Te k. WALKER, gróte
4-pers. bungalow-tent rr(£t
vaste luifel en grondzeil, 5 jr.
vr.pr. ’ 475,-. 045-225439,
Te k. CHATEAU 440 elite.
’6.250,-, i.st.v.nw. Zonne-
bloemstr. 30, Bocholtz.
Te k. CARAVAN Bergland
450, 4-5-pers. Tel. 045-
-256109.
Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, i.z.g.st. en surfplank
Tel. 04493-4216., ___
ADRIA, 4-pers. caravan,
bwj.'77, met ijskast, vries-
kast, v.w., voortent en de-
montabel kleerkastje. Plus
grondzeil en groene dekmat.
Vr.pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-220929.
Te k. SPEEDBOOT Do(fij_i
L. 4.40 met 40 pk Johnson
motor m. trailer, Tunnelweg
68, Terwinselen-Kerkrade; -
Belgischer grosser CARA-
VAN mit vielen extra's urtd
Standplatz in Belgiën zu
verkaufen. V.B.DM 8.000,-.
(Aachen)o9-49241870839.
Te k. 6 pers. BUNGALOW-
TENT Walker PVC dak, 2 jr
oud, ’650,-. 045-212754
CHATEAU 420 T Victory.
'83, zeer mooi en compl..
toiletruimte, koelk., kachel,
afzuigkap, radio, nwe. voor-
tent enz., ’9.800,-. Tel
04755-2051. __
Te k. VOUWWAGEN 6-pers
merk Walker, i.z.g.st., pr.n
O.t.k. Tel. 045-227846.— ,

Oiv. Binnenland_____
Te huur 4-6 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans,
met licht, water en w.e. «.
bosachtige omgev. van de
Overijsselse Veght. Vrij po-
ny-rijden en zwemmen
05246-1229, Gramsbergan-
Overijssel.

België
Te koop VAKANTIEHUISJE
gel. in België met alle toe-
beh. water, licht, gas, 2
slpks, 1 w.k. Inr. van cara-
van mogel. 04499-3721.
REKEM, te k. 6-pers. reqr.
bun. op park, 7 km. van
Maastricht. 02152-68200.

Italië —Noord Italië COMOMEER
campingplaatsen, zomer-
huisjes en caravans nog vrij
van 30.6 t/m 14.7. pr.f 25Q,-
-p.w. 09-3934484035.
App./villa door heel Italië in
juli, 5-pers, v.a. ’492,- per
week. Tel. 0932-1135432Ê
PUNTO Vacanze, Rootenstr
19 bus 8, Genk 3600 (B).

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

[MORGEN EXTRA KOOPZONDAG „„".".——' T^l > lkt (351fb -k t«an-.^-OÜ , ;,Uaas. 1. 10.000 m2 verkoopoppervlakte (351 fabrikanten
RI I HF 1MFIIRFI ROIII Fl/ARHI f f \7.00uur *««*« onder één dak);
DW iJLi l*lmmmi %JDlm.EméO\J\J*mtË^XI\ïïlMJ... 2. klassieke en moderne meubelen in diverse

Breng eens een bezoek aan deze schitterende Meubelboulevard, waar u de mooiste en stijlen houtsoorten en prijsklassen;

grootste collectie meubelen vindt. 3 scherpe prijzen voor binnen' f" buitcn,and:
4. een schitterende en smaakvolle presentatie;—~~-^.y^ X^ >^ . 5. een prettige bediening en deskundig advies_

[MiÜBÊLiöü^A^l \x N^> -^ "V" (binnenhuisarchitecten aanwezig);

" "" ""^"li "v. 6. een groot assortiment van bekende
. s^~«~~*CA t\ m "W rr—-*_X l[ (i >1 l t merkartikelen, o.a. Auping, Bench, Rolf Benz
/^v, | Hf l ' J I 1 | J—W M ( \ $ \ (B.M.P.), Castelijn, Gelderland, Hennie de
IV m I I 0P^"^ ralM^. .1%» * I l/" h !m Jong, Young International, Metaform, Pastoe-LoL.ij^^ ffö enLeolux., *^^3ll^^^E^^EË^F^^i? Tevens beschikken wij over 100 GRATIS_ "^':. ~Vt^ -£^j^^^g-^__-_2""_-^ri —r--^—rata»^-^^-^ PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

~ COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT.

MEUBELBOULEVARD René PanS B.V. Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Wij heten u van harte welkom.
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, dan rechtsafslaan Directie en medewerkers

(dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. Meubelboulevard.



Vakantie en Rekreatie

Duitsland
HALLENBERG/Hochsauer-
land, 2 vakantiewoningen, 2
tot 8 pers. vanaf DM 30,-.
Tel. 09-49-2984.8527.
Pension TANNE D-5545,
Auw-Prum. 09-49-
-65525237 Duits-Belgisch
natuurpark, mooie wandel-
paden, stuwmeer met vis-
mogelijkheden, ligweide,
parkeren bij huis, goede
keuken. Halfpens. 30 DM,
volpens. 34 DM.
Am HARZ compl. vakantie-
woning 1-4 pers. met eigen
meer, (zwemmen-vissen),
Dm 65,- per dag. Inl. 09-
-49552812967 na 17.00 uur.
Moezelvak. in KRÖV, kmr.
met balk., do/wc, gastenver-
blijf met TV, terras, prima
ligging, verw. zwembad in
dorp. LO va. 7 dgn. 20 DM
p.p.p.d. Weingut G. Hermes
-Dietrich, Rob-Schumanstr.

Gr.Brit. lerland
Vakantie in lERLAND, nabij
Lough Derg, ideaal voor alle
waterrecreatie, The Central,
Borrisokane, Co. Tipperary.
Logies met ontbijt va. ’ 30,-.
Snookertafel aanw. Bel Torn
Hiqains: 09-3536727277

Oostenrijk
Gez. fam.pens. Log./ontb.
W/k. stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL,
Tel. 09-43-52882716.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
2-4-pers. Appartement te
huur in centrum SEEFELD-
Tirol. Inl. 043-215817.
App. voor 2 pers. of gezin
met kl. kind te FIEBER-
BRUNN (bij St.Johann, Ti-
rol), schitt. gelegen, Huurpr.
's zomers Osch. 400, 's win-
ters 600 Osch. mcl. verw.,
badk., linneng. etc,. Tel. res.
09-4353542480 fam. Kogler
MARIA-ALM te huur vak.
woning v.a. ’ 320,- p.w. Tel.
045-410353 's avonds.

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

Spanje
ESTARTIT/Costa Brava: te
h. part. woningen in park
Torre Vella en Tore Gran.
05940-3136 / 08306-42334.

Diversen
Een PICCOLO in het Lim- Gevr. REISGENOTEN voor
burgs Dagblad helpt u op autoreis naar Madrid omstr.
weg naar snel succes. Bel: 25 mei, bijdrage vereist 045-
-045-719966. 766267. Mikel Geelen.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Jonge HENNEN aan de leg,
7 weekse kalkoenen ’ 10,-
-p.st. Frans Roebroek, Wij-
nandsrade. 045-241112.
Te k. Engelse FOXTER-
RIERPUPS. Tel. 04754-
-84117 b.g.g. 04754-81773.
Te koop Russische blauwe
KITTENS, met stamboom-
inent.pap. en ontwormd. Tel.
04454-5067.
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.
08859-52369.
Te k. mooie AIREDALE-ter-
riër-pups met stamboom,
getatoeëerd en ingeënt te-
vens dekreu beschikbaar.
013-341156.
Te koop Golden RETRIVER
pups met stamb., ingeënt en
ontw. 04241-1549.
Papegaaien va. ’ 550,-, An-
gora-dwerg en hangoorko-
nijnen, goudhamsters ’ 5,-
-p.sL Vijvervissen klein en
groot. ARIANE, Bleyerhei-
derstr. 10, 6462 AK Kerkra-
de. Tel. 045-351340. Ge-
vraagd kanaries, parkieten
papegaaien enz.
Grijze ROODSTAARTPA-
PEGAAI met kooi, ’350,-.
Mijnbouwstraat 26, Hoens-
broek.
Gestroomde BOUVIER-
PUPS, 8 wk. oud. Tel.
04498-57298.
West Highland White TER-
RIfRTJES met stamboom,
en Maltezertjes, tel. 04104-
-93676.
Tek. ruwh. TECKEL, teef, 1
jr. ’ 100,-. Lambertusstr. 2,
Heerlen. 045-229016.
Te k. ROTTWEILER met
stamboom, lief voor kinde-
ren, prijs in overleg. Tel.
043-476353.
Te k. Nieuw FOUNDLAN-
DER-pups, zwart en bruin,
met stamboom en HD-ga-
rantie. Tel. 04750-22860.
Te k. Golden RETRIEVER-
pups met stamboom ingeënt
en ontwormd. 04138-72343.
Te k. BOUVIER-pups met
stamboom, uit verantwoorde
combinatie, vader kampioen
Leon van de Overstort, lid
NBC. Tel. 045-725480.
Te k. ruwharige TEKKEL, 9
mnd. oud. Tel. 045-725308,
na 14.00 uur.

Te k. KRIELKIPPEN plus
kippen, en konijntjes. Kin-
derboerderij Haanrade. Tel.
045-455144/451670.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
PAPEGAAIEN: baby's en
handtamme sprekende
ara's, kaktoe's, grijze rood-
staarten, amazones en
beo's vanaf 6 weken oud,
tevens inruil en inkoop, tel.
04490-75359.
CHINTHILLAS, mannetjes
en vrouwtjes en div. kooien,
Pr. Mauritslaan 2 te Beek.
Mechelse HERDERS te
koop, 7 wk. oud. Tel. 04499-
-1604.
Goed tehuis gezocht voor
een BOUVIER (teef), 20
mnd. oud. Goed waaks!!!
Liefst op een groot terrein of
op een boerderij. Tel. 045-
-258518.
Te k Duitse DOGGENPUPS
wit/zwart harlekijn en zwart,
5 w., stb., 04490-26290.
PUPPIES van Bouviers,
Collie's, lerse Setters, Poe-
dels, Maltezers en leuke
bastaardhondjes. Gedipl.
Kennel, ook alle honde-arti-
kelen. Lochterweg 8, Budel-
Schoot (bij Weert). Tel.
04958-1851, dinsdags en
Hemelvaartdag gesloten.
Te koop CavalierKing Char-
les SPANIELTJES. Tel.
04493-2751.
Te koop jonge PAPEGAAI
’350,-. Kerkstr. 33, Übach
o. Worms/Landgraaf.
Te k. Terveurnse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
BOUVIERKENNEL heeft
blonde pups met stamb. en
HD-garantie. 01853-1790.
T.k. KONIJNEN, VI. reuzen
en Fr. hangoren. Jong, half-
w. en volw. dieren. Gr. Ste-
gel 27 Eygelshoven. Tel.
045-352256.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. Volbloed arabier VOS,
3 jr., ruin, 1.53 m., pr.
’4.000,-. Tel. 045-415154.
BOEMERHONDJES.Yorks
en Fox-terriërs, Tekkels.
04459-1237, Walem 11a.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.

Opleidingen
Binnenkort starten wij in uw omgeving met een

Basiscursus Milieu
Bel of schrijf voor informatie naar

0.P.8.
Postbus 609, 6130 AP Sittard. Tel. 04490-80578.

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

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.
BIJLES/begeieiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966.

■: Rijles

Voor plm. ’ 1.500,-
-kunt u uw rijbewijs halen

Voor ml. AUTORIJSCHOOL PETER HORSMEYER.
Tel. 045-216942.

Cursus MOTOR-RIJDEN? CURACAO-RUSCHOOL
Haal uw motorrijbew^s in 8 Haal. nu T riibewi)S in 1
weken, aansluitend volgt Z°TWr\ ? T Ned"
een rii-examen Bpl m, n Ant- st- Eustatl- lnfo reserv.brmalie6 ame

BovBag:Sóol 020-275905 faxo2o-104675
Theo van Bentum 045- Wat VERKOPEN? Adver-
-217487. teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
i '" ■ - ■ :■.:...■-■■ .. ■■ .; :::::

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.van 14.00 tot 22.00 uur.

ledere zaterdag dans- en
contactavond in de kelder-
bar "LA CHALET" in Tree-
beek, toegang v.a. 30 jr. 's
zondags speciale dans-
avond voor ouderen. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25 A,
tel. 045-211375
MAN 48 jr. zkt. lieve vrouw
tot 50 jr. Br. liefst m. foto o.
erew.ret. o.nr. B-4549, L.D.,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.

f J. man, 23 jr. 1.74 m, uit In-
donesië, z.k.m. MEISJEr voor vaste relatie. Br.o.nr.
B-4625, L.D. Postbus 3100,■ 6401 DP Heerlen.
Welke lesbische VROUW
tussen 40-50 jr. wil met mij

1door het leven gaan. Br.o.nr..B-4631, LD. Postbus 3100,,6401 DP Heerlen.
1Nette wed. mid. 60, zkt. leu-. ke VRIENDIN uit goed mil.
<v. wandelen, uitstapjes, enz.

Br.o.nr. B-4632, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,; 6401 DP Heerlen.

; ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,

; Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.
Jonge man 47 jr. slank, niet
geh. ongebonden, zkt leuke

■ en zinnelijke VROUW voor
duurzame vriendschap. Br.. o.nr. B-4633, LD, Postbus: 3100, 6401 DP Heerlen.
Heer, 75 jr. zkt. WEDUWE
plm. 70 jr. Br.o.nr. B-4634,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Jongen, 25 jr. zkt. VRIEND/
INNEN voor uitbreiding
vriendenkring. Br.o.nr. B-
-4640, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

'WEDUWNAAR 65 jr. uit
Heerlen zoekt vrouw voor
serieuze relatie, lft. tot plm.
62 jr., enig niveau gewenst.
Br.o.nr. B-4644. LD., postb.
3100,6401 DP Heerlen.

Huiselijke man, 39 jaar
zoekt lieve slanke VROUW
plm. 32 tot 39 jaarvoor eer-
lijke en open relatie. 1 kind
geen bezwaar. Geen barty-
pe. Br. met foto o.e.r. ond.
nr. B-4608, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Geleen.
Sympathieke WED. 58 jr. zkt
ser. kennism. m. nette heer
Br.o.nr. B-4611, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ben jij een MEISJE tussen
22 en 30 jr. het zoeken naar
partner ook zo moe? Pro-
beer het dan eens op deze
manier, schrijf me. Je zult
altijd antwoord krijgen. Ik
ben een rustige en romanti-
sche levensgenieter van 26
jr. (1.70). Ik hou o.a. van uit-
gebreid tafelen en verre
exotische vakanties. Br.o.nr.
B-4612, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke (gebonden) internat,
chauff. mid. 30 (MBO-er) z.
k.m. leuke VROUW die af en
toe mee wil reizen. Diskr.
gevr./geb. Br.o.rn. B-4618,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
VROUW, 58 jr. zkt. eerlijke
man, v. vaste rel. Br.o.nr. B-
-4645, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Lft. 34 , I. 1.84m, ongeb.
slank met bloeiend eigen
bedr. in Horeca. Hobby: jou,
uitgaan, reizen. Zou graag
brief met foto van j. leuke
DAME/Meid ontv. 100% dis-
er. Br.o.nr. B-4650, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Erkende Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg
en zoekt u een Limburgse partner? Nederland grootste re-
latieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans 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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337

Stichting Date
Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Partnerkeuze van uitstekend
maatschappelijk niveau

Waarom iets aan het toeval overlaten? Het grootste deel
van onze ingeschrevenen vindt binnen het jaareen levens-

partner. Meer weten? Bel:
045-726539 Mevr. Luchtman, 043-435231 Mevr. Driessen

04750-15534 Mevr. Nabarro
of stuur de bon naar: Postbus 5050, 6401 GB Heerlen,

Postbus 525, 6040 AM Roermond.
GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN
Naam (m/v)
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

STICHTING MENS EN RELATIE erkend Raad van Toe-
zicht, ingesteld door het ministerie van WVC

De kontaktenbank zoekt
met U mee

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

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

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

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

1007 JB Amsterdam
Mode Totaal Baby en Kleuter

Te k. witte BRUIDSJURK Te k. KINDERWAGEN 3 in
mt. 36, tel. 045-728147. 1, gr.blauw, i.z.g.st. Karens-
Te k. excl. TROUWJURK, str. 76, Bom, 04498-55771
Sissi-stijl, vanaf 15.00 uur, Wat VERKOPEN? Adver-
P.C. Hooftstr. 7 Brunssum. teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

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.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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. |
Diepvries en KOELKAST- I
REPARATIE zonder voorrij- ikosten. Bel Geleen 04490- I
45230 Service binnen 24 v.
Voor al uw DAKWERK- -ZAAMHEDEN dakdekkers- "bedrijf Adams, tevens repa- i
ratie van uw schoorstenen. I
Bel voor vrijblijvende offerte: I
045-726716. "Voor SIERBESTRATING, ]
terras, oprit en vakman- |
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend 'prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

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

Wonen Totaal

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

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

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.

Massief eiken
keukenblok
270 cm. mcl. app.
Aktieprijs

’ 3.995,-

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

Grote keuze
ambachtelijke
Franse

stijlkeukens
met 10 jaar garantieen toch
zeer betaalbaar vindt u bij

Vossen
Keukens

Eikenderweg 77, Heerlen.
Voorjaarsaktie:

Witte Design
keukens

blok 270 mcl. app.
nu slechts ’ 3.375,-.

Vossen Keuken
design

Glaspaleis Kerkplein
Heerlen. 045-717555.

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.
INBOEDELS gevraagd. Al-
leen klein goed. Tel. 04406-
-12875.
IJSK. ’ 95,-. gasforn. ’ 95,-
-diepvr. ’ 175,-. Tel. 045-
-725595.
Zoekt U mooie 2e HANDS-
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Velours BANKSTEL z.g.a.n.
3-1-1-; eiken eethoek m. 4
stoelen; keukenbufet; gas-
fornuis; draai-tv-stoel. Tel.
045-231388.
Te koop uit nalatenschap
donkere eiken DRESSOIR,
vierdeurs, 2.40 x 0.60 x 1
meter, met opstand, afkom-
stig uit pastorie. Tel. 04458-
-2625.

Mooi eiken BANKSTEL als
nw., ’675,-. Eik. salontafel
’275,-. eik. eethoek m. 6
stoel, ’ 875,-. 045-323830.
Weg. verh. te koop GOR-
DIJNEN, tafel en t.v.kast
enz. 045-230196 na 19 u.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1, beige mohair,
’300,-; eiken wandmeubel
I. 3.50 mtr. ’550,-. Tel.
045-321110.
Te k. 2 glazen messing ta-
fels 2x 7x70x46 cm. en 1x
125x60x46 cm. Tel. 04490-
-24436 na 18.00 uur.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
BANKSTEL, bruinvelours, 3
en 2-zits, ’ 150,-, redelijke
staat. Tel. 045-352132.
Lodewijk BANKSTEL, mas-
sieve notenhouten romp,
’1.200,-; 2 leren fauteuils,
’650,-p.st. 045-258661.
Donkerbruin WANDMEU-
BEL 200x255x60 ’300,-;
donkerbruine eethoek en 4
stoelen ’75,-, tel. 045-
-726067 na 20.00 uur.
Te koop massief eiken
BANKSTEL 3-1-1 met bruin
leren kussens ’1.100,-,
04490-52779.
Te k. Maastricht, wegens
verh. MEUBELS en huis-
raad en app. Z.g.a.n. Tel.
04492-2730 na 10.00 uur.
Tek. 1 pers. BED m. matras
koelk.; gascomf. 5-pits;
steelstofz.; elec. bakoven;
rolveger; 2-drs. hang/leg-
kast; salontafel. Remigius-
str. 18, Schimmert. Tel.
04404-2300.
Te k. 3-zits BANK en 2 fau-
teuils, pluche, ’300,-. Tel.
04493-3265.
Te k. mooie witte KAST met
vitrine, 1 jr. oud, ’ 1.150,-.
Tel. 045-420586.
Te k. KLEUREN-TV en
bankstel 3-2-1-; eiken eet-
hoek met 6 stln. eik. kast en
4 eeth.stoel; Dov. ouderwet-
se fauteuils en 2rookstoelen
alles nwe. stoff. Julianastr.
6, Nieuwenhagen.
Te k. massief EIKEN 3-zits-
bank. Te bevr. Hoofdstraat
15, Schaesberg.
SHOWROOMKEUKENS in
eiken, den, beuken, olm met
40-60% korting. Vossen-
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen.
4 st. Luxe DESIGN-KEU-
KENS voor 4 liefhebbers
aan 1/_ prijs. Vossen Keu-
ken-Design, Glaspaleis
Kerkplein Heerlen. Tel. 045-
-717555.
FACE-LIFTING van uw ou-
de keuken. Vern. van werk-
bl. en app. Vr. pr.opg. Vos-
sen Keukens Heerlen, Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.
045-717555.
De meest geavanceerde
kollektie KEUKEN-IN-
BOUWAPPARATUUR in
top kwaliteit aan scherpe
prijzen vindt u alléén bij.
Vossen Keukens Heerlen.
Showrooms: Eikenderweg
77. en Glaspaleis Kerkplein.
Tel. 045-717555.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Radio e.d.
Te koop luidsprekerboxen
BOSE 901, beomaster 1900
in perf. st. 045-724853.
Weg. omst. Pioneer MIDI-
SET en CD speler m. afst.
bed., gar. en instr. Baanstr.
89, Landgraaf 045-326013.

Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Te koop ZONNEHEMEL Piccolo's in het Limburgs
Philips, z.g.a.n. Diamantstr. Dagblad zijn groot in RE-
-13, Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Computers
- ■ iii

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

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

Te koop PC, Dos 3.3, moni-
tor, 2x 5V." drive, CGA-
kaart, div. slots, toetsen-
bord, software, ’ 1.000,-.
Tel. 045-229256.
AMIGA 500, 1084 kl. moni-
tor met soft-ware, vaste prijs
’1.200,-. 045-324837.

TV/Video
Gevraagd VIDEO's en TV's
v.a. '82, ook stereo-torens
en CD's, 04406-12875.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop COMMODORE 128
’225,-; disk-drive 1571
’225,-; 100 diskettes en
diskettebox ’75,-; boeken;
joy-sticks.Alles ’ 550,-. Tel.
04451-1379.
Kachels/Verwarming

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

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

JacKöhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

04490-13228 Of 14862.
Te koop ant. KACHEL

’ 600,-. Lambertusstr. 2,
Heerlen. 045-229016.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Bingo/Kienen
■.■■■■l——Kienen

Zondag 20 mei a.s
Café Oud Schaesberg,

Streeperstr. 56-58
in Landgraaf. Aanv. 20.00

uur. Stichting V.L.G.K.

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60% kor-
ting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sharp magne-
tron 3VIO, 600
Watt, 5 standen
geen ’ 598,-of

’ 498,- maar

’ 298,-
Maar ook: Bauknecht koel/
diepvries kombinatie KVC
2411, met automatische

ontdooiing geen ’ 1.029,- of

’ 798,- maar ’ 498,-. Maar
ook: Ruton wasautomaat

met aparte temperatuur re-
geling, energietoets, 2 tot 5
kg inhoud, geen ’ 998,- of

’ 798,- maar ’ 598,-. Maar
ook: Diepvrieskist, 300 liter
inhoud met voorvriesvak en
snelvriesschakelaar geen

’ 898,- of ’ 698,- maar

’ 498,-. Maar ook: Pelgrim
integrale afzuigkap WA 60,
met verlichting en 3 standen

schakelaar, geen ’ 365,-
-maar ’ 199,- en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Foto/Film
Te k. Body MINOLTA 7000.
Als nw. ’ 475,-. Dorpstr. 49,
Oirsbeek. 04492-2301.
lll'.-.Hj . - '" .

Verzamelingen
i i

W.o.t.k. prachtige serie van
100 FOTO'S formaat 13x18
cm van Limburgse steenko-
lenmijnen. Te bevr. 04780-
-83842, na 19.00 uur.

Literatuur
Te k. gevr. THE PENGUIN
Complete Sherlock Holmes,
A.C. Doyle; Grenzenloze
gehoorzaamheid S. Milgram
Tel. 04490-42018.

Muziek

CD-singles

’ 7.95
Singles

3 voor ’ 10,-
Ruime sortering

Wekelijks nieuwe titels
Tracks Music Shop

Disco dance spec. zaak.
Dr. Poelsstr. 21, Heerlen

045-741265
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.
Te koop JUKE-BOX, 1963.
Tel. 045-224224.
Electronisch ORGEL met
ritme ’ 450,-. 045-323972.

Te k. Knopacc. ACCOR-
DEOLA, 5-korig chromaton
grand luxe, beslist als nieuw
’3.000,-; knoporgel 1208
’400,-. 04406-13922.
Te k. JUKE-BOX, merk Ro-
we Ami, bwj. '58-59, mooi.
Tel. 045-323788.
Te k. aangeb. z.g.a.nw.
PIANO-ACCORDEON, 4-
korig, 120 bassen, 11 regis-
ters. Oude Landgraaf 144,
Landgraaf.
Te k. SELMER Alt-sax. Tel.
045-712038.

Te k. piano ACCORDEON
1208, 4 k. en 4 r. Wiener,
GCFB. Bouwbergstr.l3,
Brunssum.
Te k. 600 LP'S en maxi
singles ’ 600,-; 700 singles

’ 500,-. Top 40 '70-'9O. Tel.
04406-16291.
Te k. 3 kaartjes voor het
concert van PRINCE 3 juni,
ere-tribune. Tel. 045-
-424852 na 15.00 uur.

Muzikant-ORGANIST biedt
zich aan voor alle gelegen-
heden stemming en dans-
muziek. 09-3211465325.
YAMAHA B 405 3 jr. oud, 4jr. garantie, lesboeken en
muziek, vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
045-255786.
I

LIFE MUSIC door de
"Stalmeier music band"

TIJDENS DE BRADERIE OP 24 MEI A.S.
UNIEK IN NEDERLAND!

Toetsen, gitaar, drums en zang door Stalmeier en
zijn voltallig personeel onder het motto:

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

Verbouwingsopruiming!!!
Keyboards, orgels, drumstellen, gitaren enz.

10 tot 50% korting
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. ma. t/m za. open do. koopavond.
HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS.

Sokseri£f °'J^EmSES Te k. SYNTHESIZER Korgöju serie s, 2 elementen Pr,lw onn o. t Ren Taf(houtnerf), z.g.a.n., 2 mnd. ' '"'oud en ongebruikt, nw.pr. Wo**3l'al.
’1.500,- nu in de aanb. GITAARLES? Voor jong en

’ 600,-. gratis 5 mtr. plug en oud. in alle stylen. Bel:
foudraal. 04490-73101. 045-251598.

Kunst en Antiek

Antiekhandel Bastiaans
Zondag 20 mei geopend van 13.00 - 17.00 uur.

Kon. Emmaplein 16, Maastricht. Tel. 043-252240.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt U in
onze 1500 m 2showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopn. dond.,
vrijd., zaterd.
Te k. mooie antieke Mechel-
se/Breughelse KAST, t.e.a.
b. Tel. 045-753476.

Te k. antieke smeedijzeren
dub. POORT, bxh 350x 220.
Tel, na 21 uur 04492-4448.
Te koop antieke Franse
HANGKLOK en vooroorlog-
se trapnaaimachine. Tel.
045-224224.
Te k. antieke HANGLAM-
PEN en kleingoed. Emma-
str. 63 Schinveld, gemakke-
lijk bereikbaar via de weg
naast de Curver.
Te k. antieke INBOEDEL
Tel. 045-213967.
Te koop OLIEVERF-
SCHILDERIJ (landschap)
60/40 met oude lijst ca. 75
jaar, niet gesigneerd, vr.pr.
’500,-. 045-414013.

Braderieën/Markten
Zaterdag 26 mei as.

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

particulieren) Voor ml. 04490-74669.
■__—■__— ..-.i....,— ....— .

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.

De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
WAS-AUTOMAAT gevr. en
video VHS en kl.-TV met te-letext. 04406-12875.
Te k. gevr. BROMFIETS,
ouder dan 20 jr., defect geen
bezwaar. Tel. 045-326551.
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.

Diversen
Ervaren all-round administrateur kan uw

Boekhouding
verzorgen (computer). Ook voor uw loon/salaris-

administratie en alle belastingaangiften.
Tel. 045-751477 b.g.g. 045-752937.

Heden zaterdag 19 mei
Grote mei-markt Heerlerheide

a.d. corneliuslaan. ,
Een gezellige buitenmarktvoor iedereen en het heleggg.

Te koop
Elektrisch verrijdbaar SCHAARHOOGWERKER

werkhoogte plm. 8 mtr.
TOYOTA HEFTRUCK 2.5 ton diesel aut. lucht.

KUBOTA MINIGRAVER cpl. met 3 bakken. ,
HAKO VEEWAGENTJE met rolbezem en sneeuwschU 11

J. Smeets, Dries 27, Neer.
Tel. 04759-1373.

Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!
Nu ook op zaterdag

Totale
ontspanning-

massage
Door jonge masseuses.

045-353489.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
KAJUITMOTORBOOT bui-
tenboordmotor, vr.pr.

’ 7.000,-. 045-452676 na
16.00 u.

Te huur WC-WAGEN °f,
mes en heren. Te bevr- 'e
04409-1668. j
Te k. 2 MASSAGEBANKêJ,
merk Lifetrend, 1 jr. oud, P'
n.o.t.k. 045-222947.
Wilt u van uw klachten fproblemen af? Bel dan n"

uw HYPNOTHERAP&u'
04406-16091. _^
Te k. compl. boekenpakk?
voor studie FYSIOTHfcr1;,
PIE z.g.a.n. tel. 045-213gg~
Te k. GOKAUTOMAAT, oj
ginele 1-armige dief, «W
op guldens, tel. 043-4331^.. ..■ . . ■'■-' . . . *

06-lijnen

Babbellijn j|

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.
06-320.330.03 J\

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. ____^

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 deKoning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m _^

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

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.1 1

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m J

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

Grieksesex
MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Nimf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm

320.320.14
2 mannen drijven hun zin

door bij een verraste dame.
O niet doen. Oh nee.. Oooh.

Life
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie-mei zie. je hen, "naakf'-foto's.

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 _^/

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATÊ 1"
RODDEL

bel voor limbu^'
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50c\o
Gratis

real live gespr^
0,50 p.m. 06-

-320.330.62
met beeldtelefoon kunt"
onze meiden ook zien;
Van Club 06, dus gggg^
Je put met uit-

Ik ben
machteloos!
* Eroslijn '

06-320.321.22
50 et p/m __^/

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washingt°n
0,50 et. p.m. 06-

-320.320.2g>
Bianca belt jou

regelrecht
géén gezeur met bandje

maar levensecht!!
Info na elk verhaal ,_,

06-340*320*55 - sQctj_>

Zonnen zonder
kleren in het duin. "Ora?l
es om knul". De schau"

van een grote man, en o& >

06-320.321.33 (50^EJ_>
Ze is zo lastig, dat de &

die mooie meid
over de knie
legt en dan.... liefd!! *..)■ 06-320.321 30 (50jMi>^

Voor Piccolo's .
zie eerder pagina
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Ut,.DE LIMBURGSE
+*lffPERSONEELSGIDS

ui <_!__>
«* Aannemersbedrijf JAN DIEDEREN B.V. GELEEN

Pieterstraat 56
6166 AS Geleen

tel e9ens uitbreiding van onze aktiviteiten zijn wij op zoek naar:

70 doorman stratenmaker
stratenmakers

rf l^erling-stratenmakers
< Qrondwerkers-kabelleggers
.07 »oor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met
■< de heer W.M.G. Schulpen, hoofd uitvoering, tel. 04490-45704 tussen
3r. | en 18.00 uur.
169 Schriftelijke sollicitaties gelieve ute zenden aan Direktie Jan Diederen
"" v, Pieterstraat 56, 6166 AS Geleen.
M>^~~ " "

- GEMEENTE VAALS

De gemeente Vaals heeft 10.600 inwoners.De ambtelijke organisatie is verdeeld in 3 afdelingen te weten Afdeling
Grondgebiedzaken, Afdeling Burgerzaken en de Afdeling Middelen.
Bij de Afdeling Middelen, die bestaat uit de secties Financiën en Interne

' zijn de volgende functies vacant:

'" Sectie Financiën, vacaturenummer 90061 MEDEWERKER (M/V) GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Algemene informatie:
Tot de werkzaamheden van de sectieFinanciën behoren onder meer de:
*■ financiële administratie:~ financiële beleidsadvisering;~ gemeentelijke belastingen;
" verzekeringen;
~ automatisering.

Functie-inhoud:De aan te stellen medewerk(st)er zal voornamelijk worden belast met de
administratieve werkzaamheden verbonden aan de heffing, invordering en
controle van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast dient hij/zij de overige
Medewerkers van de sectie in hun werkzaamheden te ondersteunen.

functie-eisen:Opleiding MEAO (B) en/of Administratief Ambtenaar, alsmede de bereidheid tot
net volgen van een verdere vakopleiding.

y

. "" Sectie Interne Zaken/Kabinet, vacaturenummer 90071 SECRETARESSE MEDEWERKER KABINET-M/V
Functie-inhoud:De aan te stellen medewerk(st)er zal onder meer worden belast met:~ secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de burgemeester, de

gemeentesecretaris en de wethouders, zoals het bijhouden van agenda's,
regelen van afspraken, verzorgen correspondentie, voorbereiding en
verslaglegging besprekingen, agendering collegevergaderingen, afhandelen

' uitnodigingen etc;
kabinetswerkzaamheden voor de burgemeester;~ voorlichting.

Functie-eisen:»an de aan te stellen medewerk(st)er wordt verwacht dat deze beschikt overeen accurate instelling, goede contactuele eigenschappen en gevoel voor derepresentatieve aspecten van de functie. Men moet een op de functie gerichte°Pleiding van middelbaar niveau hebben gevolgd en beschikken over ervaringn een vergelijkbare functie. Een goede beheersing van de Franse en Duitse"aal kan tot aanbeveling strekken.
Salaris en inlichtingen:~ afhankelijk van de leeftijd, opleiding en ervaring, is salaris nader overeen tekomen;
~ de bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing;~ een psychologische keuring kan deel uitmaken van de selectieprocedure;~ y?or inlichtingen kan men zich wenden tot het Hoofd van de AfdelingMiddelen, de heer H. Janssen, tel. 04454-4040, toestel 127.

Sollicitatie:
d.elan9stellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen na het verschijnen vanit blad hun sollicitatie in te zenden aan Burgemeester en Wethouders vanvaals, Postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van het betreffendeacaturenummer in de linkerbovenhoek van de enveloppe.

"^~ 82437

Randstad ifflkheeft volop apö|
werk /]
Secretaresse m/v
U kunt aan de slag bij een dochteronderneming van een
Amerikaans bedrijf. U gaat zich bezighouden met
correspondentie in moderne talen, het bijhouden van de
agenda, het regelen van reizen e.d. en het verwerken van
orders. Deze veelzijdige part-time baan is voor langetijd. U
beheerst in iedergeval de Engelse taal in woord en geschrift.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Directiesecretaresse m/v
Bent u bekend met tekstverwerking Wang, kunt u notuleren
en beschikt u over secretariële ervaring, dankunt u direct aan
het werk voor een periode van 3 weken. U kunt zelfstandig
werken en bent full-time beschikbaar.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een bedrijf in Hoensbroek. Heeft u enige ervaring als
produktiemedewerker en kunt u in dagdienst of in de
avonduren werken, dan kunt u meteen aan de slag voor
zowel korte als lange perioden.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Expeditiemedewerkers m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. De werkzaamheden bestaan vnl.
uit laad- en loswerk. Hetwerk is in 3-ploegendienst en voor
lange tijd. U heeft een aaneengesloten arbeidsverleden en uw
leeftijd is 18-25 jaar.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tekenaar piping m/v
U heeft een afgeronde MTS Wtb-opleiding en enige ervaring
op het gebied van piping. De opdracht is voor langetijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Bouwkundig tekenaar m/v
U heeft een afgeronde MTS- of HTS B-opleiding en ca. 1 jaar
werkervaring. Omdat er op verschillende locaties gewerkt
wordt, dient u in bezit te zijn van een rijbewijs en auto. De
opdrachtis voor langetijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

MTS'er Procestechniek m/v
U heeft een afgeronde MTS P-opleiding en u bent langetijd
beschikbaar. U gaat werken aan deontwikkeling van
elektronische componenten. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Industrieel verfspuiter m/v
U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. Er wordt
gewerkt in dagdienst. De opdracht gaat langetijd duren.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

HBOV-studenten m/v
Ben jemomenteel 3e jaars-student of binnenkort klaar met de
opleiding en wil je tijdens de zomervakantie af en toe
werken, dan kun je via ons in alle sectoren van de
gezondheidszorg aan de slag.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Horecapersoneel m/v
Wij hebben diverse vacatures in Heerlen e.o. Het betreft
zowel werk voor korte als voor lange tijd.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Assistent-ober/kelner m/v
Voor éèn hotel in Heerlen. U bentfull-time beschikbaar voor
lange tijd.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

■v randstad uitzendbureau

BEKWAME
BOEKHOUDER M/V
in loondienst gevraagd door kleine handelsonderneming
in Z.O. Limburg. Voorlopig één dag per week. Mag ook
gepensioneerde zijn.
Uitgebreide sollicitaties in dit stadium onnodig.
Een brief(kaart) met uw naam, adres en tel.nr. is
voldoende. U krijgt dan een uitnodiging.
Reflecteer echter alleen als u de nodige ervaring en
bekwaamheden heeft.

Uw antwoord graag br.o.nr. HK 119LD,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen._______ 82052

Sc I ; l_M Provincie
Limburg
De Stafgroep Personeel en Organisatie is belast met de voorbereidingen uitvoeringvan het
personeels-,organisatie- en informatievoorzieningsbeleidvoor de geheleprovinciale organi-
satie.
Hettakenpakket wordt uitgevoerd binnen twee bureaus.
Bij het bureau personeel ontstaat door benoeming elders van de huidigefunctionaris een
vacature voor een

beleidsmedewerker vorming en opleiding v/m
vac. no. P.90.05
functie-informatie: salaris:
de aan te stellen medewerk(st)er zal in afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
hoofdzaakworden belast met beleidsmatige ring wordt een salaris gebodenvan maxi-en uitvoerendetaken op hetterrein van maal ’ 6.376,-per maand.
vorming en opleiding.
Tot de werkzaamheden behoren onder sollicitatiesen inlichtingen:
meer: indien u geïnteresseerd bent in dezefunctie- het verder ontwikkelen van het vormings- zienwij uw schriftelijke sollicitaties graagen opleidingsbeleiden het adviserenvan binnen 10dagentegemoet. U kunt dezerich-

het management bij opleidingsvragen; ten aan de Directeurvan de Stafgroep Perso-- het leverenvan een bijdrage in hetkader neel en Organisatie, Postbus 5700,6202 MAvan managementontwikkeling; Maastricht, onder vermelding van hetvaca--de zorgvoor de uitvoeringvan opleidings- turenummer op briefen enveloppe,plannen en het in beperkte mate geven
van cursussen en trainingen; Nadere informatie kan telefonisch worden- hetvia vormings- en opleidingsactivitei- ingewonnenbij het hoofd van het bureau "ten ondersteunen van organisatieveran- personeel mevrouw E.G.M.J. vanderingen; Bezouwen-Heijboer (043-897201) of bij de- loopbaanbegeleidingen-advisering. huidigefunctionaris mevrouw drs

M.M.P.W. Hermans (043-897204).
functie-vereisten:- een voor defunctie relevante voltooide Vrouwen die aan defunctie-eisen voldoen,

academische opleiding, danweieen door worden nadrukkelijk uitgenodigd te sollicite-opleidmgen ervaring verkregenvergelijk- ren. De mogelijkheid tot kinderopvang isbaar niveau; aanwezig. Deze functie kan ook in deeltijd- ervaring in een soortgelijke functie; worden uitgeoefend.- het vermogen om zelfstandig op te
treden; ln de iaatste fase van de selectieprocedure- een goedemondelinge en schriftelijke uit- zal een vertegenwoordigingvan het bureaudrukkingsvaardigheid en goedecontac- personeel worden ingeschakeld,terwijl een\ 9/2l-90 tuele e'9enschappen. psychologisch onderzoek tot deprocedure

V^. kan behoren.

lIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Met spoed gevraagd

Orthopeed M/V en Oogarts M/V
in mooi centrum in BRD, Schwalmtal.

10 minuten rijden v.a. Roermond.
KV-Freie Stellen.

Zeer goede vestigingsmogelijkheden.
InL tel. 045-351922

Br.o.nr. XE 130, LD, Markt 42, 6461 ED Kerkrade

T~TT~t
Open universiteit
De Open universiteit is eenzelfstandige rijksinstelling voor open,
hoger afstandsonderwijs. Zijproduceerten exploiteert in zeven
leerstofgebieden cursussen voorzelfstudie. Deze cursussen kunnen
door destudenten worden gecombineerd totpersoonlijke
onderwijsprogramma's. Hiervoorkunnen WO-, HBO,Kort Hoger
Onderwijs en dossierdiploma's gehaald worden.

Het leerstofgebied Economische wetenschappen ontwikkelt
cursussen op hetgebied van dealgemene economie, bedrijfseconomie
en kwantitatieve methoden en technieken.
De begeleiding van dezecursussen vindtplaats vanuit 18over het
land verspreidestudiecentra.

De stafvanhet leerstofgebiedzoekt momenteel ter
ondersteuningvan hetcluster micro-economie/industriële
organisatie een:

exploitatie-medewerker m/v
(voor20uurper week)

vacaturenummer: LID 90021

Taken: hetexaminatorschap van de cursussen micro-
economie en economischeordeen markt; het ontwikkelen
encontroleren van detentamen item-bank van micro-
economie; hetassisteren bij de ontwikkeling van
werkboeken voor de cursussen op het terrein van de
industriëleorganisatie, bijvoorbeelddoorhet ontwikkelen
van huiswerkopgavenententamen-items; het mede
opzetten entzt uitvoerenvan debegeleiding voorcursussen
op het terreinvan de industriële organisatie.

0U
Eisen en salaris: eenafgeronde ofbijna afgeronde
academischeopleiding in de algemene economie; bij
voorkeur micro-economieof industriëleorganisatie als
specialisatie.
Het salariswordt afhankelijk van kennis en opgedane
relevante ervaring nader vastgesteld en bedraagtbij een
afgerondeopleiding minimaal ’3.315,-enmaximaal

’ 6.376-bruto per maand (schaal 10en 11 BBRA 1984)bij
een full-timeaanstelling.
De standplaats is Heerlen.

Arbeidsvoorwaarden en procedure: de aanstelling
geschiedt vooralsnog intijdelijke dienst. Derechtspositie is
overeenkomstig rijksrichtlijnen. Het personeelsbeleid van
de Openuniversiteit is gerichtop gelijkekansen voor
mannen en vrouwen. Terbevordering van een
evenwichtige man-vrouw verhouding in deorganisatie
wordtvrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Procedure eninlichtingen: schriftelijke sollicitaties
inzendenvoor 2 juni a.s.en richten aan hetCollege van
bestuurvan de Open universiteit, tav deafdeling
personeelszaken, Postbus 2960,6401DL Heerlen.
Inlichtingen kunnen desgewenstworden ingewonnen bij
mw drsI.M.Wijk, stafstudiebegeleider, telefoon
045-762504of bij drs B. Verstegen, cursusteamleider,
telefoon 045-762335.

/4 4 4
ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van 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
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

Canisius Henssen BV
Stroopfabriekte Schinnen

heeft thans plaats voor een

Produktieleider
De baan: Funktie-eisen:
Het ligt in de bedoeling om - een gezonde dosis ambitie;- goede contactuele en socialeu na een ruime inwerk- en vaardigheden;
opleidingspenodeaan te stellen - aantoonbare leidinggevendeervaring; i
in een functie waar u " kwaliteitszin en creativiteit;

~',„_, - minimaal een afgeronde
grotendeelszelfstandig onze MBO-opleiding met aanvullende
produktie-afdeling zult leiden. opleiding levensmiddelentechnologie;
Deze afdeling kent geduren- " bereidheid om in ploegendienst te... , , werken;
devijf maanden een ploegen- _ Technische kenms.
dienst en telt 12 medewerkers. - leeftijd 25-35 jaar.
Bij gebleken geschiktheid bestaat

~.,, ~ Uwreaktie:de mogelijkheid om op latere Ms u meent aan gestelde dsen te
termijn door te groeien naar een voldoen en in aanmerking wenst te
zwaarder funktie-niveau. komen, stuur dan uw

sollicitatiebriefaan:

CANISIUS-HENSSENBV
Stroopfabriek
Nagenbeek 6-8
6365 EK Schinnen
t.a.v. afd. Personeelszaken

Wat bieden wij:
- uitstekende arbeidsvoorwaarden; Telefonische inlichtingen bij de
- afwisselende werkzaamheden; heer A.J. Henssen. Technisch- een uitdagende baan met perspektief. Direkteur, tel.nr. 04493-1433.

AQI^raLAR
Dynamisch bedrijf in zwembad-.saunabranche gevestigd in
Zuid-Limburg zoekt

MONTEUR
die na een inwerkperiode zelfstandig werkzaamheden kan
uitvoeren.
■

Uitsluitend te solliciteren met:
* ervaring in de zwembaden- of loodgieters- c.v.-branche;
* zelfstandigheid in werken;
* goede contactuele eigenschappen;
* rijbewijs BE;
* inzet en hart voor het werk, i.v.m. o.a. overwerk tijdens

seizoensdrukte;
* kennis van elektra strekt tot aanbeveling.
Wij bieden u: * vaste betrekking

* afwisselend werk;
* goed salaris.

Heeft u interesse in deze baan? Solliciteer dan, uitsluitend
schriftelijk, middels br.o.nr. HK 120 van het Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 82489

9^r\

\fc®_U Jaap van Rennes Jaap van Rennes
y&y Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V.
/^^^r Heerleoers_.ew.eg 113 Beekstraat 13

6466 KS Kerkrade 6301 HV Valkenburg■ Teleloon 045-413387 Teleloon 04406-40642
Telei 98742

Horeca
groothandel vraagt voor direct:
Centrum vestiging Valkenburg
laan van wegens toenemende drukte gaan wij over totJdd|i ïdii uitbreiding van ons personeelsbestand

Rennes BV
1. CAISSIÈRES

Part-time, 20-40 jaar
liefst HAVO-niveau

2. INPAKSTERS
afd. Horeca-slagerij
20-40 jaar

3. WERKSTER VERSAFDELING
20-40 jaar
voor alle voorkomende poetswerkzaamheden

Sollicitatie na tel. afspraak vanaf a.s. dinsdag met dhr. Bertholet.

\\\\ TORQU€FORCEIuVopa^-__1^ lIOCObv
mT hPPftS?h_?HB,;Y;'^fJ^St^d in Sittard'is e<.n"ten^tionaal georiënteerdetechnische groothandel. Hetbedrijf \_

X de^nïorSSSSr11gespecialiseerdals toeleverancier van onderdelen aan fabrikanten van industriële X/ lanaemo£?<^ X/ StS^te^SSSSSkSïfproduk'kennis e? technische ondersteuning iszij in staat deklanten opeen snelle en \

I MTSer 1
detechnisch-commerciële spil tussenbedrijf enklanten

De functie: DOCÓ zoekt: DOCO biedt-- U bentverantwoordelijkvoorhet - Een ambitieuze MTS'erdie doorzijn -De uitdaging om afhankelijkvanS_s^nntnCO°rCIrrerfnde ervaringinstaatisoptechnischen iiuwtenSsStotiS^SnaarbiSSïïfSÏ^K T-!raele actmteiten commercieel gebiedeen spilfunctie te een leidinggevende functie,oinnenhetbedrijf. vervullen in ditbedrijf. - De gelegenheideenbiidraae teI " ve^S^T de
H
inte"e verkoop en " Een commercieel ingestelde duizend- leve^enïanhefsuccesvïnfen inter--1 exS^P vpr>
dmwl6^6 rDI IUSS6nlUSS6n POOt diebekend is meteen nationaalgeoriënteerdbedrijf waar de I1 externe verkoop, orderverwerking, tiseerde voorraadadministratie en klant centraal staat

"fl^aarae ■
1 magazijnen administratie. orderverwerking. - EenaoedDakketarbeid<?voorwa_.rH^n M\ -Übenthettechnischeaanspreekpunt - Werkbarekennisvan Engels, Duits en

P ar^idsvoorwaarden. M

X. houdt toezicht op detijdige toe- ■ _HH A MercuriUrvalß.V., /\levenngvan matenalen envoert I U [ClïWI __J/* 1 I Vrijthof 50 51\^after-sales service uit. |U 'AM 6211LE Maastricht.
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tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Boekhoudkundig medewerker m/v
bij voorkeur met een afgeronde SPD-studie of bezig
met NIVRA en enige ervaring.Bent u de juiste
kandidaat dan kunt u voor langere tijd aan de slag bij
een relatie in Nuth.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile Willems
Heetten, Op de Nobel 1

TECHNIEK
Onderhoudsmonteur m/v
met een MTS-E opleiding,voor een automobiel-
fabriek in Bom. De werkzaamheden bestaan uit het
onderhoud van persen en besturingen. Een verdere
opleiding binnen het bedrijfwordt u geboden.
Deze baan is bij uitstek geschiktvoor schoolverlaters.
De verdiensten zijn uitstekend. Voor vervoer wordt
gezorgd.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
04490 -1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4
Analist(e) m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Onze gedachter
gaan uit naar een kandidaat met een HLO-opleiding
met als studierichting chemisch analytisch of
organisch preparatief. De werkzaamheden bestaan
uit het verrichten van thermografische metingen.
Kennis van keramische of thermografische materialer
strekt tot aanbeveling. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Voor informatie:
04490- 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

«Kamer_.____._ Koophandel

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek is het officiële orgaan
van het bedrijfsleven in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Aan de Kamer van
Koophandel is onder meer opgedragen de uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven,
de Vestigingswet Detailhandel en de Handelsregisterwet.
Naast deze wettelijke taken is de Kamer van Koophandel belangenbehartigster en
dienstverleenster voor de ruim 13.000 ondernemingen in haar district.

Wegens vertrek van de huidige functionaris, is een vacature ontstaan voor de functie van

STAFMEDEWERKER JURIDISCHE ZAKEN
Taken zijn onder meer: Functie-eisen:

- externe en interne juridische advisering, met __ vo|tooide opleiding Nederlandsrecht
name op het terrein van het privaatrechtelijke afstudeerrichting, bij
ondernemingsrecht; het volgen van relevante voorkeur met specialisatie
ontwikkelingen op dit terrein; ondernemingsrecht;

- de ondersteuning van de overige _
Ujstekende redactionele vaardigheden;

stafmedewerkers op juridisch gebied; _ affiniteit met het bedrijfsleven;- het redigeren van publicaties van de Kamer, _ gevoe| voor bestuurlijke verhoudingen;
onder meer t.b.v. de Kamerkrant; _ werkervaring en/of bestuurlijke ervaring is

- het voorbereiden en notuleren van bestuurs- vereist;
en ledenvergaderingen; _ leeftijd 30-35 jaar.- het voeren van secretariaten van commissies
van werkgroepen; het uitvoeren van
beleidsvoorbereidende werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden:

- het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een maximum van schaal 10 (uitloop in
schaal 11 is eventueel mogelijk);- de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de rijksoverheid;- een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer drs. D. Niestadt, secretaris, of bij de
heer J.H.J. Simons, hoofd interne zaken.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van deze oproep te richten aan

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek,
t.a.v. de heer drs. D. Niestadt, secretaris,
postbus4401,
6401 CX Heerlen.

82196

Kaartjes knippen kan iedereen. Een goede
Z conducteurzijn is heel watanders!Kortom:

- sr de uitdaging waarunaar opzoekbent
—. * — ,

NS is het meest efficiënte spoorweg- Als er één baan isbij NS met Natuurlijk wordt u niet meteen zelf- Bent U
bedrijf in Europa. Elke dag brengen afwisseling en zelfstandigheid, dan is standigop een trein gezet. Eerst krijgt Stuur danvoor 25 mei a s een4 JOO treinen zon 600.000reizigers het wel dievan (hoofd-)conducteur. ueen gedegen opleidingwaarin theore- sollicitatiebrief onder vermelding vannaar hun bestemming, ergens in U bent namelijk verantwoordelijk tische vakken worden afgewisseld met nummer 8002 naar de N.V. Neder-Nederland. voor een goede gang van zaken, zorgt praktijkopdrachten. Gedurende de jancjse Spoorwegen, t.a.v. mevrouw

voor de veiligheid van reizigers en opleiding verdient val een salaris, dat m. Selanno, personeelschef, Stations-verleent hen service. U ziet erop toe afhankelijk van uw leeftijd en ervaring plein 1 6411 NE Heerlen,
dat reizigers een geldigplaatsbewijs varieert van ’ 2.181,- tot ’ 2.519,- wilt u eerst nog wat meer weten?hebben. Als zodanig weet ubeslissin- bruto per maand, exclusief onregelma- Bel dan tijdenskantooruren met degen te nemen, houdt vin alle gevallen tigheidstoeslag en gebaseerd op een heer P.H.G. Stassen, procesmanageroverzicht en weet ualtijd de juiste toon 40-urige werkweek. In de part-time Maastricht telefoon 043-253530 of
te treffen. U bent bij uitstekhet functie werkt u25 tot30 uren perweek. met de heer 1M J Mommersvisitekaartje van NS. Een goede procesmanager Heerlen, telefoonZmmm^mmtlm) Wat Wl]V3IIU Verwachten >*«*"■
gastheer (gastvrouw) kan spelen. Voor dezefuncties zoeken we Een psychologisch een me-In uwoptreden bent u vloten represen- mensen van 21 tot 40 jaarmet een disch en een antecedentenonderzoektatief en u weet wat service is. opleidingLBO-C, MAVO of HAVO maken deel uit van de selectie-Want service en klantgerichtheid staan (liefst met 2vreemde talen) en die procedurebij NS hoog in het vaandel. wonen in deregio Zuid-Limburg. NS [s bereid meer vrouwen aan te.... Een uitstekend gehoor-engezichtsver- nemen. Daaromworden vooral ookzijMomenteel zoekenwi,: mogen (een bril mag) is natuurlijk uitgenodigd te solliciteren,
tuil-time hootdconducteursvoor de onmisbaar. Verderverwachten we dat
standplaatsen Maastricht en Heerlen ubereid bent om in onregelmatige
en een part-time hoofdconducteur diensten te werken, ook op zon- en
voor de standplaats Maastricht. feestdagen.

WAARZOUDEN WEZUNZONDERDE TREIN? ES

ROCKWOOL Lapinus bv^^ =="

S*^ Rockwool Lapinus B.V. teRoermond ontwikkelt, produceertenverkoopt steenwolprodukten voor de
industrie, bouwnijverheid en de tuinbouwsector. De produktie vindtplaats in een moderne fabriek dievoor een

belangrijk deelgeautomatiseerd is.Erwordt zeerveel aandachtbesteed aan dekwaliteitseisen van deprodukten.
Ë Daarnaast staat centraal in de belangstelling de zorgvoorhetmilieu. In ditkader wordt in de nabije toekomsto.a.

Ë geïnvesteerdineen nieuwe rookgasfabriek. Eenvan deproduktie-units wordt gevormddoorde lijnen 2en 3. Deze lijnen
Ë produceren een grootaantalprodukten voormetname debouwnijverheid, zoalsbouwdekens, gaasdekens en diverse %

m halffabrikaten. Vooronze opdrachtgeverzoeken wij een m/v %

’ wachtchef produktie 1
diedevolgendestap in zijncarrière wil zetten

De functie: en specifieke stijlvan leidinggevenen Rockwool biedt:- Als wachtchefbent u werkzaam in een samenwerken. Deze houdt in dat ieder- Als ukickt opspanning,zelfstandigheid,
4-ploegendienst. Urapporteert aan de een éénbaasheeft en datmedewerkers samenwerking enresultaat, dan is de
produktiechefen metuw assistent geeft erbij horen, d.w.z.echtbelangrijkzijn functie van wachtchefbeslist een uit-
u leiding aan25 medewerkers, (opera- en dusgeen nummerzijn. daging.
tors en bedieningsvaklieden). Doorgroeimogelijkhedenzijn zeker- Uwordt ondersteund doorW. en E. Rockwool vraagt: aanwezig, mits uzelf investeert inuw
monteurs van detechnische dienst die - U heeft minimaal een opleiding op eigen ontwikkeling dooro.a. hetvolgen
bij uw ploeg gedetacheerdzijn. De MTS+ niveau, aangevuld meteen van(interne Rockwool) opleidingen,
afdeling produktie-engineering van de middle-managementopleidingc.g. Daarnaast isuwpersoonlijk (succesvol)
unitverleent specifiektechnische ubent bereid deze te volgen. functioneren van belang.
service. - U heeftproduktie-ervaring ineen(bij Gebodenwordt een goedsalaris meteen- Ubent verantwoordelijk voor derealisa- voorkeurvolcontinu)produktiebedrijf. uitstekende ploegentoeslag en hetprima
tic van de dagelijkse deelproduktie aan Daarnaast heeft u leidinggevende Rockwool secundairearbeidsvoorwaar-■ de handvan vastgestelde kwantitatieve ervaring. denpakket, (o.a. ca. 50 verlofdagen). ■
enkwalitatieve normen, die vastgelegd - Uvoldoetaan dehoge eisen diegesteld ■
worden inhetmet u opgestelde worden aan leidinggevende en sociale Als dynamiek u aantrektenu heeft de V

» produktieplan. Tijd-enmateriaalrende- vaardigheden. Uheeft hetvermogen juisteproduktiementaliteit en u bent toe ■% ment en output(kg./per uur)zijn vooru om(eind)verantwoordelijkheid te aan verandering, ofaan devolgende Ë
% belangrijke stuurgegevens. dragen. stap inuw carrière, danzien wijuw solli- Ë- Tevensbentu verantwoordelijkvoor de -Uw leeftijd ligttussen de 25 en35 jaar. citatie graagtegemoet ondervermelding Ë

juisteuitvoering van het personeelsbe- _-^^^^^^^^^^^^^^^fe_. vanref.nr. 23.7303 bij f
leid.Daarbij wordt u ondersteund MercuriUrvalß.V.,

X^ dooreenpersoneelsmanager. Vrijthof50-51,
Rockwool heeft een eigen I_ _ _^_ _L^_. \\_\ _%_C__M\ 6211 LE Maastricht.

SKNP Maastricht '
!T
lEI

KNP is in Europa een van de grootsteproducenten van papier, karton en kartonnen verpakkingen.

KNP Maastricht, een produktiebedrijf van KNP Fine Paper Division, is gespecialiseerd in de fabricage van
hoogwaardighoutvrij gestrekenpapier voor de grafische industrie. De produktie-omvang beloopt jaarlijksruim
200.000 ton, gerealiseerd door ca. 1100medewerkers. KNP Maastricht is een moderne procesindustrie, die
doorvoortdurende aanpassing van technologische ontwikkelingen op een geavanceerdpeil wordt gehouden-

Bij KNP Maastricht bestaan mogelijkheden voor

in de leeftijd tot 25 jaarvoor haar produktie- toeslag 14 keer per jaarzal worden uitbe-
en afwerkingsafdelingen, in 3- of 5-ploegeh- taald. Daarnaast kunt u rekenen op uitste-
dienst, op basis van een leer-arbeids- kende secundairearbeidsvoorwaarden.
overeenkomst. b

Informeren/Solliciteren: *■
U krijgt: Heeft u interesse en bent vin het bezit van .
Gedurende 2 jaarvolgt u via onze afdeling een vooropleiding LTS-B of C, MAVO-C/D
Opleidingen een gerichte opleiding voor (met wis- en natuurkunde) of 3 jaarHAVO. .
Operator A (VAPRO) in een tijdsverdeling Neem dan binnen 2 weken na plaatsing vall I
van 30% theorie in dagdienst en 70% deze advertentie contact op met een van
praktijk in ploegendienst. onze personeelchefs, de heren J. Thaiof
Na het behalen van het diploma volgt aan- J. Pluymaeckers. KNP Maastricht BV,
stelling in vaste dienst. Gedurende deop- afdeling Personeel & Organisatie,
leiding ontvangt u een aan uw leeftijd aan- Biesenweg 16, 6211 AA Maastricht,
gepast maandsalaris dat inclusief vakantie- Telefoon (043) 82 21 56.L

ADELMEIJER ADVOCATEN 'zoeken een actieve en ervaren e,
SECRETARESSE M/V \

voor een volledige dagtaak, die graag zelfstandig werkt en op korte termijn in dienst
kan treden. Zij dient ervaring te hebben met Word Perfect. Van de Duitse en
Engelse taal wordt een meer dan redelijke kennis gewenst, vooral in geschrift. I*

■ . iSchriftelijke sollicitaties gaarne binnen tien dagen aan ons kantoor te richten
Postbus 293 ei

6400 AG HEERLEN
36948 t.a.v. Mej. I. Naebers

jTpn Stichting Ziekenzorg l
CÏÏJ Westelijke Mijnstreek |

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden) L
" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden) /

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) I
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) ,

f
„
'e

Voor het Directiesecretariaat, standplaats Sittard, zoeken wij contact met .
belangstellenden voor de funktie van .

p secretaresse l
vakaturenr. JA 5 \.funktie-informatie: " verricht in teamverband voornamelijk uitvoerende

secretariaatswerkzaamheden, zoals verzorging correspondentie,
archivering, bijhouden adresbestanden, beheer geautomatiseerd
tekstverwerkingssysteem en tekstverwerking ten behoeve van de
directieleden, directiesecretaris en stafmedewerker directie; ,

" kan voorts belast worden met de verslaglegging van besprekingen en I
vergaderingen;

" verricht eveneens secretariële werkzaamheden ten behoeve van de \
medische staf. $

funktie-eisen: " diploma HAVO/WVO, gevolgd door een secretariële opleiding of MEAO- ~secretariëlerichting;
" goede beheersing "Nederlandse taal;
" goede typevaardigheid en bekendheid met automatisering;
" accuratesse;

" bij voorkeur notuleer-ervaring.
arbeidsvoorwaarden: Salariëring geschiedt volgens FWG funktiegroep 30, met een maximum

van ’ 2975,- bruto per maand. Overige arbeidsvoorwaarden conform
CAO-Ziekenhuiswezen. I

e
inlichtingen: Mw. L. Klaasse-van Remortel, directiesecretaris, telefoonnummer

04490-18666, toestel 2186.

I Voor de verpleeghuizen op de lokatie Sittard zoeken wij kontakt metf^mm enkele ii

p' ziekenverzorgenden (pan-time) i
vakaturenr. Hvß 47

funktie-informatie: " het verrichten van verzorgende en basisverpleegkundige
werkzaamheden t.b.v. de"bewoners;

" het geven van begeleiding t.a.v. de zelfredzaamheid van bewoners;
" het vervullen van een aktieve rol t.a.v. de handhaving van een goed

leefklimaat binnen het verpleeghuis.
Het betreft hier tijdelijke funkties op basis van een 50%-dienstverband.
De werktijden zijn vastgesteld van 8.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot
22.00 uur.

funktie-eisen: " diploma ziekenverzorgende;
" verpleeghuis-ervaring is gewenst.

marbeidsvoorwaarden: Salariëring geschiedt volgens FWG funktiegroep 35. Het salaris bedraagt
minimaal ’ 1133,50 per maand en maximaal f 1608,00 bruto per maand-
op basis van een 50%-dienstverband. Overige arbeidsvoorwaarden
conform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Dhr. H. Winands, hoofd Verplegingsdienst Verpleeghuizen Sittard,
telefoon 04490-18666, toestel 2683.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
' Dienst Personeel en Organisatie

Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard
In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden-
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Provincie moet veel extra informatie leveren

Alders is kritisch over
GS-variant Lauraterrein

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Landgraafs
wethouder Wiel Heinrichs weet
niets van een afspraak die zijn
gemeente met buur Kerkrade
zou hebben gemaakt over de fi-
nanciering van de autoweg
'Zwart-5-Zuid'.

Heinrichs weet niets
van nieuwe verdeling
kosten Zwart-5-Zuid

Aanvankelijk zou de aanleg van
de weg acht miljoen gulden kos-
ten. De provincie zou 5 miljoen
neertellen en de gemeenten
Landgraaf, Heerlen en Kerkrade
allen één miljoen gulden. Later
bleek dat de weg 10,9 miljoen zal
gaan kosten. De provincieneemt
van dat meer-bedrag twee mil-
joenvoor haar rekening. De drie
gemeentenzouden allen drie ton
extra betalen. Maar daar wil
Kerkrade niet aan.

zie met de buren te voorkomen

Kerkraadse politici gaan er van
uit dat Landgraaf 1,45 miljoen
bijdraagt en Kerkrade 1,15 mil-
joen.Heinrichs ontkent dat er op
bestuurlijk niveau afspraken zijn
gemaakt over een nieuwe ver-
deelsleutel. Overigens wil de
Landgraafse wethouder niet al te
diep op dekwestie ingaan om ru-

De Zwart-5-Zuid is de autoweg
die oostelijk van Heerlen zal lo-
pen. Daardoor krijgt Landgraaf
aansluiting op de snelweg. Met
name voor industrieterrein

Strijthagen in Schaesberg zal die
wegvan groot belang zijn. Mede
omdat Landgraaf veel meer be-
lang bij de Zwart-5-Zuid heeft
dan Kerkrade, vinden de Kerk-
raadse politici dat Landgraaf
meer moet betalen.

Heinrichs wil nu snel met Heer-
len en Kerkrade gaan praten
over de financiering van de
Zwart-5-Zuid.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Minister Alders van
VROM zal pas besluiten hoeveel
geld hij geeft voor de sanering van
het vervuilde Lauraterrein als de
provincie enkele elementaire on-
duidelijkheden heeft opgelost. In
een briefaan GS stelt Alders diverse
kritische vragen, die de provincie
dwingen tot nadere verduidelijking
en onderzoek.

Volgens deputé Mastenbroek kan
het nog weken tot maanden kan du-
ren voor die informatie er is. Hier-
door kan Alders' besluit pas na de
zomer verwacht worden.

In zijn briefkritiseert Alders het feit
dat in de variant van GS alleen bo-
yenafdekking is voorzien, terwijl
verspreiding van PAKs in alle rich-
tingen kan geschieden. Gedepu-
teerde Staten hebben bij hun keuze
uit de diverse saneringsvarianten
voor het vervuilde Lauraterrein een
keuze gemaakt, zonder daar een
duidelijke onderbouwing bij te ge-
ven.

„Graag zou ik vernemen hoe u, re-

kening houdend met de aan de orde
zijnde technische, milieuhygiëni-
sche, financiële en maatschappe-
lijke aspecten, tot de gemaakte keu-
ze bent gekomen."

Omgeving
Alders schrijft GS dat hij snel in-
zicht wil krijgen in de vervuiling
van de directe omgeving van het
terrein. De provincie wil niet wach-
ten met de sanering van het voor-
malige mijnterrein op dat verdere
onderzoek van de omgeving. Alders
stelt dat dit in strijd is met de Inte-
rimwet Bodemsanering, die voor-
schrijft dat een geval van bodem-
vervuiling in zijn geheel moet wor-
den aangepakt.

CNV aan staatssecretaris:

'Vossekuil
snel slopen'

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het CNV-Heerlen e.o.
heeft er bij staatssecretaris Heerma
(Volkshuisvesting) nog eens op aan-
gedrongen met spoed een sloopver-
gunning te verlenen voor de Vosse-
kuil-flats. Ook met de daarvoor be-
nodigde 15 miljoen gulden moet
Heerma snel over de brug komen,
vindt de vakbond.
In een brief schetst het CNV nog
eens de problemen in en rond de
Vossekuil: de enorme leegstand, de
welig tierende drughandel en de
daarmee gepaard gaande overlast,
de toenemende criminaliteit en het
stijgende aantal zelfdodingen. „Het
mag niet zo zijn dat er anno 1990 nog
zulke schrijnende woon- en leefsi-
tuaties voorkomen als in de Vosse-
kuil", aldus de vakbond. Volgens
het CNV heeft heel Heerlen last van
het slechte imago van de Vossekuil.

Wegen afgesloten
HEERLEN - Wegens werkzaamhe-
denzijn in Heerlen tijdelijk een aan-
tal wegen afgesloten: de Terhoeven-
derweg op 29 mei (behalvevoor fiet-
sers); de Willemstraat vanaf de
Spoorsingel tot deKemkensweg op
21 mei en 22 mei; de Meezenbroe-
kerweg vanaf de Willemstraat tot de
Schandelerboord op 21 en 22 mei;
voor de Schandelerboord -Palemi-
gerboord geldt op 21 en 22 mei één-
richtingsverkeer; de Vrankerkerk-
laan tussen de Breukerweg en de
Mijnzetellaan; en tenslotte de
Schimmelpenninckstraat tussen de
Limburgiastraat en de van Limburg
Stirumstraat.

Aanleg van Zwart 1
op losse schroeven

Adviseur van Raad van State vindt nieuwe weg overbodig:Rioolbuis

Van onze verslaggever

HEERLEN - De aanleg van
de Zwart 1, de geplande ver-
bindingsweg tussen Bruns-
sum en Heerlen, is niet nood-
zakelijk. De weg pleegt een te
zware aanslag op de Bruns-
summer- en Schrieversheide
en toekomstige omwonen-
den ondervinden er te veel
hinder van. De huidige Hee-
renweg is voldoende om ook
het toekomstige verkeers-
aanbod te verwerken.

Dat schrijft de adviseur van het mi-
nisterie van VROM aan de Raad van
State, die doorgaans veel waarde
hecht aan een dergelijk advies.
Eind julizal de Raad van State zich
buigen over het beroep dat de ver-
eniging Zwart (G)een, natuur-orga-
nisaties en tal van particulieren heb-
ben aangetekend tegen de provin-
ciale goedkeuring voor de aanleg
van de Zwart I.

. Z V<*essen en Anita de Lan-
'*t h '^ stctpten gisteren in

Dat von-
i. r* c°Mega's van de kersver-
l^fc Uldeoom bij Openbare

rf
71 ln Heerlen kennelijk zo

tts Se
af ZV besloten hen te ver-

.tU^n"6' een or *o*neei °nt-
tjij/ De ambtenaren bemoei-
lofte,^ de thuiskomst van de
tyg gifjes door een giganti-
fot,. , l.°°löuis voor hun nieuw
li. Q

Je te plaatsen. Aangezien. e!?aarfe een doorsnede _an
éf /j ,een van twee me-
lefy aa> u>as het even fc?Tiipen. Üo2en-Hopelijk geenvoorbo-
ijk 0r de rest .an hun huwe-

Zwitser(1)
'hete p, t 0Widmer uit het Zwitser-
t ZQtsje Heimiswil heeft aan
*hie 9escho°l Heerlen zijn in-khZïsdiptoma chemische
We °Pie behaald. Widmer
%Z e aanvankelijk aan de
kc^ Sche school in Winterthur,
*t l Verkaste naar Heerlen in
'ko^Zder van een uitwisse-vsPTogramrriu.
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Bezwaar
Tegen de aanleg van de 34 miljoen
gulden kostende Zwart I, die de
Oostelijke en Westelijke Mijnstreek
met elkaar zou moeten verbinden,
werden in totaal driehonderd be-
zwaarschriften ingediend. Deson-
danks ging de provincie met de aan-
leg akkoord. Voor een aantal be-
zwaarmakers was dat reden om
naar de Raad van State te stappen,
die het ministerie van VROM om
advies vroeg.

Zwitser (2)
" ln^°Oeschool Heerlen werkt
ht ?9er samen met het insti-
fo Z1 Winterthur met het doelRhyZï 1HBO-cursus bioproces-
%nt°gie °P te zetten die in-
\>kZcnaal erkend wordt.
r LcZlf polytechnische scholen
'mX en de Fachhochsehu-
%enZnnhei7n doen mee- Mis'
Ss P Heerlen zo nog ooit
\trOJ 1 intemationale studen-H°-d wordt.

De financiering van de Zwart I was
al rond. Het ministerie van Verkeer
en Waterstaat stelde eind vorig jaar
bijna 18 miljoen beschikbaar. Ook
gemeente, rijk (PNL) en EG waren
bereid mee te betalen. Het gedwongen vertrek

van George Terlinden
De Zwart I zou aan moeten sluiten
op de S2O diemomenteel wordt aan-
gelegd tussen Sittard en Brunssum.
De weg zou een belangrijke functie
moeten krijgen bij de ontsluiting
van bedrijfsterreinen en kantoorge-
bieden. Onder aan de Schelsberg
zou de weg een vervolg moeten krij-
gen in de Zwart 5 richting Land-
graaf en Kerkrade.

Van onze correspondent
HEERLEN - Twintig jaar
lang woonde George Ter-
linden (58) met zijn echt-
genote en zijn dieren op
het

j
stukje 'niemands-

land' tussen de autoweg
en het voormalig woon-
wagenkamp aan In de
Cramer in Heerlen. In
alle vrijheid. Gisteren
kwam daareen einde aan
toen de gemeente met
groot materieel en onder
politiebegeleiding zijn
have en goed op een

dieplader zette en rich-
ting Zandweg bij de
Vroedvrouwenschool
stuurde. Een emotioneel
moment,. ondanks het
feit dat de familie Terlin-
den al lange tijd wist dat
ze moest verkassen.
George liep er een beetje

Bij de gemeente denken
ze daar iets anders over.
Terlinden wordt verwe-
ten dat hij zich een stukje
land had toegeëigend
voor zijn vee. Bovendien
zou hij zich wat 'al te en-
thousiast en ruw' hebben
gedragen tegenover
ambtenaren, zodat hem
de toegang tot het stads-
kantoor is ontzegd. Ter-
linden mag zich wel nog
schriftelijk en telefo-
nisch bij het stadhuis
melden.

als je na zon lange tijd
gedwongen moet verhui-
zen. Het weilandje dat ik
bij de Vroedvrouwen-
school voor mijn dieren
krijg heb ik zelf moeten
betalen. Ik vind dat de
gemeente me niet goed
heeft behandeld."

verloren bij, tussen al
zijn kippen, ganzen en
schapen. Ondertussen
maakte een levensgrote
grijper korte metten met
de stalletjes en hokken
die George in al die jaren
voor zijn dieren bouwde.
„Natuurlijk doet het pijn

Brandstichting
in Amstenrade

Felle brand
papierhandel In drugpand in flat Vossekuil

Gewonde bij steekpartij
Van onze correspondent

VOERENDAAL - Een korte maar
felle brand heeft gistermorgen een
gedeelte van papierhandel Peters
aan deLindelaufergewande in de as
gelegd. De schade aan machines en
opstallen wordt geschat op hon-
derdduizend gulden.

Bloemen
bun Heerlen Promotion enHotatseli.fce VVV melden dat\dprden hetKerkplein ko-
\rtSrl dor>-derdag, Hemel-
r.' cc»ee» 9' omQetoverd worden

"e 9lgantische bloemenzee.
"ie -i ac naam Telefleurwordt
Ne MUSSen !0 en 17 uur een
\ry "^emen- en planten-
y^^ehouden. Het aanbod
ÏNni, Van zomerplanten als
N/r'7 salvia's, fuchsia's
j\ 'Kaantjes tot en met hees-

h. 1 r̂en ' vruchtplanten
5 ' de naam van de
b 5°'"0n " en Plantenmarkt weet
,Nn ,Satie een interessante
SigZ te zetten. Telefleur is
fin Tn„,s een samenvoeging
iïl' mi aticastad en Fleur
***rn Z iedereen weet, voorn staat.

HEERLEN - Bij een steekpartij in een flat aan de Vossekuil in Heerlen is
gisteravond rond 20.30 uur een man ernstig gewond geraakt. De drie ver-
moedelijke daders zijn in een auto weggereden.
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, waarhij een spoedoperatie
onderging.
De woning waar de steekpartij plaats vond, staat bekend als pand waar
drugs worden verhandeld.

Rond half acht in de ochtend kreeg
de brandweer een eerste melding.
Binnen een kwartier werd het vuur
bedwongen. Vermoedelijk is de
brand ontstaan door de vonkenre-
gen van een vlakslijpmachine die
gebruikt werd bij werkzaamheden
aan de papierpers.

Vijf wapens
maximum voor
Kerkradenaar

van vijf naar zeven wapens. De ge-
meentepolitie is hierop tegen en
weigerde Frings' verzoek. De pro-
vincie ging wel akkoord, maar toen
dat besluit viel was inmiddels de
nieuwe Wet Wapens en Munitievan
kracht. Die wet bepaalt dat een
schutter, behalve in uitzonderings-
gevallen, niet meer dan vijfwapens
mag hebben.
De gemeentepolitie vroeg de Raad
van State daarom het besluit te
schorsen. De waarnemend voorzit-
ter willigde dit verzoek in.

DEN HAAG/KERKRADE- De
Kerkraadse schietliefhebber J.
Frings zal het voorlopig moeten
doen met vijf schietwapens. Dat
heeft de waarnemend voorzitter van
derechtspraakafdeling van deRaad
van State gisteren bepaald in de
spoedprocedure die de commissaris
van de gemeentepolitie hierover
had aangespannen tegen de provin-
cie.
Frings wil zijn arsenaal uitbreiden

AMSTENRADE - De rijkspolitie
van Schinnen heeft geen flauw idee
wie achter de twee pogingen tot
brandstichting steekt, die in de af-
gelopen tijd achter elkaar werden
ondernomen in Amstenrade.

(ADVERTENTIE)
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YAMAHA zit en duwmaaiers
" Elk gewenst type direct leverbaar.

|^J B KONINOSBOtCH-IMNBRUCHID) I
|HB______ _F Nustsnweg 90 (Ind. parkNrd.) Iü^^"—"^ | Tel: 04490-19980 |* Ook hier vond de rijkspolitie aan-

maakblokjes en een lege fles spiri-
tus.

De eerste poging vond plaats bij
dokter G. America aan de Hoofd-
straat in Amstenrade. Hier bleef de
schade beperkt, evenals bij bejaar-
dencentrum Elvira aan De Gyse-
laar. In het tweede geval werd, via
het voor iedereen toegankelijke
park, getracht aan de achterzijde
van het bejaardenhuis brand te
stichten.

Lever
7Öe .S*^ Nederlandse Lever
tf^cHo htina financiert we-

n dop P cly'c onderzoek naar
nn Zn}ngen aan maag, dar-
°?e/t u'u'eesfcïier, ga. o/ .ever en
?Jn e?. toelichting. Patiënten
Su Senoeg. Maar aan collec-%g schort het nog. De afde-(N^i nd°raaf is derhalve
Ztijr)® °P zoek naar mensen
,?n ij f ns de jaarlijkse collecte
Sm ePï;of en met 16 junibereid
>ita , UurtJe oetd op te halen.
J*n ' %oet opgenomen wor-fi^3l?T?evrouw Herpers fS£(& nJ?2) °fmevrouw Logis-§ ® °45~315512). Giften stor-
«i°?o'ir_ rekeningnummer
M)-.„. s, te" name ucm dedichting in Breukelen.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

" George Terlinden voor zijn woonwagen. De kraan die zijn bezittingen moet optakelen, is al in aantocht....
Foto: DRIES LINSSEN
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Wij gaan vandaag, 19 mei
1990 tTOUWen'A/f/ivin J-lomAvibvIVI Cif IU 11 C/lti>f LrCJ*y

"'
Albert Potma
~___ tt tt i i15.00 uur H. Hartkerk

Manarade-Hoensbroek.
I

H'_n_'l____ I linin/tLJailHUGlUiyiliy
Daar het ons onmogelijk is eenieder te
bedanken voor de felicitaties, bloemen,. ~ ■; ~;,cadeaus, donaties enz. doen wij dit op
deze wijze.

Het was een prachtig feest, waar wij
met heel veel plezier aan kunnen terug-
denken. Zoiets kan alléén in Limburg! '

Nogmaals onze hartelijke dank.

Valkenburg a/d Geul, mei 1990
Halderstraat 2

AntlU Dfl Frf _4llim__l_-MllliprHllliy CU CU nUlllldll IVIUIICI
Kinderen en kleinkinderen

■--aa^_-k__|
Ellige en algemene kennisgeving--Na een korte ziekte overleed vrij plotseling, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, op 68-jarige
leeftijd, mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en schoonvader, lieve opa, zwager, oom en neef

Wulm Weijzen
"echtgenoot van

Mia Kretzer
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie-
Dicteren: M. Weijzen-Kretzer
Dicteren: Tiny Weijzen

c. £en2e „. . ..Stem: Marlies Waelen-Weijzen
Jean Waelen
Jos, Angelique

Susteren: Eduard Weijzen
Marian Holm
Familie Weijzen
Familie Kretzer

6114 XE Dicteren. 18 mei 1990
Zilstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op dinsdag 22 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stefanus te

?ietT ♦■ „ v v , , "_"__♦„,Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Maandag 21 mei om 19.00 uur herdenking in de
avpndmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

________________________________________________________________________J, ■
4-

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat mijn man,
onze papa en opa toch nog onverwacht is gestor-f t- r o o

Op 'donderdagochtend heeft hij voorgoed van ons
afscheid genomen.

Mathieu Vroemen
geboren op 3-10-1918

echtgenoot van
j -b ir ,
JO IViartenS

~, , _-" ■ uWe bewaren fijne herinneringen aan hem.
Jo Vroemen-Martens
Ineke en Jos
Mark
Marlies en Pieter
Jonnes, Peter
Anneke en Stephen
Ruth, Thomas,Luke

Jeanne en Martin
6161 HV Geleen, 17 mei 1990
Mauritslaan 6
De eucharistieviering zal gehouden worden op
dinsdag 22 mei a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk
St. Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna de be-
grafenis op de algemene begraafplaats Vouersveld
te Geleen.
bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er

feen condoleren.
lede tot intentie van de dierbare overledene zal

een avondmis worden opgedragen, maandag 21
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
Vaneen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len Beschouwen.

„ . , IEnige en algemene kennisgeving
|

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
liefdevolle verzorging in huize Douvenrade, mijn
lieve moeder, schoonmoeder, onze dierbare oma

Anna van Eekerenvan UCIVCICII
weduwe van

Tr. -i tt _ ". _-. " "Karel Hendrik GijSen
Zij overleed op de leeftijd van 87 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Maastricht: Matheus Gijsen
Bertien Gijsen-Bouvrie
Carel
Maurice

Heerlen, 17 mei 1990

Co^adres^Voedie-skanaalweEf 62A621^ ASM_St-0-.1» as ïviaasincni

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 21 mei a.s. om 13.00 uur in de dekenale
kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna de begrafe-
rus zal plaatsvinden op de begraafplaats Imstenra-
oe'
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van 18.00
tot 18.30 uur.

Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
alles wat hij voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u ke"ls.-^ Scheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Niek Ploem
echtgenoot van

Neüy J__angOhr
Hij overleed op de leeftijd van 73 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Nelly Ploum-Langohr
Amsterdam: Jos Terwisscha

van Scheltinga-Ploum
Jabek Terwisscha
van Scheltinga__ . Roger en Martijn

Heerlen: Annemie Quaedvlieg-Ploum
stef Quaedvlieg
Anthony en Eveline

Heerlen: Margriet Ploum
James Verner
Familie Ploum
Familie Langohr

6461 BD Kerkrade, 17 mei 1990
Giessenstraat 62
Liever geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 22 mei a.s. om 12.00 uur in de dekenale
kerk van St. Lambertus te Kerkrade, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen imstenraderweg 10
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van maandag 21 mei a.s. om
19.00uur in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen._________________________

mmm
_

mmm
_w____wmmmm\

I—■—■ ——-—: 1Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van et pj0tSeling overlijden van de heer

M ploumjl^_l>_.v_» j. ivwiii

Gedurende vele jarenwas hij een actief en ge-
waardeerd lid van de „lereroad" van de
K.V.V.

Der „lereroad" van deK.V.V.
Kerkrade, 17-5-1990

l"a"""«""^"aaM""

-j-'
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat heden op
zijn verjaardag, toch nog onverwacht is overleden,
onze lieve, zorgzame vader, opa, broer, zwager,
oom, neef en beste vriend

Sjef Lückers
*»

weduwnaar van
f^llVflifröUllc V_/U.Vfc-llcl

op de leeftijd van 77 jaar._ . .. .rrans Lückers
Familie Lückers
Familie Cuvelier

18 mei 1990
Vignonstraat 18, 6415 SK Heerlen
Geen bezoek aan huis._, . ... , _ ,De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 21 mei a^s. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Imstenrade.
Schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf

limTw „ „ h „ Mt~* , „Pap zal bijzonder worden herdacht tijdens de h.
missen van a.s. zondag.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
Heerlen (ingang St. Antoniusweg). Gelegenheid tot
afscheidemen aldaar dagelijks van 18.30-19.00 uur._.. ~. ,.. ~Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

_____^^^^^_^^^^^^^^^_^^^^^_^__^^_^

Verdrietig zijn wij om het heengaan van opa_
JL-UCKerS

Geen mens is onmisbaar, want het leven gaat voort.
Maar nu jijer niet meer bent, is dat leven verstoord.

Aleida en Thomas
Wendy, Nancy

-__-_--a^aMaß^^H^^HiM^^^^^M

__^^^^

-j*

'Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend door
eenvoud en oprechtheid, is heden, geheel onver-
wachts, van ons heengegaan, mijn inniggeliefde en
zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

JVElChclël NlCOlclclS
Dalemans

echtgenoot van

Anna Maria Dorothea
Wassenberg

Hij overleed op de leeftijd van 69 jaar, voorzien van

Hoensbroek: A.M.D. Dalemans-Wassenberg
Weisweiler (D): Nico Dalemans

Elfriede Dalemans-Stegman
Michaëi en Dons

Hoensbroek: Harry Dalemans
Hanny Dalemans-van de Werf
Richard en Patricia, Samantha
Raymond en Everlien
Rebanna

Hoensbroek: Robert Dalemans
Hoensbroek: AnitaDalemans

Jaap Koreneef
Familie Dalemans
Familie Wassenberg

6431 NG Hoensbroek, 18 mei 1990
Slakkenstraat 51
De Plechtiee uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 23 mei as. om 11.00uur in degrote St-
Jankerk te Hoensbroek, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren
Avondmis dinsdag22 mei as. om 19.00uur in voor-
noemde kerk.
De dierbareoverledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.

Na een lang, mooi en welbesteed leven en een liefdevolle
verzorging thuis, heeft God nu opgenomen in Zijn Vader-
lijkeLiefde, gesterkt door de sacramenten van de zieken,
mijn zo lievezus, onze dierbare schoonzus, tante, oudtan-
te en nicht

Maria Josepha
(May) Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Beek: E. Janssen
Maastricht: G. Janssen-Schreurs
Maastricht: M. Janssen-van den Hof

neven en nichten
6191 JR Beek, 17 mei 1990
Heirstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag
21 mei om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Martinus te
Beek. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de
begraafplaats „de Nieuwe Hof' te Beek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in dekerk.
Hedenavond om 19.00 uur avondwake in de parochie-
kerk.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoektijd dage-
lijks van 18.30 - 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat
deze annonce als kennisgeving beschouwd wordt.

Het is al reeds een jaar geleden,—— —— dat papa zo moedig heeft gestreden.
In vrede gafhij zijn leventerug aan de Heer,
maar wij missen hem zo pijnlijk zeer.
Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Het is weer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame en onvergetelijke vader, schoon-
vader en opa

Alfons Muijs
De plechtige eerste jaardienstzal plaatsvinden op zondag 20 mei
a.s. om 11.15 uur in de dekenale kerk van St. Pancratius te Heer-
len.

Mevrouw CE. Muijs-Smeets
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990

-4=

n Wij willen u bedanken voor de belan&'
stelling en het medeleven dat ons wer C 1
betoond bij het overlijden en de begra'e.

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, op de leeftijd van 65 jaar, ge-
sterkt door het h. oliesel, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Corry Lentjes
echtgenote van

Jan Haan
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Jan Haan
Heerlen: Jo Haan

Kerkrade: John Haan
Mathilde Haan-Schlösser
Ellen
Familie Lentjes
Familie Haan

6371 LG Landgraaf, 17 mei 1990
Bachlaan 76
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 22 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis maandag 21 mei a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Intens verdrietig, maar dankbaar dat hij uit zijn lij-
den is verlost, delenwij u mede dat, voor onsveel te
vroeg, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
goede vader, schoonvader, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

German Reichrath
* 5-1-1918 t 18-5-1990

echtgenoot van

Greetje Postmus
Heerlen: M. Reichrath-Postmus

Ger en Bianca
Birgit en Henri
Familie Reichrath
Familie Postmus

18 mei 1990
Ir. Lelystraat 32, 6419 KR Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 22 mei as. om 13.00uur in de parochiekerk
van St.-Martinus te Welten-Heerlen, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk vanaf 12.40 uur.
German is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar,
dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Het is nu een jaargeleden dat ik voorgoed afscheid
moest nemen van mijn lieve zoon

Leo
Hij ruste in vrede.

Mevrouw Moeglen
Voerendaal, mei 1990

t
HEER,
U gaf hem veel liefde en energie.
Bezielend gaf hij dieaan ons door.
Uitgeput is hij van ons heengegaan.
MOEDER MARIA, bid voor hem.

Wij geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van

Johan Kleijnen. 23 mei 1907 t 18 mei 1990
echtgenoot van

Mia Bollen
Heerlen: M. Kleijnen-Bollen

Spekholzerheide: Laur, Marian, Ester, Monique
Haaksbergen: Gard, Loes, Bas, Dries

Limbricht: Ine, Willy, Ryan, Margo
Heerlen: Peter, Bram, Sarah
Venray: Margriet, Leo, Luc, Kristel

Goor: Paul, Riet, Mark, Ingrid
Hoensbroek: Jan, Petra, Jeroen, Els

Heyen: Ben, Anita, Christian, Dagmar
Familie Kleijnen
Familie Bollen

6419 AB Heerlen, Douvenrade 205
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 23 mei as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
condoleren vanaf 9.45 uur.
Avondmis dinsdag 22 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het „De Weverziekenhuis" te Heerlen, dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurigen moedig gedragen ziekte, is, op
39-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Tiny Vogels
Brunssum: Roger Vogels en Cindy Hendrikx
Brunssum: Angelo Vogels

Familie Vogels
6441 TM Brunssum, 18 mei 1990
Heulenderstraat 19
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Avondwake maandag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst worden
gehouden op dinsdag 22 mei om 11.00 uur; de be-
grafenis vindt aansluitend plaats op de algemene
begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

De herinnering blijft...
Uw blijken van medeleven, condoleances, een
woord of een brief en uw aanwezigheid bij de cre-
matie van

Annie
Hoekstra-Neuteboom

waren voor ons een grote troost en steun.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, mei 1990

nis van onze moeder, scnoonmoeaei *

oma

Dina Janssen-Kroezefl J
De zeswekendienst zal worden gehou 0

den op zondag 20 mei a.s. om 11.00 uur 1" _
de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard. f

Kinderen en kleinkinderen Janssen „
, J\\ïï

Diep is de pijn, 5
stil is het verdriet, «
Sjaak, jou vergeten kan ik ni&- <

Op 23 mei is het een jaar geleden dat i ..
afscheid moest nemen van jou die ik z i
graag in mijn midden had

Sjaak de Waal j
Dit wil ik herdenken in de eerste jaa.s
dienst, die gehouden zal worden °]
woensdag 23 mei om 19.00 uur in de tl'
Remigiuskerk te Simpelveld.

Mevr. P.H. de Waal-Jonge» (
-.. <ï}

Wij bedanken u allen voor de hartelijke c° h
doléances, bloemen, h. missen en begeleidl'1*; 'i
naar de laatste rustplaats van onze üeV
vrouw en moeder

Maria Sophia CorneHa ,
Mulleneers

Familie Triebels
Familie Mulleneers ;

De plechtige zeswekendienst zal worden é i
houden op zondag 27 mei a.s. om 11.30 uu? '' ide parochiekerk van het H. Hart van Jezus
Schandelen-Heerlen.

«1
Voor de vele blijken van belangstelling onderv'o \
den bij het overlijden van zuster

I
Arnoldine-Marie

Ghijsen
willen wij u danken.

Zusters Dochters der Wijsheid ' \
Familie Ghijsen

Vroenhof 87, Valkenburg a/d Geul ."

RECTIFICATIE
In de dankbetuiging van

Jozef Willem Ghijsen i
zijn abusievelijk dedatum en tijd van dezeswek.
dienst foutief vermeld. Dit moet zijn heden, zal
dag 19 mei, om 19.00 uur. .'1 -4\_________-----_----_------__--------_-------------------------— ,
_____________________m_______________\

tMendy Reer, 18 jaar, Raadhuisstraat 34, 6161 v
Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal

den gehouden maandag 21 mei om 10.30 uur in
parochiekerk van de H. Mathias te Posterholt-

1

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit der kunsten

academie beeldendekunsten

Kdj ODESHOWS

Aan vrienden, relaties en alle belangstellenden delen wij mede dat de
afdeling modevormgeving van onze Academie Beeldende Kunsten
modeshows houdt op
30 mei, 31 mei en I juni
telkens om 20.00 uur in de Feestzaal van het Gouvernementsgebouw,
Limburglaan 10, Maastricht.
De toegang is gratis.
Toegangskaarten kunnen vanaf 21 mei persoonlijk worden afgehaald
bij de balie van de Academie Beeldende Kunsten, Kruisherengang 10a
of bij het V.V.V.-kantoor beiden in Maastricht.

LM. Hamaekers,
directeur

4fl

>l

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /?x^= vJ^TERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein'
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging vankomplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen-TeL 045-714427. S^f Nieuwstraat 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 s^_f/_r_ 6431KW Hoensbroek- Tel. 045-2110*'4
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WWjfA DAG EN NACHT BEREIKBAAR-J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. mWXi Aa



Eerste signaal van
mijnterrein Laura

Gevolgen PAK-vervuiling nog onduidelijk

Zaterdag 19 mei 1990 " 15

(jr
gaf de provincie namelijk

Vol om *e onderzoeken welke
jj_Kter> de aanwezigheid van
'Or *een onder woonwijken heeftj-j^e volksgezondheid. De pro-| e Waardeerde de resultaten van«nderzoek als 'geruststellend.

Acties in
ziekenhuizeni uclels had de rijksoverheid, na. aire Lekkerkerk, de verplich-

dr,?esteld dat eerst een 'schone
overlegd moetgev*1 voor toestemming wordt

i- en voor nieuwbouw. Derege-
Ht d op 1 Januari 1986 van
'°rm'r°en de woonwijk op het
or ange Lauramijnterrein al
OfK ederde klaar was. Maar
Ü2 . n,°S te bouwen deel moest
H-fo.n 'schone grondverklaring'
rtlel komen.

Brief verstoort
feest 't Eikske
in geheel niet

" Enkele bewoners van de wijk 't Eikske maken hapjes
klaar voor de gasten die een half uur later de opening van
hetnieuwe wijkcentrum bij zullenwonen. Foto: frans rade

" Op plaatsen waar vroeger briketfabrieken stonden is de grond nu sterk verontreinigd. Op de
foto: de briketfabriek van de Domaniale Mijn inKerkrade (midden).

chokkend
sUlt tFd de Sr°nd onderzocht. De
>2-i en waren nogal schokkend.
tdemaart 1988 werd meegedeeld~ grond door de aanwezigheid
iZZ Pekloods in de mijntijd fiks

'«reinigd is met PAKs.

ï6? over hetLaura-
Me^' eslo°t de provincie te gaan
Fe rr°.eken op welke andere vroe-
L^ynterreinen, waarop woning-
[iCa ls gepleegd, vroeger briketfa-
Fs h plaats vond of zich slikvij-
P achV°nden' Na die selectie ble"

nt Woonwijken over, waarvan
\j> op vier matige tot sterke
H. "Verontreiniging is aangetrof-

'er h''W directe risico's voor de
ijk °ezondheid in de vervuilde
ster w,üde deputé Mastenbroek
ïe n» in afwachting van het na-
P' w ?erzoek> n°ë niet veel zeS-
?oriHk gaf ni J te kennen dat het
jljs ;heidsonderzoek dat het
lW?Suituut voor Milieuhygiëne
ktfl- heeft gehouden op het Lau-
h atln ook voor de overige wij-ls toetssteen wordt gebruikt.

riïp- berekende voor het Lau-
"Wt 11 dat bij de aangetroffenM.^ntraties PAKs 'de komende
.°M Uvven e^n extra kankergeval'

' Itjj. ieden. Dat gevaar lopen voor-sta fren die langdurig en inten-
Nst de st°fin aanraking zijn ge-

de stemming opperbest. Is het
daarom dat niemand ongevraagd
spreekt over de briefvan de pro-
vincie? Wethouder Thei Gybels
heeft het in zijn speech over de
symboliek in de naam van het
nieuwe centrum: Eikske één. In
ieder geval zullen twee van de
vijf buurtverenigingen in de wijk
't Eikske nauw samen moeten
gaan werken in de toekomst.

Voorzitter van wijkvereniging
De Koempels, Harry van Os,
heeft de brief 's ochtends wel ge-
zien maar nog niet gelezen. „Ik
heb wel gehoord wat er ongeveer
in staat. Het enige watwij van die
vervuiling merken is dat de coni-
feren slecht groeien".

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - „Toeval bestaat
niet", zegt opbouwwerker Ge-
rard Mol dienet de entree van de
voormalige kleuterschool in de
Landgraafse wijk 't Eikske heeft
aangeveegd. Gisteren maakte de
Schaesbergse wijk zich op voor
een meerdaags knalfeest, want
eindelijk heeft 't Eikske een
eigen buurtcentrum. Van de
brief die bij de bewoners van de
mijnbuurt gisterochtend in de
bus viel, weet Mol niets.

In de keuken van het prachtige
buurtcentrum weet een me-
vrouw die nauwkeurig de toast-
jes van een plukje mayonaise
voorziet, dat de bewoners van de
straten de Koelmoer, de Pungel
en die kanten op, zon brief heb-
ben gekregen. Aan de straat-
naambordjes in 't Eikske kun je
precies zien waar vroeger de
mijn was.

Jan Timman
in Urmond

Van onze verslaggeefster
ROERMOND/KERKRADE - Huis-
houdelijk personeel van het St.-Jo-
zefziekenhuis inKerkrade heeft gis-
teren zondagsdienst gedraaid. Het
was de derde actie deze week in het
Kerkraadse ziekenhuis, waar het
personeel bezig is met een mara-
thonactie om druk uit te oefenen op
de CAO-onderhandelingen in de ge-
zondheidszorg. Donderdag was er
een zondagsdienst in het perso-
neelsrestaurant, terwijl maandag de
postkamer en het magazijn waren
stilgelegd.
In het Roermondse Laurentiuszie-
kenhuis hield actievoerend perso-
neel gisteren een protestvergade-
ring van tien tot elf uur. Het perso-
neel heeft besloten vanaf 5 juni op
vaste dagen een deel van het werk
in het ziekenhuis stil te leggen.
Daarmee speelt het Roermondse
ziekenhuis in op de nieuwe landelij-
ke actiecyclus met hardere acties
waarmee de vakbonden na 29 mei
willen beginnen.
In de periode tot en met 29 mei wor-
den er in Limburg nog acties gehou-
den in Venlo, Weert, Heerlen en
Kerkrade. Op maandag 21 mei is er
een zondagsdienst in het St. Maar-
tensgasthuis en op vrijdag 25 mei in
het St. Jansgasthuis. Op maandag
28 mei is er in het De Weverzieken-
huis in Heerlen een beperkte keu-
kenstop van 06.00 uur tot 20.00 uur
en een werkonderbreking van 10.00
topt 14.00 uur. In het Kerkraadse
ziekenhuis wordt dan zondags-
dienst gedraaid op de röntgenafde-
ling en de operatiekamers.

Wethouder André Boumans
heeft gehoord dat de pers 'aan
het boren' is. Boumans woont
zelf in de wijk. Sterker nog: in
zijn eigen achtertuin hebben bo-
ringen uitgewezen dat de grond
licht tot ernstig vervuild is. Bou-
mans wijst er (evenals collega
Heinrichs) op dat er geen reden
tot paniek is. Wel reden tot ver-
der onderzoek. „Hoewel we even
moeten bekijken of de werk-
zaamheden in de speeltuin tijde-
lijk niet gestaakt moeten wor-
den". GELEEN - Schaakgrootmeester

Jan Timman speelt vandaag in mo-
tel Urmond een simultaanwedstrijd
tegen DSM-medewerkers. De kamp
wordt gehouden in het kader van
het jubileumfeest van DSM Re-
search. Toeschouwers zijn welkom.
De wedstrijd begint om 14 uur en de
prijsuitreiking is om 17 uur.

" Het voormalige Domaniale mijnterrein inKerkrade waar 600 woningenzijn gebouwd.
Foto: FRANSRADE

In de rustig gelegen wijk 't Eiks-
ke/Aan de Baan, daar waar vroe-
ger de mijn ON2 Wilhelmina
was, is vervuilde grond gevon-
den. In de speeltuin graaft men
gewoon door. Terwijl één van de
arbeiders 's ochtends terzake de
NOS te woord had gestaan. Een
halfuur voor de opening van het
nieuwe buurtcentrum wil
A. Hendrix, van wijkvereniging
Mijnbuurt, wel een reactie ge-
ven, maar hij kan nog niets zeg-
gen. Hendrix weet nog niet goed
wat hij met de brief aan moet.
Komende dinsdag komt het be-
stuur bijeen, dat stond overigens
al lang vast.

Drukte
In het buurtcentrum is het in-
middels een drukte van belang.
Jarenlang heeft de buurt voor
het centrum gevochten, en dus is

Verleden Domaniale
haalt bewoners in

Afwachten
gist wilde niet zeggen hoe>$ *ipv.ren gepresenteerderesulta-

Kat Verhouden tot die van het
rna £rein- -Daar bleek de situa-
FstiP aanvullende ortderzoek
*.2iirr dan zich aanvankelijk liet
'<W ' dus laten we ook hier hete onderzoek maar afwachten."
Ktll
tbo, is verder dat op 25% van
N i°rl°katies geen afdekkende«JUstt aangetroffen bovenop de
h.jii nen andere grond. En dat
Btte v

e deklagen eigenlijk een
TM-a3n een balve meter, en bij
'eter ar groen van twintig centi-
y. > nadden moeten hebben.

Doorwijzen
Overigens worden mensen met
vragen doorverwezen naar de
provincie of de BaGd. Via de ka-
belkrant kunnen de bewoners
van 't Eikske zien waar ze terecht
kunnen met vragen. Eigenlijk
zou komende woensdag een
hoorzitting worden gehouden,
maar in verband met de Europa-
cup 1 finale (voetbal) is die ver-
plaatst naar 29 mei om 20.00 uur
in het gemeentehuis te Land-
graaf.

Een oudere man die erbij staat,
knikt bedenkelijk. Hij was vroe-
ger bankwerker van de mijn
Laura, in de briketfabriek. „Ik
ben net geopereerd, moest een
kwaadaardige tumor laten ver-
wijderen. Dan ga je toch peinzen,
waar dat vandaan komt. En weet
je, het was me eenrotzooi daar in
de fabriek. Misschien heb ik het
daar wel opgelopen."

Een Duitse vrouw in de deurope-
ning van haar royale pand: „Ik
wacht wel rustig af wat er op de
informatieavond gezegd wordt.
Mocht er wat aan de hand zijn,
dan is dat mijn eigen risisco.

Margratentocht
St.-Geertruid

MARGRATEN - Volgende week
donderdag (Hemelvaartsdag) ver-
trekt vanaf de fanfarezaal aan de
Dorpsstraat in St.-Geertruid tussen

8 en 13uur de 37ste Margratentocht.
De organisatie is weer in handen
van WSV „De Mergellanders". De
afstanden zijn 5, 10, 15, 20 en 40 km.
Er is een speciale route van 10 km
voor mindervaliden en/of rolstoel-
gebruikers. Voor verdere informatie
kunt U terecht bij de heer G. Frans-
sen, tel. 04408-2216 of bij mevrouw
R. Wiertz, tel. 04454-1529.

Bij anderen is het mijnverleden
wel bekend. Maar dat erPAKs in
de grond zitten, daar heeft nie-
mand op gerekend. „Je gaat er
toch van uit dat de overheid eerst
een onderzoek verricht, voordat
ze de grond vrijgeeft", zegt een
huiseigenaar met een bak vol
jonge sla in dehand. Die komt in
de kweekkas te staan, ook nu hij
weet dat de grond vervuild is.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Heel wat mensen
die op het voormalige Domaniale
mijnterrein wonen, wisten lange
tijd niet dat hier twintig jaargele-
den nog een mijn stond. Dat in-
zicht kwam wel toen ze vaker
grote brokken mijnsteen uit de
tuin omhoog haalden. Slechts 20
centimeter dik is de laag aarde
die de moestuintjes van het puin
scheidt. En dan ploft diebrief uit
Maastricht op de mat, zonder
verder commentaar.

Daarom heb ik het huis toch ook
goedkoop kunnen krijgen." Voor
de anderen staat vast: als wonen
in het Domaniale mijnterrein ge-
vaar oplevert voor de gezond-
heid, dan maar verhuizen.X haa^CHT - Prinses Margriet

Tver_ lman mr-Pieter van Vollen-
Nstri °Zïen maandag 21 mei naar
ÏVm Ze zullen er in het gou-
jSaj-^tshuis een galadiner

L?1gst blJwonen, waarvan de op-loop, en goede komt aan de We-L^en Gehandicapten 1990.

PrinsesMargriet
naarMaastricht

Een vrouw kijkt bezorgd naar
haar dochtertje dat met de ge-
zondheid kwakkelt. Na de eerste
berichten dat de provincie steek-
proeven zou nemen, was zij naar
de dokter gestapt. Zou er soms
een verband bestaan?

Voor de bewoners van Kerkrade
is er op dinsdag 29 mei vanaf
20.00 uur een informatieavond in
het Patronaat te Bleijerheide.

De man is chemicus van beroep.
Van officiële grenswaarden voor
giftige stoffen, wil hij niets ho-
ren. „Met normen kun je schui-
ven. Maar als de gemeente hier-
van op de hoogte was, dan krijgt
dit verhaal nog een staartje. Het
is schandalig."

Staartje

Verdachtvan deelname aan kapitale autozwendel niet uit dat hij de twee zal vervolgen
nadat zijn Westberlijnse collega het
dossier aan Nederland heeft overge-
dragen. Het Wetboek van Strafrecht
biedt die mogelijkheid in ieder ge-
val wel.Justitie BRD verzoekt

Uitlevering Heerlenaar
De internationale autobende werd
eind maart vanuit West-Berlijn op-
gerold. Vele verdachten, uit alle mo-
gelijke landen, werden bijna tegelij-
kertijd gearresteerd. De vertakkin-
gen in de affaire waren enorm. Niet
alleen speelden veel Europese ha-
vens een belangrijkerol, ook steden
als Parijs, Athene en Hollywood
worden genoemd als plaatsen waar
leden van de bende hun uitvalsba-
ses hadden.

De vervalste Golden Creditcards,
American Express-cards en pas-
poorten en rijbewijzen werden door
Libanezen en ook door de nu uit te
leveren in Heerlen woonachtige Ita-
liaan aangeleverd. De zwendel zou
vanuit Bangkok en soms vanuit een
plaatsje bij Barcelona geleid zijn
door een Joegoslaaf die ook eind
maart is gearresteerd.

lh. an onze verslaggever

NieT*IICH'r - De Westduitse
:^gri neeft om de uitlevering ge-
l Hee^an de 37-Jarige Pierrot B.
,^liaan e man, die over een
,vatl

s Paspoort beschikt, wordt
*o. c}G

,Verdacht lid te zijn geweest
.% 'ntemationale autobende die
r skerriVanuit West-Berlijn is ont-

-6ft h Justitie in Maastricht
H g

le* verzoek in behandeling.

Ske.?Cnt van buitenlandse kop-
-1 n m**1!1 e organisatie zou hij sa-
A^^t twee Kerkradenaren onge-

veer driehonderd peperdure auto's
gestolen hebben in die zin dat de li-
mousines eerst op valse creditcards
werden gehuurd, vervolgens niet
werden teruggebracht maar in con-
tainers vanuit bijvoorbeeld Barcelo-
na werden verscheept naar Koeweit
en Japan. Pierrot B. gold als degene
die contacten had in Hollywood, Pa-
rijs en Athene en dank zij zijn con-
tacten makkelijk vervalste credit-
cards kon verkrijgen.

In deze vijf jaren durende auto-
zwendel zou B. gedurende de eerste

drie jaren betrokken zijn geweest.
Daarna werd hij uit de organisatie
gezet omdat hij 'qua uiterlijk en
postuur' niet zou passen bij het
soort auto's waarmee hij de land-
grenzen moest passeren naar de
Spaanse havens.
Tegen de twee Kerkradenaren, bij
wie enige tijd geleden huiszoekin-
gen zijnverricht in opdracht van de
Westberlijnse officier van justitie,
bestaat momenteel geen enkele offi-
ciële verdenking. Officier van justi-
tie mr Ummels in Maastricht sluit

(ADVERTENTIE)

Ook Frankrijk
enthousiast over

nieuws uit de V.S.

De test van
de eeuwige

jeugd
PARIJS - Het nieuws dat Harry El-
den en Elizabeth Sweitzer, twee
onderzoekers van het Xienta Insti-
tute of Skin Research te Bernville
(Pennsylvania) d.m.v. tests heb-
ben aangetoond dat retinol zowel
de diepte als het aantal rimpels
aanzienlijk doet afnemen heeft nu
ook in Frankrijk furore gemaakt.
De Parijse apotheken worden
overspoeld met een steeds grote-
re vraag naar het nieuwste cos-
metische preparaat van Korff, een
in New Vork gevestigde multina-
tional.
Amerikaanse tests hebben nl. uit-
gewezen dat de retinol bevatten-
de zalf eigenschappen bezit die
rimpelvorming aanmerkelijk doen
afnemen.
Scheikundig gezien is retinol een
alcohol en geen zuur, waardoor er
dus - in tegenstelling tot zuren -
geen contra-indicaties bestaan.
In Frankrijk, waar alles wat uit de
Verenigde Staten komt met grote
aandacht gevolgd wordt, bleven
de reakties niet uit.
Een medewerkster van dokter
Vemin, eigenaar van de apotheek
„Du Roule" aan de centraal gele-
gen Avenue Franklin Roosevelt in
Parijs, verklaarde: „We kunnen de
stormloop op de retinol-zalf van
Korff nauwelijks meer aan. Onze
klanten zijn uitermate goed op de
hoogte. Zon toeloop heb ik nog
nooit meegemaakt".
De zalf van de eeuwige jeugd is
nu ook bij enkele apotheken in
Nederland verkrijgbaar en wel in
drie verschillende uitvoeringen, nl.
voor de leeftijdsgroepen 25, 35 en
45 jaaren ouder. Bi4ae

(ADVERTENTIE)
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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

-'■*> ,' /- < 7:'.. - " ___r*T^______________!^_____________'^^___________^__________l __________H
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t^*J& In Aanbod geldig van j^^^P^^^j | zaterdag 19 mei t/m BP_^^Hl^ftj* zondag 27 mei müü2PPVH Hemelvaartsdag 24 IF^^JIlelljr^? f mei open van 10.00 atjlijiii
■■■■■h tot 18.00 uur. ]Bp_H|

W^ ~r^lol^_____ BR^T.rl

|ffll| de perzengigant I|ffi9
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Hll Wvflj! 1900 uur; zondag van 10.00 Br«i.l«7vEaïAßflfi £■■____■\ml!—r_t*^^rM Makkelijk bereikbaar autoweg iP^^l^^Ïl*llWvfll Heerlen-Antwerpen. Alril ll*T'jï^y_______^_\Vi Maasmechelen en richting Maaseik &______________w^^T^m J_ S_^_r^^T_i

KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heeft In haaf pakket van kantoormeubelen
alten bekende merken van zeer hogekwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrie
dlrekttemeubelen, vergadertalet», lage kasten

en zeer luxe aysteembt.ro**

Voortman
stalen buro**, complete kantoormewbek.
alsmede «talen kasten, kluizen en *«fe*.

Ahrend
houten en atalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro** en stoelen

Van Blerk
buro*» en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Teven» leveren wi} ook b*Be'*, buro'* en kasten
op maatwerk. Dit alles van zeer hogekwaliteit

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARDtel.: 04490-23738

04498-54510

—. . . '. '.."- ' —
''''■■"*" *-ï)?!.■■''<ft_ Vv'.ï.-',v $."&.':9^Ék";"''
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Limßurgs Dagblad
1O-DAAGSE BUSREIS

FILZMOOS
20 fm 29 juli

Geniet van de mooie natuur, de heerlijke zomerzon en deI 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
annuleringsverzekering zijn in de prijs begrepen.

/ Qnn. Extra
J \J\J\Jm pp l vriendenkorting

op basis van I . _ ~2-persoonskamer ’ __lU_"
per persoon op

I Toeslag 1-persk. vertoon van de

’ 117- Vriendenpas

Organisatie: Schmitz-Reizen
Opstapplaatsen: * Susteren * Sittard * Geleen * Heerlen *Kerkrade

Boeken voor deze reis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals onder aanbetaling

"914 van ’ 100,- p.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
hetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Kies dus nu voor de

I drukwerkindustrie!! CVSFM*'Ze zeggen tegenwoordig dat je beter een vak kan leren, omdat je fjA/x"""- s «___ 0
dan beter aan debak komt, maar welk vak moet je nou kiezen? ___K.^__.YV '^ H ______________
Al aan het makenvan drukwerk gedacht?! Drukwerk maken is BT^^H V
werken met techniek. Produktie draaien maar ook mooie produkten '^^^LW—m—^—^w > ______■
maken. Met je handen en met jehoofd, met computers, met lichte of zware |S^| ____ ft I
machines.Fijn werk, grover werk. Werken in de drukwerkindustrie is ook: een 9\ \ É___S---'"~
echt vak leren en een erkend en waardevol diploma behalen.Werken en leren, +^*- V 1 M3§^^'
ja: 1 dag in de week naar school èn meteen verdienen en goed verdienen. Kies dus nu voor de '^^J^^^r^'^
drukwerkindustrieen je gaat het maken. Bel 020-965729 en jekrijgt alle informatie thuis.

Je gaat het maken, met het maken van drukwerk \C«^
Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven \^^^^^

I Ê5 seVERUNSXARD[tuïn^

1 L

I

ZELFSTANDIG WERKEND f
TECHNISCH FUNCTIONARIS ;

De Koumen 57,
6433 KG Hoensbroek

_^.

Algemene informatie: Functie-informatie: Functie-eisen: ,
AWE te Hoensbroek is in 35 jaar - Het oplossen van storingen. - Opleiding MTS-electrotechniek. v
uitgegroeid tot een vooraanstaand - Het organiseren en verrichten van - Kennis van automatisering en .
specialist op het gebied van preventief onderhoud. PLC-besturing.
textielverzorging. De activiteiten richten - Technische administratie. - Door ervaring verkregen veelzijdig *
zich op de totale textielverzorging ten - Het onderhouden van contacten technische kennis. .
behoeve van ziekenhuizen, mét leveranciers. - Eigenschappen: inventief,
verpleegklinieken, bejaardentehuizen e. - Totale verantwoordelijkheid organiserend, zorgdragend. >
d. en de verzorging van dienst- en t.a.v. technische zaken. - Affiniteit met stoom en pneumatiek
bedrijfskleding ten behoeve van - Leeftijd 25-30 jaar.
bedrijven en instellingen. Daarnaast
heeft AWE een eigen linnen- en
bedrijfskledingverhuur. Het bedrijf is ,
uiterst modern geoutilleerd en maakt
veelvuldig gebruik van computers en
PLC-besturing. .—-- fi

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uw sollicitatie voorzien van een uitgebreid curriculum vitae voor
28-5-90 sturen naar Textielreiniging AWE B.V;, De Koumen 57,6433 KG Hoensbroek, ter attentie van de heer de Heij
(tel. 045-213770). 255982 .

— 1 .
Wie een

goed hart heeft
neemt't

niet meenaar
de hemel.

HetDonorCodicil. Van levensbelang
__.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken of ze met een slok op gaan rijdea

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijks bijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moetwat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VANVOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

'i
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Doenrade
vraagt voor de onder haar bestuur staande basisschool een

GROEPSLEERKRACHT (M/V) . ■

Indiensttreding met ingang van het nieuwe schooljaar. .
Naast het voldoen aan de wettelijke vereisten wordt van de sollicitanten
verwacht dat zij:- zich inzetten onderwijs te geven overeenkomstig de beginselen van r.k.

-onderwijs;- bereidheid bezitten tot brede inzetbaarheid;- aantoonbare belangstelling hebben voor rekendidaktiek en/of dramatische >expressie;- bereid zijn eventueel in de toekomst een volledige betrekking te aanvaarden.

Inlichtingen worden verstrekt door de direkteur dhr. J. Linckens, tel. 04492-2283
(liefst tussen 15.00 - 16.30 uur).
Sollicitaties met een curriculum vitae en referenties binnen 10 dagen zenden
naar de secretaris van het bestuur dhr. J. Willems, Kerkstraat 13,
6439 AN Doenrade. 251

■ , 4
==^z

Vier Onderhoudsmonteur?
i

_________________________________________' j
In Roermond maakt Philips Components Werken in 5 ploegen betekent een to^,
onder meer lineaire weerstanden en multi- van 27% bij een gemiddelde werk^,
layer-condensatoren, volgens een zeer van 31 Vx uur.
hoogwaardig produktieproces. Als een /

Philips components is de onderdelen- van de wereldkenniscentra heeft Roer- Wevragen LTS-Cen SOM (SMECOMj
divisievan Philips. Meteen programma mond eigen ontwikkelingvan het produkt BEMETEL)respectievelijk VEV en erva.ï
S2Ï^Z?EE_tf deze en produktieproces. met onderhoud in een produktie-afd^
Enkele produkten: ics, beeldbuizen, |n de produktie-afdeling voor chip-weer- L
2STSSS' enTaShe standen zal het 5-ploegensysteemworden Informatieen sollicitatie.
datastorage, displays, bedradingen. ingevoerd. Voor informatie en sollicitatie kunt uf
\tSS!S^SS^SZ. Dat vraagt om uitbreiding met 2 mechani- heer Bokhorst bellen,
se vestigingen met omwikkeling, pro- sche en 2 elektromonteurs voor het telefoon 04750-85250. 'duktieen marketing. preventief onderhoud en het opheffen van Uw schriftelijke sollicitatie kunt u aan h j

storingen aan machines, besturingen, adresseren: Philips Components, 'meet- en regelapparatuur. Bredeweg 10, 6042 GG Roermond.
!

US-ers C met SOM en (onderhouds) ervarir*
■_________________________________________■

g phiup!
— =^Steun de nationale A VO-collecte: 21 t/m 27 mei $| |

ledereen kan het overkomen. "

m~*t-Wk-Wï\M\A%\ l!il Ve'en Z'^ het Vanaf de 9eboorte' veel meer mensen T^WlOl
ICTTÏ^TTi * worden tijdens hun leven gehandicapt. AVO helpt inlUvJ

daadwerkelijk; bij werk, scholing, recreatie. Al ruim 60

AV0, te1ef00n(033)75.33.44 K ■_. LJ O
postbus 850,3800 aw Amersfoort Dankzij o.a. de jaarlijksecollecte is datvaak mogelijk. INTEGRATIE
Beschermvrouwe H.M. deKoningin Steun ons werk. Geef ook nu. GEHANOIKAPTEN

l 'Wie geeft denkt aan een ander



het op een na meest favoriete on-
derwerp: een verhaal schrijven
naar aanleiding van een gedicht
over vakantie. De twee andere examengroepen

bogen zich gisteren over Frans.
De vwo'ers van het Sintermeer-
tencollege vonden het examen
Frans redelijk te maken met inte-
ressante onderwerpen en duide-
lijke vragen. Wie geïnterresseerd
is in geschiedenis ofveel kranten
en tijdschriften leest, was duide-
lijk in het voordeel, dacht leraar
Van Seggelen van het Sinter-
meertencollege.

Vakantie was ook een geliefd on-
derwerp bij de Heerlense vwo-
ers. „Er was een toneelstukje
over wat er allemaal mis kan
gaan met jevakantie. Je kon zelf
een verhaal vertellen over je
eigen ervaringen op vakantie,"
zegt een vwoer van hét Sinter-
meertencollege. Er zaten verder
geen leuke titels bij, vond hij.
Een van zijn medescholieren was
het daarmee niet eens. „Er zat
voor iedereen wel wat bij."

HEERLEN - Bij oma op zolder
was veruit favoriet. Make-up
voor jongenszag niemand zitten.
Er moest een opstel worden ge-
schreven, gistermiddag, voor de
een 'n gruwel voor de ander een
simpele klus. Wie gistermiddag
de reacties van de mavo-d-leer-
lingen van het Sintermeertencol-
lege in Heerlen beluisterde had
het snel door. Een betoog over
make-up voor jongenswas - met
name bij de leerlingen van het
mannelijk geslacht - heel wat
minder in trek dan fantaseren
over grootmoeders zolder.

Kamervragen over Volvo
Verkoopaan Zweden

'Sterren-bezoek' aan
Limburgs Dagblad

" Een ontspannen moment tijdens het bezoek aan het Limburgs Dagblad: Afcent-generaal Hen-
ning von Sandrart (tweede van rechts) in gesprek met hoofdredacteur Ron Brown (uiterst
rechts), terwijl Brunssums burgemeester Hoogland (midden), directeur Limburgs Dagblad K. J.
Verwer en luchtmacht-generaal SirAnthoney Skingsley (l) meeluisteren.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Deze en nog meer cijfers kreeg men
van K. J. Verwer, directeur van deze
krant, waar tevens vijf maal per
week ook de Europese edities van
twee financiële dagbladen van we-
reldformaat, The Wall Street Jour-
nal (VS) en de Nihon Keizai Shim-
bun (Japan) van de persen rollen.

Mavo-leerlingen waren redelijk
tevreden over de moeilijkheids-
graad van de c- en d-examens.

De teksten gingen over het femi-
nisme (dit jaar een examenon-
derwerp geschiedenis) en het uit-
wisselen van diploma's in Euro-
pa '92. De andere teksten waren
een historische beschouwing
van armoede door de jaren heen,
een artikel over vals of echt en
een open brief van een politie-
man. De teksten bevatten vol-
gens Van Seggelen slechts enke-
le moeilijke woorden. De tekst
van de politieman vond hij per-
soonlijk het moeilijkste, vanwe-
ge de snelle wendingen in de
tekst.

Engels
De havo'ers kregen 's middags
vijf Engelse teksten voorgescho-
teld, onder meer over de inzame-
lingsactievan Bob Geldof en e&h
computerprogramma om crimi-
nelen op te sporen. Een van ori-
gine Engelse scholiervond dat er
best wel moeilijke teksten bij za-
ten. Hij doelde met name op de
vierde tekst over tolheffing en re-
kening rijden. De meeste leerlin-
gen die net uit het examenlokaal
van het Sintermeerten kwamen,

Een van de d-leerlingen wist in
twee uur tijd zelfs 950 woorden
op papier te zetten. Zij koos voor

„Want daarover kon je tenminste
wat vertellen," oordeelde. een
van hen. De opsteltitels van het
e-examen waren niet bijster inte-
ressant, meldde een van de leer-
lingen. Hij had maar gekozen
voor de 'walkman' want alle an-
dere titels vond hij maar niks.
Het behalen van het minimum
aantal woorden (500 bij het d-ex-
amen en 400 bij het e-examen) le-
verde geen enkel probleem op.

.et - De Tweede Kamer«oor de regering nauwkeurig
Sr ri no°gte worden gehouden
eltu 1 ontw'kkelingen rond een
H d

eJe verkoop van de aandelen
ij-J: Staat in Volvo Car Neder-
'ats. k aan de Zweede moeder-
ft(y^aPPij Volvo Car Corpora-

,vnftelijke vragen aan deminis-
L n Financiën en Economische
V 711 het PvdA-Kamerlid Vos
( st

ot de regering gematigd posi-
!e _ a' tegenover de verkoop van
■li aan VCC. Hij vraagt
.Iti °.r*s af of de overheid in een
'«en overdracnt van de aande-
U[t Versterking ziet van de con-OVan Volvo Nederland en zo
l-, °P deze 'positieve grondhou-

eoncreet is gebaseerd.

Hteederlandse Staat heeft mo-,
'Vni Procent van de aandelent otvo Car BV in handen, Volvo

cri de overige 30 procent.

In zijn dankwoord wees Afcent-ge-
neraal Henning von Sandrart op de
evidente rol van de pers als de Navo
haar betekenis voor de vrede moet
duidelijk maken nu het traditionele
vijandsbeeld (Moskou) is veran-
derd.

Verfrissend
Na de rondleiding door de diverse
afdelingen van het Limburgs Dag-
blad wachtte de Navo-officieren en
de ambtelijke c.g. politieke delega-
tie van de gemeente Brunssum een
verfrissend samenzijn.

Deze opmerking sloeg op Afcent-
generaal Henning von Sandrart,
luchtmachtgeneraal Sir Anthony

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een niet alledaags be-
zoek aan een krant: drie top-gene-
raals en een burgemeester. Dit
kwartet, vergezeld van een vijftigtal
vertegenwoordigers van Afcent en
Brunssum, ontlokte gisteren bij
Ron Brown, hoofdredacteur van het
Limburgs Dagblad, dan ook de
open vraag of 'de schapen nu in de
leeuwenkuil op bezoek waren of
leeuwen in de schaapskooi?..'

Skingsley, generaal-majoor Hame-
leers en Brunssums burgemeester
Hoogland. Aan het einde van de
middag zou burgemeester Hoog-
land 'terugslaan' met de verzuch-
ting dat hij nu te gast was bij een
krant waarmee hij het af en toe niet
eens was.
Nu wat cijfers. Want het gezelschap
kwam vooral voor een even onge-
dwongen als nuchtere kijk achter
de schermen van het Limburgs
Dagblad, dagelijks goed voor zeker
80.000 abonnees ofwel 225.000 lezers
(m/v). En jaarlijks goed voor een
omzet van 110 miljoen gulden.

Forseuitbreiding van
lijndiensten bij VSL

DE EINDEXAMENKANDIDATE
" Francien Simons: „Frans viel mee. Jekunt jewel iets pittigers voorstellen."

Foto: FRANSRADE

verbanden leggen met het heden en met jezelf.Dat
boeit haar. Favoriete schrijvers zijn Inez van Dulle-
men en Hannes Meinkema, maar ook de klassieken
zal ze met genoegen bestuderen. „De gedachten-
gang van toen vergelijken met nu. Geschiedenis
vind ik ook leuk." En als ze eens niet druk doende
is met studeren, jiu jitsu of haar boeken, vlucht ze
in de muziek. Want Francien speeltpiano en gitaar.
Francien, een doorsnee eindexamenkandidaat, of
toch niet zo doorsnee?

Ze lijkt een echterobbedoes, Francien Simons (17)
uit Ransdaal, vwo-eindexamenkandidate op het
Sintermeertencollege in Heerlen. Een pittig ge-
zicht, het voorkomen van een ware vrijbuiter. Maar
schijn bedriegt. Oké, ze houdt van de Japanse ver-
dedigingssport jiu jitsu. Die sport geeft haar zelf-
vertrouwen. Maar haar grote hobby is Nederlands
en dat gaat ze doen als ze is geslaagd. Fijn naar Nij-
megen, op kamers wonen, dat zal haar zelfstandig-
heid ten goede komen.Boeken lezen, analyseren,

DE OPGAVE

Theo sniekers

Lijn 44, de verbinding Aken-Heer-
len wordt uitgebreid tot eenmaal
per half uur. Ook kan voortaan met
Duits en Nederlands geld betaald
worden. Wie de grens over wil, kan
geen gebruik maken van de strip-
penkaart, maar dient een ander
kaartje te kopen.

en 's middags binnen een half uur
de afstand te overbruggen waar lijn
43 46 minuten voor nodig heeft.

Vervallen
De volgende lijnen vervallen: lijn 81
Weert-Graswinkel, lijn 70 tussen
Roosteren en Echt, lijn 74 Neder-
weert-Eind, lijn 66 rijdt niet meer
via Buchten en lijn 70 niet meer via
Pey, maar via St. Joost en Echt-
Noord.

(ADVERTENTIE)

_\\t^^^^^^^^^^^^^^^^\_,

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

" INDIA TAPIJTEN
Fijngeknoopt in exclusieve
dessins in zachte kleuren.

HUB. DOLS & CO

(foMmtV^^mVmUUtit
SITTARD MARKT 31

f-M I 04490-12605 I W

Met de komst van lijn 52 is een ver-
binding tussen Heerlen en Maas-
tricht mogelijk geworden.

leiris6 belangrijkste nieuwe ver-

' n Zyn de sPltslijnen van
%; "station Roermond naar in-
"> hMM^ Heide/Roerstreek en

' car R Station Sittard naarVol--- De ritten van en naar

'ntoo_t-vien z"n afgestemd op de
Il cje llJden en de vertrektijden
".intercity's. Werknemers zijn
SestJfii al uitgebreid op de hoog-

st», ietd van de VSL-mogelijkhe-

i *^LEN - Het Verenigd Streekvervoer Limburg breidt per
tip u et aantal lijndiensten uit. Deze klantvriendelijke ope-
J-Kost op jaarbasisanderhalfmiljoen gulden en levert extra

op voor 25 chauffeurs. Het wagenpark wordt
§r l 2 bussen uitgebreid. Naast de nieuwe lijnen heeft hetC* £e frequentie van een aantal drukke routes verhoogd en
billende reistijden gekort. Enkele lijnen vervallen. Inker-

fctv Waar ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd,
angen bewoners uitgebreide informatie.

Een snelbusdienstwordt ingezet op
het traject Eijsden-Maastricht.
Voorlopig alleen nog maar 's och-
tends, voor de spits. Indien de be-
hoefte groot is voor deze lijn zal ook
's middags gereden worden.

ik d9Vfi,nieuwe "Jn 76> Roermond-en ]Q°mt het VSL tegemoet aan
Aecm 6 daterende wens van de
IPUthp Helden. Dit gebied was al

*«kv een witte vlek op de
P VaenV?erkaart ook een ver"
Nt „ ,de gemeente Voerendaal
£''Jn^i°noreerd door afsplitsing
\v} dc, i ■By wijze van proef wor-
fkW kern Nuth en Voerendaal
Hl Z Met de nieuwe lijn 143
Ns o " drukke lijn 43, Heerlen-
K, crugszins ontlast. Vanaf 28. net mogelijk om 's ochtends

De lijnen 71 en 72 worden omgewis-
seld. Lijn 72 zorgt voor een snelle
verbinding tussen Maasbracht en
Roermond.

je even op te knagen." Hij aarzelt lang, maar geeft
de voorkeur aan b. 'Les journalistessont au moins
aussi bien places que les autorités publiques pour
contribuer au bon fonctionnement de la police.'
Dus de journalisten, tot wie de politieman zich in
zijn brief richt, kunnen er zeker iets aan doen, zo
niet meer, dan onze bestuurders of ze nu links of
rechts zijn. Waaraan vraagt u zich af? Aan een ge-
zonde politiemacht, waarin het publiek vertrou-
wen kan hebben.

Het vwo-examen Frans. Tekst nummer vijf, een
schrijven van een politieagent in de brievenrubriek
van de Nouvel Observateur.
Vraag 50. De allerlaatste en mogelijk ook de aller-
moeilijkste vraag. 'Je pense que vous pouvez faire
beaucoup pour qu'elle le devienne, autant, si ce
nest plus, que nos dirigeants, qu'ils soient de gau-
che ou de droite.' Wat bedoelt de schrijver met het
laatste deel van deze zin, vanaf 'autant'? De Franse
leraar, Van Seggelen, vindt dit een lastige. „Daar zit

Een van de drukste routes, lijn 40
(Heerlen-Übachsberg-Wijlre-Gul-
pen), wordt uitgebreid. Dat geldt
ook voor lijn 31 tussen Sittard en
Stem, en lijn 36 tussen Maastricht
en Valkenburg.

Lijn 80 tussen Montfort via Maria-
hoop naar Koningsbosch, vervalt.
Hiervoor in de plaats komt een
buurtbus die door vrijwilligers
wordt bestuurd. De buurtbus rijdt
op maandag tot en met zaterdag
eenmaal per uur van Echt via Pey,
Koningsbosch en Mariahoop naar
Putbroek.

Buurtbus

Nederland te klein voor
13 stedelijke knooppunten

gelijking met de oorspronkelijke
situatie een inflatie van 44 procent
in twee jaar tijd, een cijfer dat nog
enige correctie naar beneden be-
hoeft als gevolg van het aange-
brachte onderscheid binnen de
knooppunten.

Heerlens burgemeester Piet van
Zeil, nog niet zo lang staatssecreta-
ris af, boekte dank zij zijn 'Haagse
connecties' als eerste succes: zijn
stad werd met Maastricht tot 'e'en
knooppunt gebundeld.

Niet echt een fraai resultaat. „De po-,
litiek had de moed moeten nebben
geen enkel knooppunt te aanvaar-
den," vindt Frans Wolters, de Lim-
burgse vice-voorzitter van de
CDA-fractie, die wel kan leven
met de aangebrachte rangorde.

Juist voor wat betreft Zuid-Lim-
burg is dat psychologische effect
al opgetreden, zo merkten Alders
en verscheidene fracties op. Heer-
len en Maastricht, voorheen stevi-
ge concurrenten, zijn een liefde-
volle samenwerking op met name
ruimtelijk gebied aangegaan. Een
samenwerking die zich bovendien
over de landsgrenzen uitstrekt
naar Aken, Luik en Hasselt.
Het (nog aan te wijzen) knooppunt
van 'euregionale' betekenis Heer-
len/Maastricht werd dan ook door
minister Alders, maar ook vanuit
de Kamer, geroemd als een tref-
fend voorbeeld van hoe het moet.

Met name regeringspartij CDA
uitte felle kritiek op een soms sar-
castische toon. De knooppunten
zijn overbodig, zinloos en in som-
mige opzichten zelfs schadelijk,
terwijl de beschikbare middelen
voor stedelijk beleid al zeer mager
zijn, zo betoogde de fractie twee
weken geleden.

noot Alders geen verzichtsverlies
te bezorgen, en de VVD hielden
vast aan de (elf) knooppunten.

De uitbreiding van het aantal
knooppunten van negen naar elf
en uiteindelijk dertien, tast de
waarde, de status, het psycholo-
gisch effect, van het concept ech-
ter weer behoorlijk aan. Er is wel
degelijk sprake van 'uitholling'
van de betekenis van de knoop-
punten.

Is het hele concept danzonder enige
waarde? De knooppunten krijgen
bij het toekennen van voorzienin-
gen op het gebied van cultuur, ge-
zondheidszorg onderwijs en infra-
structuur een voorkeursbehande-
ling, zegt het kabinet.
Een toezegging die weer wat
wordt ontkracht door de de eisvan
de regeringsfracties dat de steden
die geen stedelijk knooppunt zijn,
daar geen nadeel van mogen on-
dervinden.

Na verder hevig politiek duw- en
trekwerk - na1 een 'inspraakronde
en bestuurlijk overleg', zoals mi-
nister Hans Alders van VROM het
eufemistisch uitdrukt - werden
ook Breda en Zwolle nog aan de
lijst toegevoegd, zodat het totaal
op elf kwam. Dat daarmee de on-
rust en onvrede niet waren ge-
luwd, bleek afgelopen twee weken
tijdens de debatten in de Tweede
Kamer over de Vierde Nota Ruim-
telijke Ordening, waarin de
knooppunten worden opgevoerd.

Trekwerk

Het zal wel een staaltje van hogere
politiek zijn, waarmee de CDAer
de inflatie in stedelijkeknooppun-
ten rechtvaardigde. Het fenomeen
stedelijke knooppunten heeft al
heel wat stof doen opwaaien sinds
het twee jaar geleden met veel
bombarie werd gepresenteerd. De
knooppunten moeten in de visie
van het kabinet de economische
motor binnen hun regio vormen
als de grenzen in de EG wegvallen
na 1992.

DEN HAAG - „Nederland is, zeker
in het Europa van de twaalf, te
klein om met elf stedelijkeknoop-
punten overtuigend over te ko-
men." zei de CDA-woordvoerder
in de Tweede Kamer Jan van
Noord twee weken geleden nog
vol overtuiging. Zijn fractie kon er
hooguit vijf accepteren. Om ver-
volgens afgelopen woensdag in
alle gemoedsrust te beweren dat
uitbreiding van het aantal knoop-
punten tot dertien 'geen uithol-
ling, maar juist een versterking'
van het hele concept vormt omdat
de regionale spreiding er beter
door zou worden.

Het CDA wilde het hele concept het
liefst overboord zetten, maar was
als 'tussenmodel' bereid nog vijf
knooppunten te accepteren. De
combinatie Heerlen/Maastricht
dreigde daardoorbuiten de boot te
vallen. De CDA-woordvoerders
hadden echter voor eigen reke-
ning gesproken. Door felle kritiek
in de eigen fractie werd een week
later alweer ingestemd met elf
knooppunten, nadat Alders had
toegezegd er een rangorde in aan
te brengen waarbij de toe te ken-
nen voorzieningen zouden worden
afgestemd op de specifieke ken-
merken van de kandidaat-steden.

Verschillende fracties wezen erop
dat de keuze van de knooppunten
door de toevoeging van Breda en
Zwolle wel erg arbitrair was ge-
worden. Andere steden, zoals Til-
burg, Leeuwarden maar ook Ven-
lo, kunnen met evenveel recht
aanspraak maken op de presti-
gieuze status, zo kreeg Alders te
horen. En misschien was dat juistwel een

van de achterliggende bedoelin-
gen van de uitbreiding tot dertien
knooppunten.

Te hopen valt dat het onderscheid
tussen knooppunten van (interna-
tionale, euregionale en regionale
betekenis, dat minster Alders bin-
nen een jaar nader moet uitwer-
ken, weer tot toegevoegde waarde
leidt. Wellicht blijkt over een jaar
dat nu voor de vier knooppunten
van regionale betekenis (Zwolle,
Breda, Tilburg en Leeuwarden)
nog maar weinig extra's is wegge-
legd.Oorspronkelijk wees het kabinet er

negen aan, waaronder Maastricht.
Alom verontwaardiging in den
lande. Bijna elk zichzelf respecte-
rend stadsbestuur dat niet op de
lijstvan uitverkorenen voorkwam,
protesteerde hevig tegen de uit-
sluiting.

Veel fracties waren mede daardoor
zwaar gaan twijfelen aan de waar-
de van het concept. Alleen de
PvdA, vermoedelijk om partijge-

De knooppunten moeten het zelf
doen, zo zei ook Alders. De status
van knooppunt kan een belangrijk
psychologisch effect hebben, die
steden ertoe aanzet zelf ontwikke-
lingen in gangte zetten en wellicht
ook bedrijven ertoe kan verleiden
in die gebieden te investeren.
Daarin schuilt waarschijnlijk wel
de belangrijkste betekenis van het
concept.

Bovendien, zo drukte Jan van
Noord het afgelopen woensdag
zeer treffend uit, de stedelijke
knooppunten krijgen geen 'zak vol
geld maar een zak vol enthousias-
me.

Verrassing
Nog een week later en de verrassing

is compleet: in een gezamenlijke
motie van CDA, PvdA en VVD
worden Leeuwarden en Tilburg
als knooppunt toegevoegd en
komt het aantal op dertien. In ver-

nieuws analyse

Jr
(ADVERTENTIE)

Vuurgevaarlijke
aan aangehouden
fe.NBURG - Voor het ver-
acht op de Oosterweg in Val-
Urg is gistermorgen rond half
j^een23-jarige man uit Valken-
aangehouden. Het was bekend
Ij j-manvaker een vuurwapen bij
[.f'eeft. Om die reden stapte de
jPolitie Valkenburg met getrok-
P'stolen op zijn auto af. Hij
.gesommeerd uit de auto tePen en vervolgens gefouilleerd.

Weinig interesse in
make-up voor jongens
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t n nhouding verliep vlot en zon-
r°blemen, maar leidde wel tot
°rte opstopping van het overi-

i2o u er"ln het belanS van het on"
d
,ek kon de politie nog niet me-, Men waarom de aanhouding"Verricht.

door ans bouwmans vonden het examen toch wel
moeilijk.

Limburgs dagblad _\

examens '90

provincie
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cursussen*^;
opleidingen _0

HS
De sektor Sociaal-Agogisch Onderwijs start Hogeschool Sittard
per augustus 1990 met de HBO-opleiding omvat een sektor

Gezondheidszorg
SOCIAAL-JURIDISCHE Onderwijs, een sektor_ _._ . _«. Kreatief-AgogischDIENSTVERLENING onderwijst

Mikojel) en een sektor
in voltijd en deeltijd. Sociaal-Agogisch

Onderwijs (v/h Sociale
Vierjarige HBO-opleiding voor wie Akademie)

" concrete diensten wil verlenen
" mensen wegwijs wil maken in het doolhof

van regels en wetten Sportcentrumlaan 35,
" mensen wil helpen met informatie, advies Postbus 69,

en begeleiding 6130 AB Sittard,
" zich juridisch wil scholen telefoon

(04490)91212
De opleiding Sociaal-Juridische Dienst-
verlening is in licentie verkregen van het
Instituut Sociale Beroepen van de
Hogeschool Midden Nederland.

Opleidingen Sociaal-Juridische
Dienstverlening in:
" Sittard, telefoon (04490) 9 12 12
" Culemborg, telefoon (03450) 1 58 41

HOGESCHOOL SITTARD

f HS
SEKTOR SOCIAAL-AGOGISCH ONDERWIJS Hogeschool Sittard

omvat een sektor
Bij voldoende aanmeldingen starten per Gezondheidszorg
augustus 1990 de Onderwijs, een sektor

Kreatief-Agogisch
AVOND-DEELTIJDOPLEIDINGEN Onderwijs (v/h

Mikojel) en een sektor
" Kultureel Werk Sociaal-Agogisch

Onderwijs (v/h Sociale
" Maatschappelijk Werk Akademie)

" Personeelwerk
Sportcentrumlaan 35,

" Inrichtingswerk Postbus 69,
6130 AB Sittard,

Vierjarige HBO-opleidingen telefoon
Twee lesavonden: dinsdag en donderdag (04490)91212
Lestijden: van 18.30 tot 21.45 uur

De avond-deeltijdopleiding biedt een nieuwe
studieroutenaast de reeds voor alle studie-
richtingen bestaande

" deeltijdopleidingen van 1 dag per week en
1 «de voltijdopleidingen.

Informatie en aanmelding:
',' telefoon (04490) 912 12.

HOGESCHOOL SITTARD

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht van 10 mei 1990
is over Johan Jozef Han-
dels, geboren te Kerkrade
op 24 juni 1925, onder cu-
ratele gesteld bij beschik-
king van voornoemde
rechtbank van 16 juni
1955, wonende te 6463 XS
Kerkrade aan de Teutel-
broekstraat 29, benoemd
tot curator Willem Jozef
Weling, geboren te Kerkra-
de op 17 november 1943,
wonende te 6463 HM kerk-
rade aan de Hertogenlaan
86 onder gelijktijdige be-
noeming van Maria Eliza
Jozefina Thür-Handels,
geboren te Kerkrade op 14
februari 1942, wonende te
2544 AM 's Gravenhage,
aan de Meppelweg 523 tot
toeziend-curatrice, ge-
schiedende beide benoe-
mingen wegens overlijden
van de eerder benoemde
curator en toeziend-cura-
tor over de curandus voor-
noemd.
Mr. P.M. Boudewijn
advocaat en procureur
Grupellostraat 8-10
6461 EV Kerkrade

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 10 mei 1990
is over Jan JozefHandels,
geboren te Kerkrade op 25
mei 1929, onder curatele
gesteld bij beschikking
van voornoemde recht-
bank van 16 juni 1955, wo-
nende te 6463 EW Kerkra-
de aan het Olmenplein 34,. benoemd tot curatrice Eli-
sabeth Petronella Boer-
mans, weduwe van Han-
dels, geboren te Sneek op
9 december 1925, wonende
te 6463 EW Kerkrade aan
het Olmenplein 34 onder
gelijktijdige benoeming
van Maria Eliza Jozefina
Thür-Handels, geboren te
Kerkrade op 14 februari
1942, wonende te 2544 AM
's Gravenhage aan de Mep-
pelweg 523 tot toeziend-
curatrice, geschiedende
beide benoemingen we-
gens het overlijden van de
eerder benoemde curator
en toeziend-curator over
curandus voornoemd.
Mr. P.M. Boudewijn
advocaat en procureur
Grupellostraat 8-10
6461 EVKerkrade

VOORSELEKTIE
21 juni

van I 1.00-17.00 uur.
SPORTCENTRUMI_AAN 35. SITTARD

TELEFOON (04490) 9 12 12

Drama, dans en beweging,
muziek, beeldend vormen:
Aanmelden tot I juni a.s.;

Uitstekende accommodatie;
Helft van de lestijd in

hoofdvak.

HOGESCHOOL SITTARD

Praktijkdiploma informatica rdï" ■ PraktlikDlploma
rijkserkende AMBI 88 examens info..m*t.ca

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

_^^^^^^m^^m Naam:

Adres:

| ~^( V/T Woonplaats:

European Computer School Tei.: Leeft.:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:

-^— ! -^—i—-m^mm— ________■___—j_________________-»i^^—-"»—^»—i^^

___ ___P^___ -__-_r^----_

Omdat u doordeweeks niet altijd tijd

BH heeft, is GWK ook in 't weekend open.

lA.—_L*"_l _\"~1 II _L^ We hebben alle gangbare valuta in

voorraad. En voor verre bestemmingen

P^P^^^P halen we 't binnen 24 uur in huis.

I BIJ GWK HAAL JE 'T ALTIJD.

HHI GWK
De GrenswisselkantorenNV

GWK-kantoren bij u in de buurt: Heerlen,
NS-station. Bocholtz, grensovergang E314.
Vaals, grensovergang Maastrichterlaan 2.

..

S/» 2 rrOVIrICIC Bureau Bibliotheek

"vV I imki it-n
Postbus 5700

U_L^__? LIlilUU lij 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
a. i2B/2t-90 dat zij voornemens zijn aan de Direkteur van

de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu
van de provincie Limburg onder een aantal
voorschriften een vergunning ingevolge de
Afvalstoffenwet te verlenen voor een inrich-
ting tot hettijdelijke opslaanvan bodemsane-
ringsspecie, afkomstig van het voormalige
autowrakkenterrein "In de Cramer" te Heer-
len, gelegen op een gedeelte van het perceel
kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie
L. no. 991, plaatselijk bekend "In de Cramer"
te Heerlen. Het ontwerpvan deze beschik-
king, alsmede de aanvraag en andereterzake
zijnde stukken liggen ter inzage van 21 mei
1990 tot 4 juni 1990en wel:- in hetProvincie-
huis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tij-
dens de werkuren;- in hetStadskantoor van
de gemeente Heerlen, Promenade 54,kamer
610,van 09.00 tot 12.00uur en van 14.00 tot
16.00uuren bovendien zaterdags van 10.00
tot 13.00uur, in de openbare leeszaal, Raad-
huisstraat 20 te Heerlen, alsmedetijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsentot heteindevan determijnwaarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag. De aanvrager,
alsmede degenen, diebezwaren hebben in-
gebrachtnaar aanleiding van de aanvraag en
een iederdieaantoont, dat hij daartoeredelij-
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
4 juni 1990 gemotiveerde schriftelijke bezwa-
ren inbrengentegen het ontwerpvan de be-
schikking. Degene die een bezwaarschrift in-
dient, kan verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken. Een bezwaar-
schrift moet worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht. Alleen degenen,die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en een iederdie aantoont, dat hij daartoere-
delijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in-
dienenen zijn later tot het instellenvan be-
roep gerechtigd.

—^mm______—■____—.__-—1........M-—■—-_-__■—-___---^

KIJK EN VERGELIJK
Audi 80CL, diesel '82 7.950-
VWGolfCdiesel, leeig '85 12.450-
VW Passat CL diesel, 5-drs '82 7.950,-
VW Passat CL diesel, 5-drs '84 10.950-
VW Golf CL diesel, 1e eig '85 14.650-
VWJettaC, met., leeig '84 10.950-
VWGoIfCL, met., leeig '84 12.650-
VWGoIfC 1.31tr., leeig '85 13.950-
VWGoIfC I.6,leeig '86 14.750-
Peugeot2osGßl4,s-drs '85 10.950-
Polo Coupé 1.3,1eeig '86 11.950,-
VWJettaC, metLPG, met '85 12.450-
Opel Kadett, 5-drs '84 9.950-
VW Golf C 1.6 ltr., met '84 11.450,-
VW Jettadiesel, met., Ie eig '85 13.450-
Citroën BK TRS 1.6,1e eig '84 8.850-
Peugeot3o9l4 ltr., 5-drs., Allure '87 14.950,-
VWGolf C, atlasgrijsmet., leeig '87 16.950-
VWJettaCdiesel, leeig '79 18.950-
VWGoIfC diesel Avance, 1e eig '87 16.450-
VWGoIfC 1.31tr., leeig '86 14.950^-Polo, 2-drs., 1300 ltr '83 7.450!-

GOEDKOPE INRUILERS
CitroënVisa '82 1.750,-
Ford Fiësta '81 2.350,-
OpelManta 1.750,-
VWJetta '82 2.450-
AudüOOGL.LPG '82 3.950-
PassatL, 5-drs., diesel '80 4.950-
GolfC diesel, schuifdak '80 4.950-
Golfß.mooi '81 4.450-

VWGoIfCL I.3ttr., leeig '86 15.950-
Volvo34oDL, 3-drs., 1e eig '87 14.950-
VWJettaC 1.31tr., leeig '86 14.950-
VWGolf 1.31tr., met., leeig '84 9.950-
VW Polo, 3-drs., 1.3 ltr., Ie eig '86 11.950-
Seatlbiza I.SGL. met., leeig '88 15.450-
Opel KadettL, diesel, 5-drs., met '85 14.750-
VW Jetta CL, 4-drs., met., 1e eig '89 22.950-
AudMOOCC, 136pk, LPG, leeig '85 14.950,-
Suzuki Alto, 5-drs., aut., leeig '89 15.450-
Peugeot2osXL, leeig '88 15.950-
Subaru 1.6 GL Coupé, met., 1e eig '88 16.950,-
Ford EscortXß3i, sch.dak, leeig '88 24.950-
-82470

CAJDOW CAD/CAMs
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals .o.e. Fax (04454) 5085

/ ALGEMENE VERGADERING
/ VAN DE

RABOBANK TE HOENSBROEK

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank te Hoensbroek haar
leden op tot het bijwonen van
de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op
woensdag 6 juni 1990 om
20.00 uur in zaal Amicitia, Dg Rabobank is
Markt 9 te Hoensbroek. gm coöperatieve
Verkorte agenda bank. Dus een

" ODenina bank met leden.

" Notulen vorige vergadering LedfPfk. Jaarrekening 1989 middel van leden-

" Verkiezing leden Bestuur en vergaderingen en
Raad van Toezicht het door hen. Mededelingenen gekozen bestuur,
rondvraag. invloedkunnen

uitoefenen op het
De volledige agenda, de bele'd_** hun ,

j ..„■";.._. plaatselijkebank.notulen van de vonge Dat iseen
vergadering alsmede de tig wor u>jaarrekening 1989 liggen vanaf dat bi je[k advies
heden op het hoofdkantoor van dat deRabobank
de bank voor de leden ter geeft het belang
inzage. van de leden en

cliëntenzwaar
Het Bestuur. weegt.

Rabobank Q

Inplaats van mooie
praatjes: 'nEurocasion

vanSondagh.
ElEurocasion

Voor'nCitroen ishet altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh B.V. De Koumen 34-36 Heerlen 045\22 33 00)

H »*ö'A?___a *-**"*<*- ""*^^^^É^S SJ»

POWERED BV HONDA;
Een Formule 1 circuit is vende eigenschappf'1 J

wat anders dan uw gras- voor een van onze " .
mat. Toch is het de basis van gazonmaaiers te I"
technologische voorsprong Hoe klein of hoe gro°J
vooralle Honda produkten. tuin ook is, Honda !%

Een van de redenen van elk grasveld een 9 jj
waaromwij u graag Honda We nodigen u tyoo?^
gazonmaaiers adviseren. voor een nadere ken 11
Zuinigheid, milieuvriende- king.
lijkheid, betrouwbaarheid m-f%i
en vooral een perfekt maai- _EH_[^J_M zi—\resultaat zijn doorslagge- HB-_s_-___---ï-E&'^

HmechanisatiecentPü

frisser]
S 04406-40253* Vroenho'JVALKENBURG-HOUTH^

VOORLOPIG IS
GELD HET ENIG»

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er word'1*

stignaar gezocht. In een race tegen de klok.
En tegen de dood. Een race die we moeten winnen-

En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het "V
zoek naar aids een MD$pQNDS: GIRO$Jfinanciële injectie. (Stoten op bankrekeningnummer 70.7070.2Z81"

:
" Intron, instituut voor materiaal- en

milieu-onderzoek BV houdt ter.. " " *.". gelegenheid van de opening van

" " ".*.""".",*""*"""*. haar hoofdvestiging in Sittard aan'.*" *^* ".*.*" 'Z de Dr. Nolenslaan 126 op zondag
||^*|*^^|^ 20 mei van 13.30 tot 17.00 uurII 11! V/U „OPEN HUIS

m**^ " Intron is een dienstverlenende
onderneming met drie activiteiten:
advisering, onderzoek en
certificatie. De laboratoria zijn

p^ j^o jm ■ onlangs erkend door
f\ Ijl |\ I STERLAB, dat wil zeggen datI W-W 9-9 I \m gewerkt wordt volgens strikte

I I vJ kwaliteitsregels.

I " Op zondagmiddag 20 mei zullenLJ I er verschillende demonstraties zijnI van proeven op het gebied van| I \tW milieu- en materiaalonderzoek.
Daarbij zal Introns geavanceerde

■ h agpn^ m_ m meetapparatuur te zien zijn,lm I ■ jW "*" 1% I waaronder een
|\l r\ I |\| scanning-electronenmicroscoop
I u 1 I ml met micro-analysetechniek, een■ ■ " * ■ * ** " gaschromatograaf met daaraan

gekoppeld een
massaspectrometer,

mm | electrochemische apparatuur voor
/oriCl3Q corrosie-onderzoek en vele andere.5J Er worden videofilms vertoond, van Intron-projecten; er is een
yft tYipi tentoonstelling van oudemm\3 lIICI meetapparatuur o.a. uit de

privé-verzameling van de heer
Tielemans en van het Technisch
Tentoonstellings centrum van de
Technische Universiteit Delft;
Intron-afdelingen presenteren zich,
en een demonstratievan een
meetwagen voor
luchtverontreinigende stoffen kan
worden bekeken.
De ruim tachtig medewerkers van
Intron nodigen belangstellenden

M_____________-_____-_HaaH_--_________B-___H gaarne uit op 20 mei.
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exposities
Autokino: Next ofkin, za en zo 22 uur.
Koko Flanel, za en zo 24.15 uur.

SCHAESBERG

Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.Rivoli: A nightmare on Elmstreet 4,
dag. 16 18.30 en 20.30 uur. De Red-
«ertjes, za zo wo 14.30 uur. Maxim: Al-
*ays, dag. 15.30 18 en 20.30 uur. H5:Johnny Handsome, dag. 14.30 19 en
£1.30 uur, za zo ook 16.45 uur. Tango &
'-ash, dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur, za zo
ook 16.30 uur.The warofthe Roses, dag.
|4 18.30 en 21 uur. za zo ook 16.15 uur.
'nternal Affairs, dag. 18.30en 21 uur, ma
Qi do ook 14uur.Koko Flanel, dag. 14 en
'8.30 uur, za zo ook 16 uur. Honey, I
*iunk the kids, za zo 14 en 16 uur.Weekend at Bernie's. dag. 21 uur. De
spiegel: The Romance of Book andkword, za t/m di 21 uur.

Weer boek
historie

Hoensbroek
HOENSBROEK - Er bestaan verge-
vorderde plannen om over Hoens-
broek een nieuw boekwerk te laten
verschijnen. De uitgave gaat heten:
'Mijn-Dorp Hoensbroek'. Hierin zijn
meer dan honderd foto's en ansicht-
kaarten zijn opgenomen over de pe-
riode 1900 tot 1970. Volgens d«
auteur, Han Ruyters, komt in hel
nieuwe boek de na-oorlogse periodï
meer aan bod dan in eerdere gepu-
bliceerde werken over Hoensbroek
Voorinschrijving is tijdens de bra
derie op 24 mei.

Nieuwe voorzitter
CDA-Nuth

"Leraar Heffels demonstreert een rioolsysteem in het nieuwe praticumlokaal.
Foto: FRANSRADE

Praktijkcentrum voor
installatietechniek

Met de opening heeft de Stich-
ting Opleidingen Installatietech-
niek de aandacht willen vestigen
op het feit dat de leerlingwezen-
opleiding in installatietechniek

het komend schooljaar gemodu-
leerd zal zijn. Hierdoor worden
theorie en praktijk beter op el-
kaar afgestemd, meent de SOI,
omdat de tweejarige opleiding
wordt opgedeeld in afgeronde
delen lesstof.
Overigens bieden de werkgevers
in deze regio zestig jeugdigen
een baan aan als zij bereid zijn
deze opleiding te volgen. Voor
meer informatie: P. Zeegers, S
045-718990.

KERKRADE - Bodes uit heel Nederland komen zaterdag
26 mei naar Kerkrade. In de Rodahal worden zon 560 bo-
des verwacht van provincies, gemeenten, Tweede Kamer
en landelijke waterschappen.

Van een bode wordt ook een be-
hoorlijke dosis tact verlangd.
Lastige gevallen, zoals mensen
die pertinent weigeren het ge-
meentehuis te verlaten voordat
ze gehoord zijn, verwijstKrewin-
kel beleefd in een stoel als hij
weet dat de bezoeker geen schijn
van kans maakt. Daar mag hij
dan een paar uurtjes wachten
totdat hij er genoeg van heeft.
Dat heet dan 'op een geruisloze
manier wegwerken. Hulp van de
politie moet een echte bode niet
nodig hebben.

Als bode heb jezo te horen dag in
dag uit nauw contact met het ge-
meentebestuur. Frans zal dus
wel het naadje van de kous we-
ten ? „Ja, ik zie en hoor heel wat.
Stukje bij beetje is de informatie
te combineren. Maar daarvan
mag niets naar buiten komen.
We hebben het over een vertrou-
wensfunctie en dat vertrouwen
mag je nooit beschamen", zegt
de Kerkraadse bode vol overtui-
ging. Zelfs bij een gezellig sa-

Je herkent ze aan het stemmige
donkerblauwepak en dito strop-
das, waarop het wapen van de
overheidsinstantie waarvoor ze
werken, prijkt. De bodes, die al-
tijd op de achtergrond opereren,
komen één keer per jaar bij el-
kaar en zaterdag krijgt Kerkrade
de eer. Bode Krewinkel neemt
samen met zijn collega's Klo-
progge, Handels én Bemelmans
de organisatie van die bijeen-
komst voor zijn rekening.

menzijn en het genot van een
paar pilsjes, laat hij zich niet uit
de tent lokken. Alleen met carna-
val, als de narren in het raadhuis
de scepter zwaaien, mag hij
anekdotes vertellen. De andere
362 dagen geldt een ijzeren
zwijgplicht.

Vroeger had een bode nog ander
werk te doen. Hij was toen op de
eerste plaats gerechtsdienaar en
stond onder het bevel van rech-
ter en schepenen. Zijn taak was
te vergelijken met die van een
gerechtsdeurwaarder. Een tijd
lang deed een bode ook dienst
als 'meier' ofwel veldwachter.
Voorzien van een soort zwaard
hield hij uitschouw naar 'spek-
boeven' en ander gespuis om dat
in de kraag te vatten en voor de
baljuw te slepen. Ondankbaar
werk, dat slecht betaald werd
maar toch waren er genoeg gega-
digden die zich desnoods door
de bevolking voor 'koevanger'
lieten uitmaken. " Bodes Kloprogge, Krewinkel, Handels en Krewinkel op

de trap van het raadhuis inKerkrade. Foto: FRANSRADE. NUTH - Elbert Silverentand is offi-
cieel geïnstalleerd als voorzitter van
het CDA in Nuth. Tijdens de leden-
vergadering droeg Math Wijts de
voorzittershamer over aan de reeds
in december 1989 tot voorzitter ge-
kozen Hulsbergenaar.

geproclameerd en tot op de dag
van vandaag is daar nauwelijks
verandering in gekomen, zij het
dat Krewinkel en de zijnen niet
meer als schutter van het vee
hoeven op te treden.

Bodebus
Zij hadden dan wel de beschik-
king over een zogenaamde bode-
bus, die aanvankelijk overigens
door de dragers zelf bekostigd
werd. Daarin werden de officiële
stukken vervoerd. Ook in Kerk-
rade kunnen de bodes nog een
zilveren platte doos, compleet
met ketting tonen.

daarna volgt een tocht door het
Heuvelland. „Mijn collega's ko-
men vast met een verkeerd beeld
hierheen. Zij denken aan het
mooie landschap, Valkenburg
enzovoorts. Maar wat moet ik ze
dan in Kerkrade laten zien ? Drie
keer om het postkantoor wande-
len en je hebt het wel gehad. Nee,
na de bezichtiging van Rolduc
gaan we mooi een rondrit ma-
ken, want dat is natuurlijk wat ze
verwachten. "Tja, als jeal vijftien
jaar dagelijks het centrum van
Kerkrade doorbeent, zie je het
verborgen schone misschien niet
meer."

Stadsschoon
Over de baas, de baan en al het-
geen hen in de loop van het jaar
overkomen is, daarover praten
de bodes met elkaar als ze hun
jaarlijkse bijeenkomst hebben.
Krewinkel laat natuurlijk ook de
stad zien waar hij werkt. Rolduc
staat op het programma, maar

Daarom moeten bodes volgens
hem over een aantal zeer belang-
rijke eigenschappen beschik-
ken: integriteit en onderdanig-
heid, zonder echter slaafs te zijn.
Een wethouder die toevallig
even binnenstapt omdat hij een
kop koffie wil, voegt daaraan
toe:,, Hij moet dingen zien, die
een ander mens niet ziet en daar-
over zijn mond houden." Waarop
Krewinkel minzaam glimla-
chend op de sigaret wijst die de
spreker in zijn hand houdt. Ro-
ken is ook in het gemeentehuis
verboden.

Tact

Lastig als je een wethouder hebt
zonder rijbewijs, meent Krewin-
kel. Bij Maria Strater was dat bij-
voorbeeld het geval. Krewinkel
en consorten waren heel wat ke-
ren in touw voor haar.

Zwijgen

Frans Krewinkel is eigenlijk m
het vak gerold. Hij was al vijfjaar
in dienst van de gemeente en
toen hij last kreeg van zijn rug,
werd er gezocht naar een lichtere
taak. „Zwaar is het werk dat ik
nu doe niet, maar bij ontvang-
sten is het hier echt aanpoten."
Het verzorgen van ontvangsten
en recepties is één van de taken
van Frans Krewinkel en zijn drie
vakbroeders op het stadhuis. De
deur openen, telefoon beant-
woorden, in- en externe post
over de afdelingen verspreiden
en natuurlijk als chauffeur van
de burgemeester en soms ook de
wethouders fungeren.

Wie vroeger de eed aflegde om
bode te worden beloofde „voorts
alles te doen, wat een goede bode
moet doen". Daarmee werd hij
duidelijk tot manusje-van-alles

KERKRADE -Vanaf zondag 27 mei
rijdt iedere dag een extra avond-
trein tussen Heerlen en Kerkrade.
Deze trein vertrekt om 23.40 uur
vanuit Heerlen en sluit rechtstreeks
aan op de laatste intercity-trein uit
de Randstad. In het verleden moes-
ten'dereizigers in Heerlen meer dan
een half uur wachten op de laatste
trein van 0.17 uur.

Extra avondtrein
Heerlen-Kerkrade

HEERLEN - In de Streekschool
voor Beroepsbegeleidend On-
derwijs in Heerlen is een prak-
tijkcentrum voor installatietech-
niek geopend.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,

95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di«n vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-«« uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.w«k van Walter Swennen. T/m 4/6,
°Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17"Ur- Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Schilderijen van Berdt Mullenders enf^Jen van Prooijen. T/m 10/6. Open wo
j^fnzo van 14-17 uur. Stadsschouwburg.
*oto-expositie 'Praagse bevrijding in
oeeld'. Van 20/5 t/m 21/6. Thermenmu-

SeUtn. Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6,
°Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
Uur. Geologisch Museum. Voskuilen-
"eg 131. Expositie 'Dieren vroeger en
!>u'. T/m 6/7, open ma t/m vr 9-12 uur en14-16 uur. CBS, Kloosterweg 1. Foto-ex-Positie van de Fotokring Geleen. T/m
?">, open tijdens kantooruren. Aquarel-en van Koos Bliek. Van 5/6 t/m6/7, open
Mens kantooruren. NMB, Bongerd 13.
~xPos.tie van mevr. Captijn de Ridder.
*'Ni 30/6, open ma t/m vr 9-16 uur. Cor-
"eliushuis, Heulstraat 2, Heerlerheide.ientoonstelling van prentbriefkaartenyan Maksim Gaspari. Zo 27/5, open 10--16.00 uur.

BRUNSSUM
" r Brikke Oave, Expositie van de Foto-
Sroep 68 door Uwe Piper en Nol Peper-mans. Van 18/5 t/m 10/6, open ma t/m vryan 10-12 uur, 14-17 uur, 19-21 uur, zo 14-
-" uur.

HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling van Janvan Veen. T/m 15/7, open werkdagen
jan 9-16 uur. Slotgebouw Kasteel
Hoensbroek, Beeldententoonstelling~a n Jo Ramakers. T/m 4/6, open dage-
"Jksvan 10-17 uur.
NUTH
galerie Jac Vinken, Stationsstraat 282.Schilderijen van Pierdomenico Regaz-
oni en beelden van Lo van der Linden.Mm 15/6, open di t/m vr van 9-18 uur enzavan 9-17 uur.

galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
Papier van de Amerikaanse kunstenaar
Klk Ritchev. T/m 27/5, open do t/m zo
Va" 13-17 uur.

LANDGRAAF

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
aonke. Vanal' 18/3. Open, iedere zondag
£*n 13-18uur. Werk van Thijs Hekkens.

20 mei, open van 14-18 uur.

SCHIMMERT
galerie Hol" van Oensel, Haagstraat 5.

erk van Sam Parabirsingh, Han van
oest-van der Velden en Arme Martens.m 18/6, open do t/m zo van 14-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
ï ermanente expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18
£ur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,

43. Werken van Felix Ste-Phan en Hans van Meeuwen. T/m 30/6,"Pen di t/m za van 11-17 uur. Bonnefan-nmuseum, Dominikanerplein 5. Teke-
"'"gen van Richard Serra. T/m 27/5.

di t/m vr 10-17.uur, za en zo 11-17
Ur- Galerie La Dependance, OL Vrou-"ePlein 24. Stockexpositie. Open wourn zo 12-17.30 uur. Kleuretsen van An-n°nie van Lieshout. T/m 3/6, open wo«ti zo van 12-17.30uur. Galerie Dis, Ex-

Positie van tien kunstenaars in het ka-
j=r van 5 jaar Galerie Dis. Van 18/5 t/m

''" open wo t/m zo van 13-18 uur. Ka-:? .r van Koophandel, Het Bat 2. Expo-
'l'e van Bert Roijen. T/m 14/6, open vana t/m vr tijdens kantooruren. Schilde-yen van Fia Pinkers. T/m 9/7, open ma

se). Vr 'Ü^ens kantooruren. Stads-nouwburg, Expositie van Renaud Le-. 'gne. T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-,dasstraat 26c. Werk van Jack Ox. T/m
u , °Pen wo t/m za van 16-20uur. Kas-
"*' Bethlehem, Hogere Hotelvak-

Va n' Jeruzalemweg 1. Zeefdrukken
y°n Paul Bartels. T/m 23/5, open ma t/m. van 9-17 uur. Gouvernement, Lim-Urëlaan 10. Tentoonstelling eindexa-
menkandidaten 1990 van de Academiecc dende Kunsten. T/m 23/5, open op

wkdagen van 9-17 uur. Spaans Gou-
en r!ement' Vrijthof. Chinees porselein
14 iielfts aardewerk. T/m 31/10,open woGa! uur' do 1013 uur en za 10"13 uur'a.erie Anny yan den Besseiaarj Taiel-
2iraat 6a. Tentoonstelling van Helmut. 'egner. T/m 3/6, opendo t/m zo 13-17.30
den £a,er'e Schuwirth & van Noor-
Sin. Roentstraat 64. Expositie van Peter

"nons de Thouars. T/m 3/6, open do
b'n za 14-18 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
-2 ugstraat 69. Werk van Frits van der
I_l 9n ''' Van 29/4'°Pen wo 14"18 uur' do
13 1.

UUr vr 14"18 uur' za 10"17uur enzo
B "" "ur. Expositie van Huub Philip-
(,,"■'Van 26/5 t/m 17/6, open wo 14-18"r- do 18-20 uur, vr 14-18 uur, za 10-17Ur en zo 13-17 uur. ' " '

Kastelein mag danszaal
wellicht toch gebruikenRegioredactie

Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
® 045-739284
l^'le Hollman,

045-422345
l^ans Rooijakkers,

Seuntjens, chefs 04750-22937
Richard Willems,s 04406-15890

Philippens,

Kantoor Kerkrade,
® 045-455506

Ackens,

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" Burgemeester Teheux van Simpelveld speldde deheer Wachelder de versierselen op.
Foto: FRANSRADE

Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE -
De kans is groot dat café Van
der Heijden aan de Chevre-
montstraat in Kerkrade toch
de mogelijkheid krijgt om in
beperkte mate de danszaal
achter de uitspanning te ex-
ploiteren. Dat bleek gisteren
tijdens een zitting bij de Raad
van State in Den Haag.
Omwonenden hebben regelmatig
bij de gemeente geklaagd over ge-
luidoverlast wanneer bandjes in de
zaal stevig ' op de trom slaan. De ge-
meente heeft er bij kastelein Van
der Heijden lang op moeten aan-
dringen een hinderwetvergunning
aan te vragen voor zijn zaak. De ge-
meente wilde door middel van het
stellen van voorschriften de buurt

vrijwaren voor verdere overlast.Uiteindelijk werd de vergunning
aangevraagd en daarop ook ver-leend.

In de vergunning stond echter dat
in de zaal achter het café geen mu-
ziek ten gehore gebracht mag wor-
den. Die bepaling wil de kastelein
nu geschorst hebben. Hij vroeg de
voorzitter van de afdeling bestuurs-
geschillen van de Raad van State,
staatsraad G. Veringa, dat te doen.

Tijdens de hoorzitting bleek dat de
gemeente wel enigszins aan de wen-
sen van de exploitant tegemoet wil
komen. Zo wil men er mee akkoord
gaan dat de plaatselijk drumband,
de harmonie en de zangvereniging
in de zaal mogen blijven oefenen.
Om tien uur 's avonds moet derustwel zijn weergekeerd. Tijdens car-
naval zou de zaal gewoon gebruikt

mogen worden omdat het dan ner-
gens rustig is in de stad. Van der
Heijden wil echter minimaal twaalf
keer per jaar een feestavond kun-
nen organiseren in de zaal. Daar
voelt men bij de gemeente weinig
voor. „Ik denk dat we wel een beetje
de druk op de ketel moeten hou-
den", zei een woordvoerder van de
gemeente Kerkrade. De gemeente
wil dat de exploitant voorzieningen
laat aanbrengenaan de zaal, zodat er
minder geluid naar buiten kan drin-
gen. Over die voorzieningen is het
laatste woord nog niet gesproken.
De exploitant heeft een onderzoek
laten verrichten en daaruit zou zijn
gebleken dat de voorzieningen rond
de 185.000 gulden zouden gaan/kos-
ten.

Staatsraad Veringa zal spoedig uit-
spraak doen.

Hij verklaarde inmiddels 'clean' te
zijn omdat hij tot inkeer was geko-
men nadat een vriend aan een over-
dosis was gestorven.

ROERMOND - Voor twee inbraken
werd een 31-jarige inwoner van
Treebeek door de Roermondse
rechtbank veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf waarvan
drie voorwaardelijk. De rechtbank
bepaalde verder dat de straf ook
omgezet kan worden in 140 uur on-
betaalde arbeid.

Beide inbraken werden gepleegd in
Roermond. De eerste keer nam hij
een videorecorder, enkele kooien
met vogels, een kinderfiets en een
speelgoedmotortje mee. Bij de
tweede inbraak bestond de buit al-
leen uit een videorecorder. De ver-
dachte is in het verleden al herhaal-
delijk met justitie in aanraking ge-

Drie maanden cel voor twee inbraken
komen voor soortgelijke feiten. De
man ging op het inbrekerspad om-
dat hij verslaafd was aan heroïne.

Bevordering
Hoofdagent F. C. Quaedackers
van de Kerkraadse politie is met
terugwerkende kracht per 1 juli
1989 benoemd tot brigadier. De
36-jarige Quaedackers werkt
sinds 1974 bij de politie in Kerk-
rade. Momenteel is hij brigade-
chef bij de afdeling surveillance.
Bovendien is hij korpshonden-
instructeur.

Geslaagd
o

Aan de Vrije universiteit van
Amsterdam slaagde Pim Frans-
sen uitKerkrade voor het docto-
raal examen Nederlands Recht.

Benoeming
C.TH.B.M van Deursen is per 1
mei gestart met zijn werkzaam-
heden als internist in het St. Gre-
goriusziekenhuis in Brunssum.

Van Deursen heeft na zijn werk
als arts in Oeganda, zijn oplei-
ding interne geneeskunde geno-
ten in het De Weverziekenhuis te
Heerlen. Na zijn specialisatie
heeft hij zich in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht be-
kwaamd in de gastro-enterolo-
gie. In 1989 promoveerde hij op
zijn proefschrift over het ijzerge-
halte in de lever bij een erfelijke

ziekte. Onlangs kreeg hij hier-
voor de Van Berckelprijs 1990.

Jubileum
A.Handels en G.Borghans zijn
25 jaar verbonden aan het Eijk-
hagencollege in Landgraaf. In
1965 begon eerstgenoemde zijn
werk op deze school als leraar
Engels. Vervolgens werd hij in
1970 tot conrector benoemd. Mo-
menteel is hij voorzitter van de
Koninklijke Harmonie St.Philo-
mena te Chèvremont in Kerkra-
de. Borghans begon als docent
wiskunde. Tevens was hij gedu-
rende een tiental jaren docent
aan het Nederlands Instituut
voor Register Accountants.
Vrijdag 1 juni biedt de scholen-
gemeenschap van het Eijkha-
gencollegevan 19.00 tot 20.30 uur
de jubilarissen in de aula een re-
ceptie aan.

Onderscheiding
P. J. Wachelder uit Simpelveld is
onderscheiden met de zilveren
eremedaille in de Orde van Oran-
je Nassau. Wachelder nam giste-
ren afscheid van Huize Loreto
waar hij veertig jaar als metse-
laar en timmerman in dienst is
geweest. Wachelder kon al eer-
der van de VUT gebruik maken,
maar hij wilde per se zijn 40-jarig
jubileum vieren.

Sieraden
gevonden

KERKRADE - Op het politiebu-
reau in Kerkrade ligt momenteel
een plastic zakje met vermoedelijk
van diefstal afkomstige sieraden.
Het zakje werd afgelopen maandag
gevonden en de politie is op zoek
naar de rechtmatige eigenaars) van
de sieraden. Onder de sieraden be-
vindt zich een gouden trouwring
met aan de binnenzijde een voor-
naam en de datum 30-04-47. Ook zit
er een zilveren ketting bij met een
medaillon met in het midden een
ronde, zwarte steen. Mensen die
denken de sieraden te herkennen
kunnen contact opnemen met de
Kerkraadse politie, afdeling sociale
en jeugdpolitie: S 045-467666.

Motorrijdster
ging onderuit

STEIN - Een motorrijdster uit
Maastricht verloor op de Urmonder-
parallelweg de macht over het
stuur.
Zij kwam op het wegdek terecht.
Met een zware hersenschudding en
een aantal wonden in het gezicht
moest zij naar het ziekenhuis wor-
den afgevoerd.

fjj ÏÏfop zoterdog

bioscopen
KERKRADE - De Botanische Tuin
Kerkrade houdt vandaag een Hor-
tusdag. Bezoekers kunnen van 11
tot 17 uur speciaal kennis maken
met de vele stekelige planten die in
onze streken voorkomen.

'Onderdanig maar
zeker niet slaafs5

Landelijke dag bodes in Rodahal Kerkrade

..
Zaterdag 19 mei 199019

Hortusdag
in Kerkrade

Geïnteresseerden die de poorten
passeren van de Kerkraadse hortus,
kunnen in het theehusje een gratis
zakje met distelzaad afhalen. Bo-
vendienzijn er stencils verkrijgbaar
waarin meer informatie over distels
wordt verstrekt.door jeanette ackens

HEERLEN

per persoon

oostelijke mijnstreek



Kerkrade
Morgen 20 mei tijdens de

TERWINSELER STRAATMARKT
zijn wij geopend van 11.00-17.00 uur

Aanbieding: modern wit wandmeubel
Alleen morgen van 1799 - voor I 499 j~

VALKENHUIZERLAAN 20 (VERLENGDE HEERLERBAAN) SanQCTS KERKRADE TEL. 045-415990
MEUBELSTAD

i ~ "~

_aatste oproep voor «lïjjr \_^\

)e grote prijsvraag-actie van de winkeliers van 't Loon
* ** *-* . ■■ '■'■4// wffifó'' 4luurt nog tot 19 mei a.s. Wees er dus als de kippen bij en en

loc zeker mee! Als u in 't Loon voor’ 10,- boodschappen
loet, krijgt u een oranje zegeltje en een spaarkaart. fJHB
/let 20 zegeltjes is die kaart vol! En dan maakt u kans op ÊmkWén van de 20 fantastische prijzen!
ioofdprijzen: * JVC Videorecorder * draagbare Philips fËJÊ:leuren-TV * Philips CD-speler * Philips magnetron Jv____^___Ro^_silft Sharp draagbare stereo-radio. WÊÊK^StttffÊmr'
_om dus in drommen naar 't Loon r~\ /->, W^^Ê^S_\_\
n doe mee! 'n Kleine moeite met
;rote kansen! Trouwens, 't Loon jp.
s altijd gezellig! y^^
.0 Goed-gesorteerde zaken g*f 'mSm mkw>nder één dak! U vindt hier it \\ Hpi
jveral topkwaliteit, service en fff 11 ÊmmMËaÊ;astvrijheid. En 'n opvallend- /-■-* J "-n _ËÊÊ'riendelijkebediening, waar -_ 3Ü_f- ) tÊÉËjÊWmmW^S,*^
e warm van wordt. Bovendien WinKGICGntTUIT. tÊÊÊkmser plenty parkeerruimte. a a __V^__l^_____\ §, NP*^ss)it alles vind je nergens M ■■ M^fl iÊËÊËy
inders! Dat vind je alleen in ■ mÊl^kW^kWw^Q m___h3iLoon! Wij verheugen ons ÊmÊm
>p uw bezoek! U treft tID t LOOïï.

TOCH RECHT OP EEN AAW-UITKERING?

U KUNT NOG AANVRAGEN.

De Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) is vorig jaar veranderd. Dit heeft te maken met

hetgewijzigde uitkeringsrecht voor vrouwen. Daarom is het voor vrouwen belangrijk om

te weten of zij alsnog recht hebben op een uitkering. Kort na het wijzigen van de aaw zijn
vrouwen via een advertentie in de dagbladen opgeroepen een aanvraag in te dienen. Deze

oproep wordt nu herhaald. U kunt in aanmerking komen als u arbeidsongeschikt bent
gewordenvóór 1 januari 1979 en:

■ óf in het verleden een aaw-uitkering hebt aangevraagd die werd afgewezen omdat u

gehuwd was en niet aan de voorwaarden voldeed

■ óf in het verleden als ongehuwde vrouw een aaw-uitkering had die werd ingetrokken
omdat u trouwde

■ óf een lagere uitkering kreeg omdat u getrouwd was en vóór uw arbeidsongeschiktheid

part-time werkte.

Wat moet u doen? Wanneer u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kunt u een uitkering

aanvragen door zo spoedig mogelijk een 'meldingsformulier aaw" in te vullen, in ieder
geval vóór 1 juli 1990.Dit formulier is opgenomen in de folder 'Hoe gaat dat met de aaw*,
die voor u klaar ligt bij de postkantoren, de districtskantoren van het GAK en de

vestigingen van de Bedrijfsverenigingen, liWky. FEDERATIE VAN BEDRIJFSVERENIGINGEN
die de aanvragen in behandeling nemen. i\éw PostbusB3oo,loosCA Amsterdam.

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg
en onderwijs vanzelfsprekend.

£3 Geef.... Actie
W SYNMTIA

ii^ *<Hu* GIRO: 17797

<___*^ *"-- AW^JIf Actie Sympatia Biltsewegl4.

q~S.MINDER

Ife. I !_«fIJTJnÉËÉ
r 90.000 limburgers zijn

probleemdrinker.
Wij verlenen gratis hulp aan

deprobleemdrinker, zijn partner
en naaste familie.

Avb«meer informatie.
consultatiebureauww

Alcohol en Drugs
Valkenbuigerweg 17,

/"» A n WtISIW HeerlenLfMU Telefoon: 045- 71 95 77

j :'"JOMA"
TEGELZETTERSBEDRIJF EN TEGELHANDEL

Veldkuilstraat 43, Kerkrade, tel. 045-462450

Profiteer nu nog van diverse aanbiedingen van wand- en
vloertegels en sanitair van o.a. de bekende merken: Mosa,
Sphinx en Villeroy en Boen.
Bezoek vrijblijvend onze showroom.
Ook voor vakkundig advies open: ma. t/m vrij. 10.00 - 18.00
uur. Donderdag koopavond. Zaterdag 11.00 - 15.00 uur.

sis*

■

Wakker worden !
Woonkultuur toont nu iets

om van te dromen !
Woonkultuur pakt nu uit met haar geheel vernieuwde afdeling: FLOW IN.

r Alleen de mooiste slaapkamermeubelen verdienen een
F L O MJ plaats in dit eigen Woonkultuur-koncept.

/'A / Ook op de kwaliteit van deze meubelen heeft
/A Woonkultuur geen duimbreed toegegeven. En uw ogen
/M gaan helemaal open van de prachtige accessoires die van

/mm FLOW IN een écht feest maken: beddegoed, donsdekens,
■——-—-J tips voor verlichting, interieur, matrassen, lattenbodems,...

In onze testruimte kunt u -en dat is werkelijk uniek- alle matrassen en
lattenbodems grondig uitproberen.
Kom eens kijken in FLOW iN; de dromer in u wordt méér dan wakker!

ledere zondag open van 10 tot 18 uur. zutendaal

W woonkultuur
MaL-,c3v-0-6n Dorpsstraat 2-4,3601 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.
Óg^riV^Csü-g Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.

ledere dag openvan 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Autobaan
SftfagTuterÏÏaSen' Levering franco aan huis zonder grenskosten.

»"^i^W .-*■
HUM I Ct. \SWVS-«.W I

<_.*.*-

* '■ " ■ 'I ZATERDAGMORGEN «^10 UUR: Jr/
MOTOR GEKOCHT

10 UUR 30: f
MOTOR VERZEKERD $»

'■■■;- j^^m_g^____W:.___^BK_____ ___i_________P?____ill_!!*"^*^ ,:'"": "' ______B

* ':» BB_ I:’Li.■.[li / ''.'I#^|B| BP^" ' WÏ_*«P_l___^___| '

' ' IBSDI.BoerenftondVerzekeringen

B BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

Zaterdag 19 mei 199020Limburgs Dagblad



Bugno maakt Italië
opnieuw wielergek

Favorieten geven elkaar weinig toe in Giro-proloog
krijgen de Nederlanders nog een in-
dividuele tijdrit van 68 kilometer
voor de kiezen.
„Toch zullen we die serieus nemen.
Het is tenslotte een graadmeter voor
de Tour. Het is geen specialiteit van
ons, maar geeft wel aan hoe het er
met de vorm voorstaat", aldus
Rooks.

v °en bleek datzijn hormoonspiegelel te hoog was. Afgaande op het
s rste onderzoek en de door profes-r Manfred Donike uitgevoerdeontra-expertise blijkt Nederlands
p Pulairste renner zich in de Waalse
Jii aan hetzelfde vergrijp schuldig
«maakt te hebben. Ook nu weer
het *e noëe concentraties van
m mannelijke hormoon testoste-.n in zijn urine opgespoord. Tes-

steron is een lichaamseigen hor-
liiu°n' waarover m wetenschappe-
JKekringen al geruime tijd een dis-. .sic gaande is. Volgens veel medi-

té iS het ho°g üJd' dat het middel
stosteron van de verboden do-

Pltlglijst wordt afgevoerd.

& de Waalse Pijl trad de dit jaarar de Panasonic-ploeg van Peter
°st overgestapte Gert-Jan Theu-sse voor het eerst op de voor-bond Na Milaan-Sanremo werd
J, evenals zijn vriend en ploeg-

«akker Steven Rooks, tijdelijk
°°r ziekte uitgeschakeld. Beiden
aakten in de Tour de Vaucluse, n rentree. In de Franse etappe-

deers .. aakten Rooks en Theunisse
sic v,tri^ naar aanleiding van het
beh weer- Tot ieders verbazing
deH°0rc*e net Panasonictandem in
biiH aropvolëende Waalse Pijl toch
de w uitD_-n__ers. Rn de finale van
se i

a*se klassieker deed Theunis-
zelfs via een solo een vergeefse

de^S naar e overwmnmg- Uitein-
gem- won de Italiaan Moreno Ar-
Th. .op de Muur van Huv- met
R_T?nisse °P de derde plaats en
wo°ks als nummer vijf.

Wielrenners botsen frontaal op auto
Bezault ernstiggewond
CREIL - Laurent Bezault is gisteren zwaar gewond geraakt in de eer-
ste etappe van de open Ronde van de Oise. De Franse beroepswiel-
renner (24) botste frontaal op een auto. Hij liep diverse fracturen op
en werd in shocktoestand naar het ziekenhuis van Beauvais overge-
bracht.
Bezault maakte deel uit van een kopgroepje van zes man, dat 46 kilo-
meter voor de streep in Creil een lichte voorsprong had op de hoofd-
macht. In een bocht in het dorp Auteuil knalde hij in volle vaart bo-
venop een personenwagen. De bestuurder was ingestapt en was zon-
der acht te slaan op deafzettingen de weg opgereden.
Bezault had open fracturen aan het linker scheen- en kuitbeen, plus
de linkerellepijp en spaakbeen. Bovendien had hij lastvan zijn borst-
kas. Achter Bezault botsten De Fransman Henry, de Deen Pedersen
en de Belg Cooman op de wagen. Pedersen brak beide handenen zijn
rechter been, Cooman zijn linker sleutelbeen. Henry kwam er vanaf
met schaafwonden.
De rit werd in de sprint gewonnen door de Belg Museeuw.

Uitslag
1.Bugno 13 km in 15.19 min.(gem. snelheid:
50,925 km/uur), 2. Marie 0.03, 3. Piasecki
0.09, 4. Hodge 0.12, 5. Lecchi 0.21, 6. Halupc-
zok 0.22, 7. Vermote 0.24, 8. Steiger z.t, 9.
Pagnin z.t., 10. Peiper 0.26, 11. Hanegraaf
z.t., 12. Jaskula z.t., 13.Lietti 0.27, 14. Tomac
z.t-, 15. Fignon 0.29, 16. Visentini z.t., 17.
Poisson 0.30, 18. Pierobon z.t., 19. Rué 0.31,
20. Le Mond z.t., 32. Ducrot 0.40, 36. Giovan-
netti 0.42, 40. Mottet 0.44, 41. Giupponi 0.45,
51. Rooks 0.49, 79. Theunisse 1.05, 98. De
Koning 1.15, 104. Van Poppel 1.17, 143.
Schalkers 1.38, 151.Rozendal 1.41, 179. Sic
mons 1.55, 183. De Rooy 1.59, 186. Lam
merts 2.05, 197. en laatste Piovani 2.24.
Ploegenklassement: 1. Diana Colnago (Pia-
secki, Halupczok, Jaskula) 46.54, 2. Castora-
ma (Marie, Fignon, Rué) 0.06, 3. ONCE
(Hodge, Villanueva, Lejarreta) 0.34, 4. Mal-
vor 0.40, 5. 7-Eleven 0.42, 8. TVM 0.47, 12.
Panasonic 1.05.

Bugno rook in de straten rond de
haven van Bari niets van de misse-
lijk makende vislucht. Met open
mond perste hij een moordend tem-
po uit het pezige lichaam. Hij vol-
tooide de 13 kilometer met de snel-
heid van even boven de vijftig kilo-
meter. De favorieten voor de eindze-
ge ontliepen elkaar vrij weinig. Fig-

Alleen voor Thierry Marie viel de
uitslag tegen. De ploeggenoot van
Laurent Fignon dacht zich de rosé
trui toe. De specialist, die in de slot-
fase van zijn tijdrit in een bocht te-
gen het asfalt kwakte, prijkte lang
bovenaan het lijstje. Alleen Bugno
toonde zich ondanks de sterker
wordende wind drie tellen rapper
dan de Fransman.
De eerste serieuze test bracht wei-
nig onderscheid onder deklimmers,
voor wie de 73ste Giro op het lijf
lijkt geschreven. Laurent Fignon
nestelde zich aan kop van het rijtje
kanshebbers, zonder echt een groot
gat te slaan met zijn rivalen.De win-
naar van vorig seizoen leverde een
klein halfminuutje in bij Bugno.

BARI - Gianni Bugno heeft voor de
tweede keer dit jaarhet wielermaffe
Italië in een uitzinnige stemming
gebracht. De Italiaan hees zich gis-
termiddag bij de start van de 73ste
Giro d'ltalia in de rosé leiderstrui
door alle specialisten in het chrono-
werk achter zich te houden.

non gaf 29 seconden op de winnaar
toe, Mottet 44 en Rooks 49.

Olaf Ludwig
naar Tour

Zijn landgenoot Mottet, gebrand op
zijn eerste zege in een grote ronde,
zag zijn achterstand tot vijftien se-
conden oplopen. Steven Rooks
bleef in de buurt van de Franse top-pers, maar zag zijn 'slapie' Theunis-
se op ruim een minuut finishen.

pZ Positieve plasje in dë Waalse
derdkost..Gert-Jan Theunisse zijn
f 0Prijs, omdat zijn naam con-
Wo?\ de reglementen uit de uitslag
hy p

geschrapt. Bovendien krijgt
variHn voorwaardelijke schorsing
viif.j . e maanden en een boete van"duizend gulden.

„Het uitgangspunt in de Giro is niet
forceren. De Ronde van Romandië
hebben we louter als training ge-
bruikt. In de Giro proberen we voor
de ritwinst te rijden", verduidelijkte
Rooks na de tijdrit het standpunt
van het tweetal. „We zitten beiden
op negentig procent van ons vermo-
gen. De rest moet de komende we-
ken volgen."

AMSTELVEEN - Olaf Ludwig uit
Valkenburg wordt de eerste Oost-
duitser die zal deelnemen aan de
Ronde van Frankrijk. De 29-jarige
beroepsrenner uit de Panasonic-
ploeg kreeg van Peter Post gisteren
het» groene licht. Post neemt nog
twee sprinters mee naar de Tour.
Dat zijn Eddy Planckaert en Jean-
Paul van Poppel. Met Rooks en
Theunisse heeft Post al vijf van de
acht startende coureurs vastliggen.

Jan,r ost Pleit ploegdokter Peter
en' die wee Jaar geleden bij

liss toevallig ook arts van Theu-
Was' vrÜ- Wel zou een mede-

liss " Van de Ploeë Gert-Jan Theu-
beeJ\ln de Tour du Vaucluse gepro-
Van d hebben de renner te genezen
er neen ziekte. „We kunnen en gaan
pl0 le| omheen draaien," verklaarde

eBleider Peter Post gisteravond.

""Het _"
tyor , IJn de fouten die gemaakt
*Ün ',en Waar mensen aan het werk

Gullit weer in training

Rust voor
Ronald
Koeman

ZEIST - Ronald Koeman heeft gis-
teren niet getraind. De speler kreeg
van bondsarts Kessel het advies
één, misschien twee dagen rust ie
nemen. De international verstapte
zich donderdagavond in de wed-
strijd tegen IJsselmeervogels (5-0).

Leo Beenhakker onderwierp de se-
lectie van 24 man op de vijfde dag
van het trainingskamp in Zeist in de
ochtenduren aan een ferme bos-
loop. In de middag werd gewerkt
aan spelvormen. Op Ronald Koe-
man na was iedereen daarbij be-
trokken.
Kessel probeerde vrijdag in contact
te komen met Ruud Gullit in Mila-
nello. Hij wilde informeren naar <^e
blessure van de aanvoerder. Don-
derdag trainde Gullit alweer me
aangepaste vorm. Gistermorgen
was hij weer volop actief. Zijn kan-
sen op deelneming aan de finale van
deEuropese beker, woensdagavond
in Wenen, schatte hij zelf op tachtig'
a negentig procent.

MVV finalist
BANDOENG - MVV heeft zich
voor de finale geplaatst van het
toernooi in Indonesië. De halve
eindstrijd werd gisteren met 2-0
van Bandoeng gewonnen. In de
finale ontmoeten de sterdragers
zondag RKC of Tapanulie.
Nadat gisteren in dewedstrijd te-
gen Bandoeng Edwin van Berge-
Henegouwen een strafschop had
gemist, bracht Hans Vincent
voor rust MVV toch op de ver-
diende 1-0 voorsprong. In de 52e
minuut scoorde Frank Verbeek
2-0 voor de Maastrichtenaren.

Zoff naar
Lazio Roma
ROME - Dino Zoffheeft gisteren
een contract als trainer getekend
bij Lazio Roma. De verbintenis
duurt twee seizoenen plus een
optie op een derde. Zoff won af-
gelopen woensdag met Juventus
de UEFA-beker. Kort daarvoor
had hij met de Turijnse club de
Italiaanse beker veroverd. Zoff
was achttien jaar in dienst van
Juventus. Eerst als doelman, la-
ter als trainer. Rond de ja
seling maakte Fiat-baas Agnelli
bekend, dat het contraci
Zoff niet verlengd zou worden.

Zagreb wacht
zware straf
ZAGREB - Dinamo Zagreb
moet rekening houden met zwa-
re sancties na de ernstige ongere-
geldheden voor de competitie-
wedstrijd tegen Rode Ster Bel-
grado. De tuchtcommissie van
de Joegoslavische voetbalbond
vergaderde gisteren zes uur,
maar stelde de strafmaatregelen
uit tot 24 mei. De commissie kon
het nog niet eens worden over de
keuze van de straf voor Dinamo
Zagreb. Zes punten in mindering
bij het begin van het volgende
seizoen of terugzetting naar de
tweede divisie. Aanvoerder Bo-
ban werd voorlopig tot 24 mei ge-
schorst. Ook hij moet wachten
op het definitieve vonnis.

Leighton eerste
keus Schotland
GLASGOW - JimLeighton blijft
voor de Schotse bondscoach
Roxburgh de eerste keus. De
doelman werd donderdag door
Manchester United-manager
Ferguson gepasseerd voor de re-
play van de FA-cup tegen Crystal
Palace. Leighton, 54-voudig in-
ternationaal, zal in Italië het
Schotse doel verdedigen. „Hij
heeft ons nooit in de steek gela-
ten", aldus Roxburgh bij de be-
kendmaking van de laatste 22.
„Hij heeft mijn volle vertrou-
wen." Afwezig in de selectie is
Leightons ploegmakker
McClair.

België oefent
BRUSSEL - In Brussel startte
coach Thys gisteren de voorbe-
reiding van het Belgisch elftal op
Italië. Op de eerste training ont-
braken vier spelers. Grün is op
huwelijksreis, De Sart speelt
vandaag met FC Luik in de be-
kerfinale tegen Ekeren en Scifo
(Auxerre) en Dernol (Porto) heb-
ben nog competitieverplichtin-
gen. In een oefenwedstrijd van
drie maal twintig minuten ver-
sloeg het clubje van Thys de be-
loften met 3-0. De treffers kwa-
men op naam van Albert, Clae-
sen en Degryse.

Stichting
wil vijf ton

van Roda JCöe2e „.
§cci: nieuwe dopingaffaire heeft
v aft gevolgenvoor zijn programma
gevJ. Jaar- Theunisse, die gisteren

u°n in de Ronde van Italië is

Het tweetal voelt zich niet geroepen
net als Breukink in de voorgaande
jaren bij Post op twee grote ronden
te gokken. „We weten nu eenmaal
niet of we dat aankunnen", meldde
Rooks. Een plaats in de top-vijf van
het algemeen klassement spreekt
het duo van Post dan ook niet aan.
„Als we de komende weken goed
doorkomen, kunnen we ons altijd
nog op het klassement richten",
keek Rooks vast vooruit naar de
laatste week van de Giro, waarin de
klimmers het klassement in de Do-
lomieten zullen bepalen. Daarvoor" Voormalig coach ThijsLibregts liep gisteren KNVB-voorzitter VanRooyen tegen het lijf in de

hal van het kantongerecht in Utrecht. De sfeer lijkt, met KNVB-raadsman Utermark als toe-
schouwer, ondanks alles ontspannen.

KNVB schrikt van schadeclaim oud-bondscoachVanHECHT - De KNVB is nog niet
bonri Js Libregts af. De afgezette
dat w coach zint op eerherstel en
t>ien ,an de voetbalbond duur ko-voc" 7 staan- Mr. J. Mentink, de ad-

Van Libregts. eiste gister-
fecht g voor de Utrechtse kanton-
in tr,t een schadevergoeding vantotaal 1,2 miljoen gulden.

Libregts zint op eerherstel
trainers bij Europese topclubs heeft
Mentink als maatstaf voor de gemis-
te verdiensten genomen.

KERKRADE - De Stichting Roda
'80 is van plan 500.000 gulden van
Roda JC te vorderen. De Kerkraad-
se club ontving 380.000 gulden uit
de verkoop van de spelers Hoek-
man en Van Geel, beiden eigendom
van de Stichting, maar heeft dat be-
drag nog niet afgedragen. Inclusief
het geleden renteverlies en andere
bijkomende kosten vordert de
Stichting, ooit in het leven geroepen
om de Kerkraadse voetbalclub fi-
nancieel te ondersteunen maar nu
het tegendeel in praktijk brengend,
nu vijf ton van Roda. Zoals bekend
heeft de Kerkraadse club een advo-
caat in de arm genomen om te on-
derzoeken of de Stichting nog wel
bestaansrecht heeft.

Mr. Utermark bestreed concrete be-
langstelling van KV Mechelen voor
Libregts. De raadsman van de
KNVB kwam woorden te kort om
de aanwezige Libregts („ik voel me
vernederd") als coach te kleineren.
„Libregts heeft geen recht op een
schadevergoeding, omdat hij ge-
faald heeft als bondscoach. Hij kon
de functie niet aan. Libregts had
geen vertrouwen bij de spelers, met
wie hij nauwelijks communiceerde.
Libregts pretendeert een topcoach
te zijn, maar heeft die pretenties niet
kunnen waarmaken."

v 0
ï.ricrv*ï er Martin van Rooijen, met
de 2-X! le namens de profsectie bij
kaar g aanwezig, schrok zicht-
CreuVan dat bedrag. Indien mr. L.spraak ' die op vriJdag 1 Juni uit-
Wjiij * doet, de eis van Libregts in-
lanêfh komt de KNVB in grote fi-
stadi Problemen. In een eerder
vari

Urn wees Libregts een aanbod
WK lren half jaarsalaris extra plus
Vta'r"1» resoluut („een fooi")ue hand.

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^Ibouw-elementen b.v. J
RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
rolluiken " Isolatiebeglazino - renovatie ■binnendeur-elementen .houtskeletbouw
Hommerterweg 35 HoensbroekI
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Utermark zei het te betreuren, dat
hij zich zo laatdunkend over de
coach Libregts moest uitlaten..
„Maar ook dat is zijn eigen schuld.
Libregts had de eer aan zichzelf
moeten houden toen hij nog in func-
tie was. DeKNVB heeft genoeg sig-
nalen in die richtig afgegeven. Hij
had bijvoorbeeld zijn hernia-opera-
tie als reden kunnen aanvoeren om
zijn werk als bondscoach niet af te
maken. Een hoop ellende zou hem
en de KNVB in dat geval bespaard
zijn gebleven."

Tegenstrever Mentink meende, dat
zijn eis niet aan de hoge kant was.
„Libregts is op onmenselijke wijze
door de KNVB afgedankt. Hij is
aangeschoten wild geworden. Zijn
reputatie is ernstig geschaad. Ter-
wijl vele collega's al onder de pan-
nen zijn, heeftLibregts nog geen en-
kel uitzicht op een nieuweclub. Een
angstaanjagende situatie voor een
coach, die twee jaargeleden bewust

Volgens Mentink heeft zijn cliënt
geen enkel toekomstperspectief. De
voormalige wethouder van Rotter-
dam haalde tijdens de zitting een
verklaring van Ger Lagendijk aan.
De voetbalmakelaar zou Libregts
eind februari bijKV Mechelen heb-
ben voorgedragen als trainer voor
het komende seizoen. Hij zou bij de
Belgische club in twee jaar zeven
ton netto gaan verdienen. Door de
latere ontwikkelingen zou voorzit-
ter John Cordier de naam Libregts
op zijn lijstje hebben geschrapt.

voor de KJN VB koos als springplank
naar een Europese topclub. Ik las
ergens dat Libregts na deze afffaire
in feite alleen nog op Woudestein,
bij zijn oude club Excelsior, aan het
werk kan. Dat zegt genoeg."

absurd. „Dan zou Libregts vier keer
het bedrag ontvangen, wat hij in de
afgelopen twee jaar bij de KNVB
heeft verdiend. Ik vind dit buiten
alle proporties, ook al omdat er niet
eens sprake was van een vast
dienstverband. Te weinig vragen in
een schade-proces is fout, te veel
vragen is dom."

d.in Dedrag van de schadevergoe-
(hrut ,estaat "'t 1 miljoen gulden
100 nnr. Voor gederfde inkomsten en

gulden (netto) voor de aan-
Soedp Van Libregts in zij" eer en
teriëi naam' de zogenaamde imma-le schade. De salarissen van

Premies
Naast de verlangde vergoedings-
sommen ontvangt de 49-jarige trai-
ner normaal zijn salaris tot 30 juni,
de datum waarop zijn tweejarige
contract afloop. Hij heeft bovendien
nog recht op de premies die de
Oranje-selectie tijdens het wereld-
kampioenschap opstrijkt.
Mr. H. Utermark, de advocaat van
de KNVB, achtte het gezien de ver-
valdatum van 30 juni te laat om nog
tot ontbindingvan het contract over
te kunnen gaan. Hij noemde het be-
drag van 1,2 miljoen oneigenlijk en

LimburgsDagblad

" Gert-Jan
Theunisse

werd na afloop
van de Waalse

Pijl voor de
tweede keer in

zijn
wielercarrière

op doping
betrapt.

Foto:
DRIES LINSSEN

jjEERLEN/AMSTERDAM- Gert-Jan Theunisse blijkt in de
Waalse Pijl anabole steroïden genomen te hebben. Het is voore tweede keer in zijn carrière dat de Brabander in een doping-
chandaal verwikkeld is geraakt. Twee jaar geleden raakte
«eunisse al opspraak toen hij in de Tour de France op doping

*erd betrapt.

Weer te veel
testosteron

bij Theunisse

Tourdeelname niet in gevaar

Vervolg van pagina 1

door bennie ceulen

vertrokken, start nadien ook in de
Tour de France.

Gert-Jan Theunisse is niet de eerste
renner, die dit seizoen op doping
werd betrapt. Er gingen de Neder-
lander reeds enkele coureurs voor.
De Belg Nico Emonds bijvoorbeeld,
die na ritwinst in de Ronde van
Spanje betrapt werd op het gebruik

van amfetamines. Emonds heeft in-
middels hogerberoep tegen die uit-
slag aangetekend. Volgens de ren-
ner uit Hasselt werden procedure-
fouten bij het onderzoek gemaakt.

sport
Zaterdag 19 mei 1990 21



taak om de groep nog eenmaal te
overtuigen van de eigen mogelijk-
heden".

HEERLEN - Voor FC Gracht en
RKSNE is morgen een spannende
dag. Op het veld van Heerlen zal de
beslissing vallen, wie volgend sei-
zoen in de derde klasse mag uitko-
men. Frappant detail is dat. beide
trainers, Jo van de Mierden (FC
Gracht) en Bob Bechholz (RKSNE),
verleden jaar ook om de titel stre-
den. Van de Mierden delfde toen
met RKTSV het onderspit tegen de
club uit Heerlerheide, die daardoor
promoveerde naar 4D.

duidelijk dat Bob een prima elftal
heeft. Het is knap als je meteen een
periodetitel behaalt en ook nog
meedoet in derace om de titel. Toch
ben ik optimistisch. Wij hebben 34
punten en twee periodetitels be-
haald in de competitie. Met dat aan-
tal wordt je normaal gesproken
kampioen. In 4C was Weltania ech-
ter iets sterker. Ik zie het als mijn

J f^ rivalen _

Dat hebben we al tweemaal moeten
doen. Tegen Helios en. Hoensbroek
verspeelden we in de competitie zes
punten en wonnen niet een keer. In
de beslissingswedstrijden werden
beide ploegen echter door ons ver-
slagen. Dat is de klasse van RKSNE.
Ik beschik over een homogene
groep met Alex Vrolings, Math
Coervers en Nol Spork als as. De
rest is echter even waardevol". Toch
gaat Bechholz er niet zonder meer
van uit dat zijn ploeg met deeer gaat
strijken. „Nee, ik zou dat niet dur-
ven te beweren. Daarvoor is FCG
veel te sterk. Ik meen het oprecht
als ik beweer dat Jo knap werk
heeft geleverd. Hij is er in geslaagd
om een formatie samen te stellen
die goed voetbal speelt. Ik kan het

Van de Mierden heeft geboeidzitten
luisteren en vindt het zichtbaar
prettig dat zijn collega de loftrom-
pet over hem heeft afgestoken. Na

enig aarzelen gaat hij hierop in: „Bij
FCG lopen inderdaad diverse klas-
se-spelers rond. Doelman Jos Helle-
mons, libero Tappy Ros en de voor-
waartsen Hans en John Janssen
zouden ook op hoger niveau kun-
nen spelen. Wij kunnen een wed-
strijd op individuele klasse beslis-
sen."

beoordelen, want ik woon zelfop de
Gracht en ben zelfs lid van de sup-
portersvereniging. Het is voor mij
dan ook een beladen duel."

Bert Isenborghs: 'Jammer om afscheid te nemen van deze cola-boys'

De terugkeer van Chèvremont

voorbereiden. Ik heb Schutters-
veld tegen Minor aan het werk êe'
zien. Wij gaan alleen maar vo"
winst en daar zullen we hemel &]

aarde voor bewegen." Die gedach'
heeft Schuttersveld-trainer DicK
Zuidema echter ook. Ook hij is e
van overtuigd, dat zijn ploeg ee!>
erg grotekans heeft. „We gaan vo°
de hoofdprijs. Dat is nu nog he
enige wat overblijft. Zeg maar ruS
tig, dat de winst van afgelopen zo?'
dag een uitstekende stimulans is-

RKBSV-Groene Ster, 'n kwestie van overleven

Schuttersveld en Scharn
azen op tweede klasse

Jo van de Mierden en Bob Bechholz even geen vrienden

FC Gracht en RKSNE
vol zelfvertrouwen

f iimburgs dagblad
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Van onze medewerker ARNO RöMGENS

Twee weken geleden verspeeld
Lindenheuvel de zekere titel in 3*?
Vorige week won de ploeg van tra1

ner Ton Propst de klasseperiod^
titel. In het duel tegen SC Ire"*
krijgt het derhalve alsnog de ka"
om promotie naar de tweede klass
te bewerkstelligen. Propst: „De &
leurstelling is goed verwerkt en
kunnen het nu nog goed makel1-
De voltallige Irene-selectie was aJgelopen zondag aanwezig. „Of df
een voor- of een nadeel voor d 1
ploeg is weet ik niet. Ik hoorde e
kreten als 'Dat Lindenheuvel m°e,
ten we toch zeker kunnen pakkef1'
Ik vraag me dan af, of je dan ne
met onderschatting bezig bent," **dus Propst.

KERKRADE - De laatste echte bloeiperiode van Chèvremont
ligt al weer zon jaar of vijfentwintig achter ons. Chèvremont
was, in het midden van de jaren zestig, Limburgs topamateur-
club. Twee kampioenschappen in de eerste klasse F, destijds
de hoogste klasse, onderstreepten dat. Chèvremont leefde. De
gemeenschap stond als één man achter de club. Spelers als
Willy en Nic Brokamp, Frans en Frits Leuchter, Ties Hupperts,
DolfPaffen, Jo Hoeppertz, Leo Habets, Joep Packbeers, Wiel
Jagers, Huub Hanneman en Jan Ramaekers werden op han-
den gedragen. Tijden veranderen snel. Chèvremont miste een
financieel draagkrachtige achterban. Talentvolle spelers zoch-
ten hun heil elders en de club zakte ras weg in de anonimiteit.
Jarenlang ploeterde Chèvremont in de vierde klasse. De laat-
ste vijfjaar heeft de ommekeer echter definitief doorgezet. Af-
gelopen seizoen keerde Chèvremont terug naar de tweede
klasse. Op basis van de laatste periodetitel en het daarna be-
haalde 'klasseperiodekampioenschap' mag Chèvremont van-
avond, in de wedstrijd tegen Venlosche Boys (18.30 uur; veld
De Ster, Stem), een gooi doen naar het eersteklasserschap.

Swalmen laat bij monde van tra1,
ner Piet van de Kerkhof weten da
het eind van het seizoen een aP
theöse moet worden. Swaim e
stond in het najaar lange tijd f*
kop, behaalde toen de eerste Per'
detitel, maar kwam na de will^stop toch adem te kort. „Dat nee^
niet weg dat we de herkansing ■,
gen SSS'IB (Overloon) met beijjj;
handen aangrijpen, aldus Van
Kerkhof.

ste pleisterplaats na het verove-
ren van de titel - herstelt mo-
menteel van de besprenkelinë
met bier op die zomerse namid'
dag.

Vandaag kan GVCG promove-
ren naar de derde klas. Dat lS
meer dan optimist Graus, die
over een paar maanden aan de
slag gaat bij afdelingsclub
Slekker Boys, bij het begin van
het seizoen verwachtte: „Ik re-
kende op een plaats in de sub-
top.
Voor een titel leek mijn ploeg te
wisselvallig. Typerend voor het
gebrek aan zelfvertrouwen bil
de spelers was, dat ik heb moe-
ten praten als Brugman. Pas in
de laatste wedstrijd was de
groep er van overtuigd, dat we
succes zouden boeken.

Na dat duel met Buchten
achtte ons Urmondia, de ande-
re periodekampioen. We won-
nen weer. Op grond van dit al-
les geloof ik in een goede afloop
vanavond".

Karakteriseert
En dan karakteriseert hij de spe-

op weg naar het doel
Zaterdag 19 mei:

Chevremont-Venlosche Boys,
terrein De Ster, 18.30 uur.
GVCG-Leveroy, terrein Thorn,
18.30 uur.
Swalmen-SSS'IB, terrein Ble-
rick, 18.00 uur.
Tiglieja-Helden, 18.00 uur.
RKBSV-Groene Ster, terrein
Nieuw Einde, 19.00 uur.
Walram-Itteren, 19.00 uur.

Zondag 20 mei, 14.30 uur:

Scharn-Schuttersveld, terrein
Caesar.
Lindenheuvel-SC Irene, terrein
Haelen.
FC Gracht-RKSNE, terrein.
Heerlen.

Finale Bisschopsbeker:
Bekkerveld A-VVV A, terrein De
Ster, 15.00 uur.

Bert Isenborghs (bijna 42) is trainer
van de club. Voor het derde jaar.
Bert is open en goedlachs. Enkele
dagen voor de beslissende wed-
strijd tegen Venlosche Boys zit hij
rustig in de Chevremont-kantine.

„Gespannen? Ik? Beslist niet. En-
kele weken geleden vochten wij
nog tegen de degradatie. Nu kun-
nen wij promoveren. Dat is veel
meer dan wij hadden verwacht.

traditieclub

Daarom mogen wij ons het hoofd
niét op hol laten brengen. Daar pro-
beer ik ook mijn spelers van te
overtuigen. Vandaar dat wij volko-
men ontspannen naar de wedstrijd
toeleven."

RKBSV en Groene Ster (3B) vecjjj
ten voor lijfsbehoud, maar één va;
deze twee ploegen wordt de kl°.
Desondanks menen beide traine
(SefLaugs en Toon Ploum) dat hu'
ploegen meer dan voldoende W t

liteit hebben. Laugs: „We zijn de a
gelopen weken onnodig in de Pl"^blemen gekomen. Het liep va»,
niet goed en dan zie je dat het ze'
vertrouwen naar het nulpunt z3*
Door veel te praten, alles positie!
zien en geen gekke dingen te doe'dacht ik dat het zelfvertrou^.weer is teruggekeerd." Volf?e^Ploum gingen zijn spelers te va<£aan te grote spanning ten ond^Die stress is vanavond echter ° »
aanwezig. Desondanks êe}.s.
Ploum in een goede afsluit^,
„Omdat ik zelf erg positief ben. "„
probeer ik op de spelers over
brengen." *" Chèvremont wil terug naar het dak van het amateurvoetbal. Patrick Wijnhoven, Bert Isenborghs en René Meerman (v.1.n.r.)

demonsteren dat. Foto: frans rade

Genoeg
HJj vertrekt, na dit seizoen, als trai-
ner bij Chèvremont. Zijn opvolger
heet Jo Quaedvlieg. „Een kwestie
van afspraak. Drie jaar is genoeg.
Volgend seizoen ga ik met even-
veel liefde bij Hulsberg aan de slag.

lers: „Frans Schleyper is zonder
meer een doelman van hoofdklas-
seniveau. Jack Huynen een voor-
beeldige aanvoerder; verdedigend
sterk, aanvallend minder. Nico
Kroon heeft zich ontpopt als een
ideale laatste man. Henk Weelen is
een ijzersterke voorstopper. Ray-
mond Trags een betrouwbare rech-
terverdediger. Patrick Otten kan zo
mee in de hoofdklasse. Ook Patrick
Wijnhoven hoeft geen problemen
te hebben. Hij kan alles, maar is
niet steeds even serieus bezig.
John Schmitz is technisch sterk,
heeft een groot loopvermogen; een
ware liefhebber. Jammer, dat hij zo
blessuregevoelig is. Patrick de
Mey, onze rechtsbuiten, is qua aan-
leg de beste voetballer. Hij zou de
zaal moeten laten schieten. Aloïs
Vliegen, onze linksbuiten, is een
prima teamvoetballer. Leo Fischer
is op vrijwel elke positie in te zet-
ten. Hij is meestal reserve. Voor
een groot deel hebben wij ons suc-
ces te danken aan de terugkeer van
René Meerman. Hij is een typische
spits. Een man met postuur. Er
staat weer iemand in onze voorste
linie."

Topscorer

Jos Graus brengt leven in brouwerij
'Grijze muis' GVCG heeft plotseling promotiekans

4ch, uiteraard zal het eventjes
wrang zijn, als Chèvremont eer-
steklasser wordt. Trainen op dat ni-
veau is natuurlijk prachtig. Maar
voor mij is het belangrijkste dat
Chèvremont inderdaad promo-
veert. Dat zou de bekroning op drie
phma jaren betekenen", bekent
Bert.

René Meerman (21) was bijna een
jaar uitgeschakeld wegens een
dubbele beenbreuk. Sedert de win-
terstop is hij terug. Sindsdien pak-
te Chèvremont inderdaad de pun-
ten. „Hoewel ik met de week beter
in vorm kwam, ben ik toch blij dat
de competitie nu afgelopen is. Ik
merk dat ik mijn been nog niet op-
timaal kan belasten", zegt René.
Topscorer van Chèvremont is Pa-
trick Wijnhoven (27). De midden-
velder doelpuntte negen keer. Voor
de opwaartse trend heeft hij een
geijkte verklaring: „Het succes van
het collectief. Bert Isenborghs
heeft een hecht team gesmeed.
Daarvan plukken wij nu de vruch-
ten."

BUCHTEN - Alsof ze te
maken met de prestaties
van de muziekkapel „Is
Niks, Wurt Niks", zo rea-
geerden de mensen in Gut-
tecoven lange tijd op de
stijgende lijn bij vier-
deklasser GVCG. Ze ge-
loofden er aanvankelijk he-
lemaal niet in. Dat was een
begrijpelijke reactie op de
vele grauwe seizoenen in
het laatste decennium.
Drie jaar geleden werd
Buchtenaar Jos Graus spe-
ler-trainer. Zijn doelstel-
ling: „Bij mijn vertrek
moet er een perspectiefrij-
ke selectie staan voor de
opvolger".

sfeermaker

De basis voor die 'prima jaren' is
verankerd in Berts wens bij zijn
aantreden als Chevremont-oefen-
rrieester. „Haal spelers terug die
van Chèvremont afkomstig zijn en
die elders spelen," zo zei hij tegen
hét bestuur. Aldus geschiedde. Pa-
trick Otten (Limburgia), Patrick
Wijnhoven (Hopel), Frans Schley-
per (EHC), Henk Weelen (SVN)
keerden terug naar de club waar zij
eens begonnen. Bert: „Het team be-
staat uit jongens van ongeveer de-
zelfde leeftijd. Nette, fatsoenlijke
kerels. Voetballers waarop een trai-
ner kan bouwen. Geen bla-bla.
Geen stappers. Geen echte feest-
vierders, maar 'cola-boys. Met
deze spelersgroep hoeft Chèvre-
mont niet op te kijken tegen de eer-
ste klasse. Met enkele gerichte ver-
sterkingen moet dit team zich kun-nen handhaven."

Vrucht
De laatste en belangrijkste vrucht
wil Chèvremont, bijgestaan door
zijn grote supportersschare, van-
avond plukken. Venlosche Boys
zal echter beslist geen vrije door-
tocht verlenen. Willy Heger traint
de club, die geen grote namen kent.
Voorzitter Wiek Peeters: „Promo-
tie zou ons voor het eerst in ons be-
staan naar de eerste klasse bren-
gen. Reken maar, dat de spelers er
alles aan doen, om dat klaar te spe-
len."

Anno 1990 kan de 34-jarige
Graus tevreden constateren,
dat hij geslaagd is in zijn opzet.
Bij de eerste club die hij onder
zijn hoede kreeg, heeft hij pri-
ma werk verricht. Het woord
club mag in dit verband letter-
lijk opgevat worden, want zijn
zorg reikte verder dan de selec-
tie voor het eerste elftal: „Ik
heb ook het tweede elftal gere-
geld geleid, inclusief wedstrij-
den en besprekingen vooraf.
Aart de hand daarvan kon in
een geleidelijke verjonging ver-
antwoord doorvoeren."

Voorzitter Jacques Verlaak van
Leveroy weet zeker dat zijn
spelers flink aangemoedigd
zullen worden: „Ik denk dat er
vanavond enkele honderden
mensen uit ons dorp in Thorn
zullen zijn. GVCG is voor ons
min of meer een onbeschreven
blad. ,
We hebben hier eigenlijk we
steeds gerekend op promo^e-
Het algemene kampioenschap
ging pas op de laatste comPet£tiedag aan onze neuzen voo '

brj."Graus doet ook nogal wat voor

Voor de beslissende wedstrijd
tegen Buchten om het kam-
pioenschap van de derde perio-

de sfeer, daarin bijgestaan door
zijn vrouw, die op de dag van
ons gesprek 21 telefoontjes
moest plegen, om aan petjes te
komen voor de supporters die
vandaag naar Thorn trekken

de een paar weken geleden,
riep Graus per stencil de hele
vereniging op, deel te nemen
aan een fietstocht naar Buch-
ten.
Het gazon van de trainer - eer-

voor het promotieduel met Le-
veroy.

" JacGraus (voorgrond, rechts) laat zijn spelers baloefeningen doen. Foto: PETER ROOZEN

de doelgroepredactie: arno römgens
Van onze medewerker

HENK SPORKEN

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

" Jo van de Mierden en Bob Bechholtz ontmoetten elkaar afge-
lopen week bij de club waar de beslissingswedstrijd plaats-
vindt: SV Heerlen. Foto: FRANS RADE

HEERLEN - Als de wens van de
competitieleider wordt vervuld,
vallen dit weekend de, op enkele
na, laatste beslissingen in het ama-
teurvoetbal. Allereerst spelen de
klasseperiodekampioenen hun be-
slissingsduels met als inzet promo-
tie naar een hogere klasse. De strijd
in 28, waar Tiglieja, IVO en Helden
het vege lijf trachten te redden, is
na twee gelijke spelen nog volledig
open. Verder blijft de winnaar van
het duel tussen RKBSV en Groene

Scharn en Schuttersveld azen bel'
de op een plaats in de tweede kla*
se. Scharn-trainer Martin Wol»s'
„We hebben ons lekker kunne"

kanshebbers}

Ster behouden voor de derde klas'
se B. In 4B heeft lason zich afgel°'
pen dinsdag veilig gespeeld, waftf'
door öf Walram (dat aan een gelijk'
spel in principe al voldoend*
heeft), öf Itteren naar de afdeling
degradeert.

De ex-Roda JC-doelman: „Ik vind,
dat het nu mijn beurt is om te win-
nen. Maar zonder gekheid: het is

Ook Bechholz straalt zelfvertrou-
wen uit: „Wij zijn gewend aan het
spelen van beslissingswedstrijden.

sport



'Generale' voor ritaankomstRonde van NederlandPostduiven afgeschoten...
EKING - Een oefenvlucht van postduiven in China is onlangs uit-

gelopen op een schietwedstrijd voor jagers, toen honderden duiven
Udens een oefenvluchtvoor de Aziatische Spelen door jagers uit de
lucht werden geschoten.
Volgens de krant China Daily stonden ongeveer honderd mensen

geweren devogels op te wachten toen zij van een trainingsvlucht
Jjaar het 300 km zuidwestelijker gelegen Shijiazhuang terugkeerdenaar Peking. In een buitenwijk van de Chinese hoofdstad werden 200oor de Spelen geringde duiven dood gevonden. Een groot aantalvo-
Seis is door jagers opgegeten of op markten verkocht, aldus het dag-

e vogels werden getraind voor de openingsdag van de AziatischePelen, die op 22 september in de Chinese hoofdstad beginnen.

Triptique Ardennais
start in Maastricht

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - Als generale repe-
titie voor de etappefinish van de
Ronde van Nederland voor profs op
vrijdag 17 augustus, organiseert de
TWC Maastricht volgende week
vrijdag de start van de Triptique Ar-
dennais. Het beginsignaalklinkt in
sporthal Jekerdal. Aan deze drie-
daagse etappewedstrijd voor ama-
teurs nemen vijfentwintig ploegen
met iedervijfman (in totaal 125ren-
ners) deel. Tot de deelnemendefor-
maties behoren drie Limburgse
clubteams (Midden-Limburg, Zuid-
Limburg en TWC Maastricht) als-
mede Het Zuiden uit Eindhoven en
Westland Wil Vooruit uit Den Haag.

Als het sportieve verloop van de
Triptique Ardennais, die voor de
vierentwintigste keer op het pro-
gramma staat, net zo groot is als de
sfeer tijdens de druk bezochte pers-
conferentie in brouwerij De Ridder
in Maastricht wordt het driedaags

wielerevenement een groot succes!
De Triptique Ardennais vreest cl
concurrentie van Olympia's Ronc|
van Nederland voor amateurs, die
vandaag in Varsseveld begint en
volgend weekeinde in Zuid-Lim-
burg de apotheose vindt, allerminst.

Limburg zwaartepunt
van Olympia's Tour

etappeschema
Het etappeschema van Olympia's Tour
is als volgt:
VANDAAG: individuele tijdrit Varsse-
veld, 5,4km en Varsseveld - Varsseveld,
92 km; morgen: Varsseveld - Schijndel,
186 km; maandag 21 mei: Schijndel -Dieren, 139 km en ploegentijdrit (niet
voor individueel klassement) Dieren, 27
km; 22 mei: Rheden - Kortenhoef, 149
km; 23 mei: Kortenhoef - Rockanje, 165
km en individuele tijdrit Rockanje, 14
km; 24 mei: Rockanje - Bergen op
Zoom, 160km; 25 mei: Bergen op Zoom- Zottegem (Bel), 208 km; zaterdag 26
mei: Zottegem - Valkenburg, 206 km;
zondag 27 mei: Valkenburg - Beek, 184
km.
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i Kert _ Dit weekeinde staat

s ste Hde in het teken van (het eer"

ffs el) de Limburgse A-zomer-
ti "isat" .mPioenscnaPPen. De orga-

gitit sm handen van de vereni-
éÊ \\Jk die dit jaarhaar 40-jarig
9» C urn viert Beide dagen zal het

*Cf i
'dr P°ol' in KerkraderS "len uur net strijdtoneel vor-

2e' hu« Voor de verdeling van de Lim-
,of *Bse titels
lte feallend is het sterk verminderde
ic!( net einersaantal in vergelijking
e< Hs rt

Vorig Jaar- Toen waren er nog

'■etl lte61. "lnemers en 1013 starts; deze
)0r stai* Zl^n er 273 deelnemers en 854
net jj s. Oorzaak van deze terugloop
US' doo aanscherpen van de limieten
jf tin zwemcommissie van de
." inerf en een terugloop in het zwem-

jin aantal in een aantal vereni-
i__ ëer>-

LK zwemmen
in Kerkrade

Van onze sportredactie
VARSSEVELD/VALKEN-
BURG - Ook voor Olympia's
Tour staat de tijd niet stil. Als
in '92 de grenzen open gaan,
wil de organisatie van de Ne-
derlandse etappewedstrijd
voor amateurs daarop kunnen
anticiperen. Daarom dit jaar al
de 'voorzichtige' uitbreiding
van de koers naar België, waar
Zottegem, de 'poort van de
Vlaamse Ardennen' als enige
etappeplaats fungeert. Neder-
lands belangrijkste etappe-
koers voor amateurs gaat van-
daag in Varsseveld van start
gaat eindigt volgende week
zondag op de Adsteeg in Beek.
De slotetappe Valkenburg-
Beek wordt als de koningin-
nerrit gekwalificeerd. Daags
voordien is Valkenburg finish-
plaats van derit vanuit België.

Aan de 39e uitgave van Olympia's
Tour nemen 144renners (24 ploegen
van 6) deel. Daarbij onder anderen
de Limburgers Rob Mulders
(Giant), Patrick Strouken en Danny
Nelissen (nationale ploeg), John de
Hey en Bob Meeuwissen (Tijs-Im-
pac) en Robert Rademakers (Koga
Miyata).

Voorzitter Koos Schouwenaar, die
na de komende koers in die functie
zal worden opgevolgd door de Cas-
tricummer Rene Kottman, deed
vergeefse moeite zijn teleurstelling
te verbergen over het sponsorbud-
get van dit jaar. Normaal bedraagt
dat anderhalve ton op een begroting
van tweehonderdvijftigduizend gul-
den. Dit jaarmoet de organisatiehet
met zestig mille minder doen na het
onverwachte en 'nogal late' afhaken
van de voornaamste geldschieter
Sony. Zodat een beroep moest wor-
den gedaan op dereserves.

" John de Hey, een van de Limburgers in nationaleamateurronde. Foto. FRANS rade
niet anders, omdat de wedstrijd]
door de uitbreiding naar Belgiel
duurder is geworden en we aan de
andere kant minder sponsor-op-
brengsten hebben".

Niettemin telt de komende Olym-
pia's Tour nog altijd buitenlandse
vertegenwoordiging uit Litouwen,
de Sovjetunie, Oostduitsland, Tsje-
choslowakije, Polen en België. Ver-
derzijn weer alle Nederlandse ploe-
gen uit de topcompetitie aanwezig,
naast de nationale selecties voor
amateurs en militairen en een af-
vaardiging van wielervereniging
Olympia, van oudsher de organise-
rende club.

Het is de bedoeling dat de expansie!
van Olympia's Tour de organiseren-l
de stichting op den duur meer com-
merciële mogelijkheden biedt. Meer
publiciteit en sponsoring derhalve
nog niet op.

sPort ~ Vanavond neemt in de
*Wh a* aan de Corneliuslaan in
ccee Verheide (aanvang 20.00 uur)
W|Versterkt BVH-boksteam de
teat~Schoen op tegen een Duits
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er Wim Thelen die momenteel
bey ef mooie serie overwinningen
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Scu "}. de ring Jos Relouw en RinustllJder.
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Opk' t2lJn eerste partij als A-klasser.
lati(js canvas komen ook de Neder-

v weltergewichtkampioen
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ba r'andse kampioenen Ali Akba-
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e kampioenen tussen de tou-

' namelijk Astitou en Roefen.

Wim Thelen
trekpleister

tic ns het eerste weekeinde gaat
"bet» cht vooral uit naar de 200
Vl schoolslag, 100 meter vrtfe
e 1v meter vlinderslag heren
Vtag°oral naar Edgar Thimister. De
Hin 1S 0f mJ zi Jn stijgende presta-
het \? °ok nu kan doorzetten. Op
UC ]p Je slag nummer zijn Glenn
W.TCq van de R°g en Patrick
«tg 7arf van MZPC de belangrijk-ZD^kandidaten, terwijl Jurgen
Vooi? r̂ van MZPC de favoriet is«e schoolslagtitel.

fyem r voor het Limburgse
Ha jj"^ is de terugkeer van Rad-
iaar er Na haar vertrek vorig
fciMh deRog uit Weert naar PSV
dg «oven, zal zij nu uitkomen voor
Vetlj2Wemvereniging Mosa Regio

zou reglementair wel vereist zijn bij
een etappewedstrijd van tien dagen
ofmeer. Maar de organisatie schrikt
terug voor de kosten van zon rust-
dag, een dikke vijftienduizend gul-
den, zonder dat daar iets voor terug-
komt.
Piet van Heusden, belast met de
etappeplaatsen binnen de organise-
rende stichting: „Dat bedrag schrikt
ons af, vandaar de soms lange af-
standen, maar daar krijgen we ge-
makkelijk dispensatie voor. Wel is
het de bedoeling de koers in de toe-
komst voor een nog groter gedeelte
in het buitenland af te werken. Dan
mag je ook denken aan een andere

eindbestemming dan altijd dat
Zuid-Limburg".

Ontknoping
Zoals gebruikelijk is in Zuid-Lim-
burg de ontknoping van Olympia's
Tour. Maar de organisatie wil de
Limburgse inbreng in de toekomst
beperken tot een enkele dag en ook
eens elders finishen. Gedacht wordt
daarbij aan België als eindbestem-
ming.

Wat het Limburgs slotweekend be-
treft zal Valkenburg volgende week
zaterdag aankomstplaats zijnvan de

zware etappe Zottegem-Valken-
burg over 206 kilometer, waarvan
een groot gedeelte door de Belgi-
sche Ardennen; de finish is op de
top van de Cauberg, waar de ren-
ners omstreeks 18.30 worden ver-
wacht.

Op zondag 27 mei is de start van de
laatste etappe Valkenburg-Beek in
de Plenkertstraat tegenover het
openluchttheater om 12.00 uur. De
etappe naar Beek gaat over 168 kilo-
meter en voert door de Limburgse
heuvels. De finish in Beek is op de
top van de Adsteeg omstreeks 16.20
uur.

Huldiging
voor Grift
en Gorter

Gedwongen
Schouwenaar: „We waren nu ook
gedwongen te bezuinigen en heb-
ben de zwakkere landen van de
deelnemerslijst geschrapt. Dat kon

Al die ploegen krijgen een forse ron-
de voor de wielen van negen dagen
lang, zonder onderbreking en mettweemaal een etappe van meer dan
200 kilometer, die naar en van Zot-
tegem. Een rustdag zit er niet in.Die

Euromathon
vandaag in
Maastricht

waren ook Nederlandse
equipes van de partij.
Animator hiervan is de
Gronsveldenaar Hans.
Eussen. Hij tilde in 1980
een ploeg van de grond
die in dat eerste jaar di-
rect, als debutant, het
puntenklassement op
haar naam schreef. In
1989 bracht zijn team het
tot twee 2e plaatsen in
het punten- en kilome-
terklassement, terwijl de
Limburgse Desiree Kic-
ken, deel uitmakend van

dit team, de beide dames
klassementen op haar
naam bracht.
Voor dit jaarzijn de am-
bities alleen maar groter
geworden, zegt Hans
Eussen. Hij stelde kort
voor het vertrek: „We
gaan dit jaarvoor de eer-
ste plaatsen lopen in de
diverse klassementen.
We hebben perfecte faci-
liteiten, dankzij diverse
sponsors.

De Limburgse geselec-
teerden zijn: Peter Atol
(AV Mergelland Maas-
tricht, 27 jaar); Desiree
Kicken (AV Mergelland
Mechelen, 25 jaar); Ron
Klijnen (AV Mergelland
Maastricht, 24 jaar); Mar-
co Klijnen (AV Mergel-
land Maastricht, 24 jaar);
Sjraar Wijnands (AV Te-
gelen Reuver, 47 jaar) en
Hans Eussen (AV Mer-
gelland Gronsveld, 37
jaar).

einde etappeplaats. Van-
daag bij de aankomst zal
vanaf 20 uur in het sport-
park Jekerdal een groots
opgezet atletiekprogram-
ma worden afgewerkt,
waaraan internationale
toppers zullen deelne-
men. Dat de Euromara-
thon een happening is
werd verleden jaar al be-
wezen toen duizenden
enthousiasten het evene-
ment door de straten van
Maastricht volgden.
In de laatste twee edities

Van onze medewerker
MAASTRICHT - De
Euromarathon, een esta-
fetteloop voor landen-
teams van tien personen,
gaat vandaag in Brussel
van start. De finish vindt
drie weken later, op 3
juni, plaats in het Olym-
pisch stadion van Barce-
lona. De teams hebben
dan bij hun aankomst
meer dan 2.300 kilometer
achter achter de hielen.
De route voert door zes
landen: Nederland, Bel-
gië, Luxemburg, West-
Duitsland, Frankrijk en
Spanje. Doel van de ma-
rathon is het promoten
van een verenigd Euro-
pa. Rond het sportspek-
takel worden in de aan-
komstplaatsen diverse
grote andere sportfestivi-
teiten georganiseerd.
Ook Nederland draait
mee in het Euromara-
thon-circuit.
Maastricht is dit week-

SHIBETSU, wereldbeker tafeltennis:Nederland - Joegoslavië 3-2. Haldan -Pnmorac 17-21 21-19 13-21, Keen - Lu-
pulesku 21-17 17-21 24-22, Keen/Boute -Primorac/Kalinic 16-21 12-21, Haldan -Lupulescu 21-12 21-15, Boute - Kalinic
8-21 21-17 21-19.

TAFELTENNIS tionale selectie 22,01, 3. Groen 22,06, 4.
Zweden 22,13, 5. De Wit 22,27, 6. Canada
22,33, 7. Elro 22,39, 8. DDR 22,41, 9. Bel-
gië 22,44, 10. Sovjetunie 22,55.
Eerste etappe: 1. Knol 75 km in 1.59,18,
2. Van Moorsel, 3. Petra Groen, 4. Teu-
tenberg, 5. Grimbergen, 6. De Waal, 7.
Tappel, 8. Valand,9. Margareta Groen,
10. Normarm. Klassement: 1. Knol, 2.
Van Moorsel, 3. Bankaitan.

'^ty SBERG - Gisteravondi^hap^P °*e araf- en renbaan in
!^ee g even stilgestaan bij
|Voq recente sportieve successen.
s?^ba r Haenen van de draf- en
cha/u Limburg huldigde twee

BeW ergse "Jders die zich de af-
r,6lde_.\Week nadrukkelijk lieten

'ft w ationaal kampioen Hennie
nia d gelouwerdvoor de twee-v0 k die hiJ behaalde in het EKDeroepsrijders.

°k ?;"

r. Osln onverwachte overwinning
r^ft s met de geweldigeIncredible

!fee.c} erd door Haenen gememo-
Nrk* der werd Frans Gorter'«titvnii voetlicht gehaald. Deze ta-
*% 0"e assistent van Grift slaagde
$ Osi 0p net moment datzijn baasi^dg!0 koerste de draf-interlandSljJ^d-België in Waregem teh. mf^- Met Zeus Boekelte stelde?e§e adels een taktische koers de
F°et Srf or ons land veilig. In een
3ie le werd getrokken door tweeNerwCnimmels werden de karn-bek „ aan het enthousiaste pu-

sepresenteerd.

Cf.i?61h0f.0 hT'PP'que-Prijs: 1. Davidof

'■& 6r>t 2 V""- Laureys) km.tijd 1.21.4; 2. Ex-
l_i s' Can,.' ,del B- Niet gestart: Dusty du
$'_ 0; P1 inn Hanover en Etitano P. Winn.
k_,°w-Pri- ' 1,10; k°PPel 2,00; trio 6,60.
C'iJd ï "?_. }■ Evita van Weert (P. Zandt)
!(ÏBois f:4; 2. Duc Smoking; 3. Deesse3',V?; pi ',^'et gestart: Empress R. Winn.'0,60. ' iM' 2,50, 1,90; koppel 40,40; trio

CSe»-ïV-<*s><_ 1 2l? o- Cruise Missile (A. Loman),»4_it"i. 1 9n-; . ?e.an Bosz°re; 3. Bad Boy
L "«. '.«O, pi. 1,50, 3,00; koppel 6,10; trio

Vi7-4; 2a.-1- Dscfi"na (A. de Vries) tottijd
»__"" 2.n ,the Great^ 3- Angels Guest.«"*>, Pi. 1,20, 1,20; koppel 2,60; trio

Cs> Ukm^-Mis: 1- Balthazar BR (P. Wil-l>'Ct_Jd L23-6; 2- Early Six; 3. Duc; ' 1.2Cl igfntart: Dolomie- Winn. 26,60; pi.
■ MO; koppel 103,50; trio 957,70.

(ADVERTENTIE)
.jii^^Ss!_ss_sS(f wie verjaart;

15 TRAKTEERT! .
ZATERDAG 19 MEI VAN 9.00 ■ 17.00 UUR

CJw * Kaaps viooltje CADEAU
" " Uwkassabon is tevens een konsumptiebon en geeft
JAAR recht op een LEKKER IJSJE

■* " Luchtkussenspririgkasteel voor de kinderen75|90 " Bijzonder aantrekkelijke aanbiedingen zoals:
25% Korting op alle haagkoniferen /32 afrikanen 11,-
-10% Korting op alle containerplanten /24 begonia's 10,-

-m_ _?% Tl lIMfTMTDI \KA Peter van der Mark
i^ÊtfWL ' UIIN^tN I kU/Vl KaKertsweg 133

,
Landgraaf. 045-318291

VOGELZANG PRESENTEERT

VIDEOSHOW
■ " |j| Op 21 mei a.s. in de Stadsschouw-

pl ["] urg komt u alles te weten over de
1 nieuwe super videotechnieken, info

|C| en gratis kaarten te verkrijgen bij
T Vogelzang.

*^%l§^m Akerstraat 19, Heerlenkyf uocELznnc
Daarkun jeniet omheen

Kwartfinales: Zvereva - Wiesner 6-7 6-0
6-4, Cecchini - Tauziat 7-6 6-3, Graf -
Mesjki 6-4 6-1, Seles - Martinez 6-0 6-3.
Rome. Open Italiaanse kampioen-
schappen. Mannen, 2,5 miljoen gulden.
Kwartfinales: Emilio Sanchez - Perez
Roldan 7-6 6-2, Gomez - Camporese 6-1
6-2, Muster - Forget 6-2 3-6 6-3.

DAMMEN
Zwartsluis. Internationaal toernooi.
Finale, tweede en slotronde. Groep 1:
Valneris - Koyfman 1-1, Koeperman -
Autar 1-1. Eindstand: 1. Valneris, Koyf-
man, Koeperman en Autar allen 3-3
(vandaag sneldammen om toernooize-
ge). Groep 2: Van der Wal - Goloebjeva
0-2, Watoetin - Rigterink 1-1. Eindstand:
1. Goloebjeva 3-4, 2. Rigterink en Watoe-
tin 3-3, 4. Van der Wal 3-2. Groep 3: Gal-
perin - Schouten 2-0, Wanders - Karmi
2-0. Eindstand: 1. Galperin 3-6, 2. Wan-
ders 3-4, 3. Schouten en Karmi 3-1.

PAARDESPORT
Kopenhagen. CSIO. Landenwedstrijd.
1. Nederland 8 strafpunten (Raymakers
met Olympic Zamira 4, Lansink metLi-'
bero 0, Lankester met Emigrant 4,
Kersten met Zabal 28), 2. Zweden en
Spanje 24, 4. Bondsrepubliek 28, 5. Ja-
pan en Oostenrijk 40.

Creil. Open ronde van de Oise. Eerste
etappe Beauvais-Creil 154 km: 1. Mu-
seeuw 3.41,05, 2. Devos, 3. Capiot, 4.
Vanderaerden, 5. Kappes, 6. Lameire, 7.
Redant, 8. Wuller, 9. Pirard, 10. De Wil-
de, 22. Roche,66. Kelly, 81. Herrera.Rotterdam 650-toernooi. Sparta-ter-

rein. Feyenoord - Excelsior 3-1 (2-1). 1.
Metgod 1-0, 20. Keur 2-0, 32. Valentijn
2-1, 61. Krommendijk 3-1. Scheisdrech-
ter: Lammers. Toeschouwers: 2000.
Feyenoord in finale tegen winnaar Spar-
ta-SW.

VOETBAL
Rome. Vriendschappelijk. Italië - Bib-
bienese 6-1. Doelpunten Italië: Serena
(2), Giannini (2), Donadoni en Carneva-
le.

GEWICHTHEFFEN
Aalborg. Europese titelstrijd. Klasse
tot 90 kg: 1. Sjarpati 402,5 kg
(182,5+220), 2. Zawada 400 (185+215), 3.
Tchakarow 395 (180+215).

TENNIS
West-Berlijn. Open Duitse kampioen-
schappen. Vrouwen, 1 miljoen gulden

WIELRENNEN
Diessen. Omloop 't Molenheike. Da
mes. Proloog, ploegentijdrit 16,2km: 1
Verenigde Staten 21,43 minuten, 2. Na-

Bert Jacobs
ontloopt
arrestatie
van onze sportredactie

MALLORCA - Trainer Bert Jacobs
van Vitesse werd gistervond tijdens
de wedstrijd van zijn team tegen
Real Mallorca door de politie van
Mallorca bijna in de boeien gesla-
gen. Aanleiding was zijn optreden
nadat Vitessespeler John van den.
Brom een rode kaart had gekregen
omdat hij zijn ongenoegen over een
opgelopen penalty bij de scheids-'
rechter kenbaar had gemaakt.

De wedstrijd, in het teken van het
toernooi om de TOT-trofee waaraan
ook Roda JC en Fortuna Sittard;
deelnemen, liep op dat moment uit-
de hand. Bert Jacobs liephet veld ii> 'om de gemoederen te sussen. Ver- 1

volgens werd de trainer door de po-'
litiemet harde hand van de grasmat;
verwijderd.

Uit solidariteit met hun trainer stap-
ten de spelers van Vitesse van het'
veld. Roda-trainer Jan Reker en-
Fortuna-oefenmeester Han Berger ,
moesten eraan te pas komen ora. dg,-,;
rust binnen de gelederen terug te
brengen. Na een oponthoud yan
twintig minuten werd de wedstmd
vervolgd. Vitesse verloor uiteinde-
lijk met 2-0 van Real Mallorca.

Bezem door
handbalselectie
GELEEN - Bondscoach Guus"èim-
telberg heeft de bezem gehaaldTiöor
het Nederlands handbalteam, dat
volgende week voor het eerst na de
EK-kwalificatie weer in actie komt
op een internationaal toernooi in
Blerick. Uit de selectie zijn verdwe-J-
-nen Gino Smits (V en L), Raymond
Steyvers (Blauw Wit), Remco Vijge^
boom (Sittardia), Kees Boomhoü-
wer (Aalsmeer), Peter Bassa er-
Frank Coenders (Tachos).
': *'vNieuw zijn onder meer de jonge.%"*■,
en L-talenten Claus Veerman
Aschwin Versteegden, terwijl van
Sittardia good-old Paul Louwers en'
de talentvolle Leon Tummers huft_
opwachting in de ploeg van Cantel»'
berg maken.
Limburgers in selectie: Josten, Habiaken .
(Blauw Wit), Mastenbroek, Schuurs, Tum-
mers, Louwers (Sittardia), Jacobs, Ver-
steegden, Veerman (V en L) en Portengen -.
(Swift).
I

Limburgse
handballers

naar NK
Van onze spportredactie

HEERLEN - Een dames- en heren-
handbalselectie zullen zondag in i
Arnhem de Limburgse eer verdedi-
gen tijdens het Nederlands kam-
pioenschap voor afdelingsteams tot
21 jaar. Aan deze titelstrijd nemen-
elf afdelingen van het Nederlands
handbalverbond deel. De Limigß-Mji
se heren staan onder de hoedë*sa^P^Wiel Mayntz, de dames onder de
hoede van Cecile Leenen. In de's*^'.
lecties komen spelers van Hér-.'
schi/V en L, VGZ/Sittardia, Haslou. ■Holbox/Swift, Blerick, Bevo HC,.
Noav en Kwantum/Blauw Wit uit.
De ploegen spelen een halve com-,.
petitie in twee poules waarna de
beide nummers een elkaar in de ->„„
nale ontmoeten. Het toernooi vihat-ï
plaats in de sporthal Valkenhuizen
in Arnhem, en de eerste wedstrijd?'
begint zondagmorgen om 09.00 Uur?*''

sport kort

" EINDHOVEN - PSV opent op
11 augustus het nieuwe seizoenr
in het eigen stadion met een-_
vriendschappelijke wedstrijd tel-
gen Barcelona. deze ontmoeting'
werd al vastgelegd bij de transfeT-
van Ronald Koeman naar de.
Spaanse topclub.

" PARIJS - Voor het tennistoer-
nooi om de open Franse titels,
dat 28 mei in Parijs begint, zijn
zes Nederlanders direct in het.
hoofdschema opgenomen. Bij de"
mannen zijn dat Paul Haarhuis,
Mark Koevermans en Michiel'
Schapers, bij de vrouwen zijn
Manon Bollegraf, Nicole Jager-
man en Brenda Schultz gevrij-
waard van het spelen van kwali-''
ficatiewedstrijden.

" ROERMOND - Op de doelen,
van Limburgia aan de Nassau--
straat 130 wordt dit weekeinde-
een tweedaags kruisboogcon-v
cours gehouden van de Lim-.
burgse Kruisboog Bond. Beide
dagen kan er vanaf 13.00 uur.-
worden geschoten. 'Favoriete»^
zijn Robin Hood en St. Mathia§. .
De organisatie is in handen van
Willem Teil.

" HEERLEN - De oud-interna-
tionals van Nederland en West
Duitsland spelen zaterdag 11
augustus een vriendschappelijkei
voetbalwedstrijd tegen elkaar.
Bij Oranje hebben bijvoorbeeld"
Piet Schrijvers en de gebroeders
Van de Kerkhof al toegezegd
mee te doen, bij West-Duitsland
onder andere Karl-Heinz Rum-
memnigge en Franz Becken-
bauer.

" UTRECHT - Erik Willaarts
speelt de komende drie seizoe-
nen bij Dordrecht '90. De eerste
divisieclub sloeg snel toe nadat
bekend was geworden dat FC
Utrecht het niet meer zag zitten
in de goalgetter.

sport in cijfers

tn de loop van enkele decennia
rieeft de etappewedstrijd in de Ar-
dennen zon grote uitstraling gekre-
gen, dat het evenement ook voor de
scouts van profploegen een speciale
betekenis heeft.
Maastricht heeft overigens reeds in
tiet verleden een belangrijke rol in
leze Belgische meerdaagse wed-
strijd gespeeld. Op de Sint Pieters-
berg vond vorig jaar nog een etap-
pefïnish plaats en ook anderszins is
}va organisatie met name de TWC
Maastricht vaak bij het evenement
oetrokken geweest.
let routeschema: 25 mei Maastricht-Pol-
eur 138 km.; 26 mei Polleur-Spa 157 km.;
17 mei Manaihaut, tijdrit 8 km en aanslui-
end Manaihaut-Aubel 152 km.

Limburgs dagblad _ sport
Zaterdag 19 mei 199023



Smeltkroes
van furieuze
'Ferraristi'

"Rood, rood, rood. Tot en met het kale hoofd toe. Een 'Fer-
raristo' in optimaforma.

" Blik op de Tosa, een der
'heuvels van de passie. Hier
laaien de sentimenten het
hoogst op.

Foto's: NINO TOMADESSO

sic. Het is een geloof. Het zit de
Italianen in het bloed.

Italië momenteel. Plus een der-
tigtal in het buitenland, tot in
Noord- en Zuid-Amerika toe.
Onderling onderhouden al die
clubs geen contact, worden wél
gecoördineerd vanuit een 'cen-
trale' in het Ferrari-moederhuis
in Maranello, gedirigeerd door
de heren Giorgio Ferri en Luca
Matteoni. De beroemdste Ferra-
ri-club is die van Maranello met
ruim vijftienhonderd leden. Alle
clubs organiseren regelmatig ge-
spreks- en film/dia-avonden, lei-
den het opzetten van verzamelin-
gen en stippelen groepsreizen
naar Formule 1-races uit. In Ita-

lië (Imola, Monza) en in hèt bui-
tenland. Maar vóóral naar Imola,
het jaarlijkse massale feest dat
keer op keer een smeltkroes is
van furieuze Ferraristi. Alberto
Beccari, voorzitter van de Ferra-
ri-club van Maranello: „In Imola
zijn wij Ferrari en Ferrari zijnwij
allen". Bestudering van, verdie-
ping in deze haast verbijsterende
vorm van aanhankelijkheid aan
een merk met mondiale ver-
maardheid is als een zoektocht
naar achtergronden die nooit op-
houdt, die nooit volledige ophel-
dering verschaft. De liefde voor
Ferrari blijkt méér dan een pas-

Wereldkampioen Formule 1 én
'eerste' Ferrari-coureur Alain
Prost zei het zó: „Toen ik nog
niet voor Ferrari reed, vond ik al
die getuigenissen van aanhanke-
lijkheid voor Ferrari vervelend,
soms storend zelfs. Ik begreep
het niet. Ik snapte niet hoe al die
mensen zo te keer konden gaan.
Nu ik zélfin de Ferrari zit, begin
ik deze krankzinnige emotionali-
teit rond Ferrari langzaam te be-

Emotionaliteit

Zaterdagavond 21.00 uur. Uit alle
delen van Italië 'stromen' de
fans, de fanatici (wel of niet lid
van een Ferrari-club) naar Imola.
Voorlopers van een menigte die
morgen zal zijn aangegroeid tot
ruim honderddertigduizend
race-enthousiastelingen. Rood is
hun kleur en rood is hun spoor.
Het rood van Ferrari.

Zaterdagmiddag 13.00 uur. Laat-
ste tijdtrainingen. De autodroom
is bevolkt met ongeveer tachtig-
duizend (!) geestdriftigen. Als
Ayrton Senna op het circuit ver-
schijnt, fluiten en joelen ze hem
uit. Als eerst Mansell en vervol-
gens Prost de baan oprijden, be-
groeten ze de Ferrari's met ap-
plaus in vele toonaarden. En blij-
ven, roepend en schreeuwend,
hunruns naar de beste startposi-
ties op de voet volgen. De hete
autodroom lijkt op een boze bij-
enkorf. Ze hebben, deFerraristi,
geen prettige middag. De McLa-
rens (Senna, Berger) én de Wil-
liams' (Patrese, Boutsen) zijn
niet te pakken. De Ferrari's ko-
men niet verder dan de derde
startrij.

grijpen. Het blijkt ware liefde te
zijn, nationale liefde en trots die
tot overdrijving, tot uitersten
leidt. Latijns enthousiasme.
Zelfs als Fransman word ik er
koud van, raak onder de indruk.
Soms lopen me de rillingen over
het lijf. Die Ferraristi zijn onge-
lofelijk....".

De Tosa en de Rivazza, de heu_
vels aan oost- en westzijde van de
autodroom, bieden het boeiend6

beeld van overvolle balkons b 0"

ven de bochtige omloop. 'Heu'
vels van de passie' worden d1*
bulten genoemd. En dit is ni.
overdreven. Hier laaien de seg-
menten het hoogst op. HierkloP
het ware, vurige Ferrari-hart °P
zn hevigst. Intussen is het over-
duidelijk geworden: de algem6'
ne passie moet men niet wiUe
begrijpen. Men dient haar è&
woon te ondergaan.

Explosie
Zondagmiddag 14.18 uur. P
autodroom puilt uit. Elders in ée'
heel Italië zitten 7.521.000 m^sen voor de televisie (kijkdicn.
heid: 56,95 %). Zesentwintig bob-
den rijden hun opwarmrond^
De menigte kijkt met glanzen1}
ogen toe. ledereen is op z \
plaats, wel of niet ruim blik °°het circuit genietend. De katfj'
peertentjes, de campers; de 1'»
plaatsen op weiden, in boom-^fin wijngaarden zijn verlaten. &
leen een opa is achtergebleven
Hij slaapt onder een boom. Ove>" i
al langs het circuit zitten, staaft
liggen, hangen en hurken vrou.,
wen, mannen en kinderen. Ée
opa blijkt te zijn achtergebleven
Hij slaapt onder een boom- ",
Tosa en de Rivazza lijken uit ei'
kaar te barsten.

Zondagmiddag 14.30 uur. Stal*
Explosie! Striemende sidderi"»
door de menigte. De meute is I°*
Gejuich, gejoel, geschreeuw, é
gil en het schrille geluid v* i
(tien)duizenden rode claxon'
heftig 'bespeeld' door ontelbaj"
Ferraristi, begeleiden de meu ,
op deeerste van éénenzestigr°^den over het 5040 meter lanê
circuit. Ren tussen dichte haaB
van hartstochtelijke mensen.
Forza Ferrari!. Maar voorloP.*
leidt ene zekere Ayrton Senna'
McLaren-Honda de dans. Vier0.
ronde. Breuk in de ophang"1.,
van Senna's bolide. De Bra^liaan verremt zich en valt "'.
Zijn verdwijning wordt met d
verend applaus begroet. Als x°j
lende donder zet het zich v°° \langs het circuit. Later. Nté
Mansell begint aan zijn acroP

tieën. De Ferraristi, bijna iede
(

één dus, hebben het bijna n 1 (meer. Als Mansell voorbij Berë.
komt, ligt deweg naar deFert*
triomf open. A15....1n de neëjj
nendertigste ronde valt Ma"Se
met een opgeblazen motor ui*-
De andere Ferrari, met Prost
de cockpit, is kansloos. In M3'^nello, niet zo ver van Imola
wijderd, begrijpt Don Belloi °l
dat moment dat hij de klokfc
van zijn kerk niet hoeft te luide,eTraditioneel teken van vreug „
als Ferrari wint. De laatste ker ,sdat hij zulke triomfen in I 1*1"*.luidruchtig onderstreepte, rtjin 1982 en '83 toen Didier Pir°L
en Patrick Tambay in knalr<?
Ferrari's als eersten werden aié .
vlagd. Ditmaal begonnen, teg^,
het einde van de race, Ferra
harten langzaam maar zeker
kloppen voor een 'niet-rode' >■
liaan: Riccardo Patrese. Hij c
in een Williams-Renault, ~Gran Premio. De volgende d
Vraag aan Riccardo: „Je rïloßjot-
herinnering aan de race?"- *_j^
woord: „Het publiek, al dat vo
iat me zo enorm aanmoedig
A.l die rode Ferrari-vlaggen, .~

keer op keer voor mij de lucht.
gingen!". Patrese begreep ""Lf
Hij was, als Italiaan, de troost
Ferraristi geweest.

. t deVolgend weekeinde treKi
rode horde de grens over. **de Grote Prijs van Monaco, v et
vuld van nieuwe hoop. Op te
merk dat, tot nu toe, de rne^ orwereldkampioenschappen Zs.
mule-1 vergaarde: acht st ,
Het merk dat Ferrari heet,
lië's trots. En geloof.

Zondagmorgen 8.30 uur. De
'stroom' mensen naar het Auto-
dromoEnzo e DinoFerrari houdt
niet op. Als een rode slang wrie-
melt en krioelt hij naar het cir-
cuit. Rode petjes op het hoofd,
rode vlaggen over en rode shirts
om de schouders, rode koelbo-
xen in de hand. Rood, rood, rood.

Mansell. Sei vn angelo!. De
jonge vrouw sprong op haar
pumps op en neer. Meegesleept
als zij werd door het geboender
van de ontketende Brit, door
diens buigen of barsten-stijl om
de loeiendeFerrari langs Berger
te jagen. De vrouw was in haar
extase niet alléén. Ontelbaren
mét haar gingen luid te keer. For-
za Ferrari!

voor de Tamburello-bocht
dacht Mansell een gaatje te zien
dat er feitelijk niet was. Hij wierp
de Ferrari links van Berger,

tte hem te passeren - zeg
maar, op zij te duwen - maar de
Tiroler smakte prompt de deur
helemaal dicht. De Good Year-
banden van Mansells racer raak-
ten van het circuit en op het gras.
Wat tóén volgde, was gewoon de
prijs voor pure overmoed. De
Ferrari spinde, draaide om zijn
as en op slag verloor Mansell alle
illusies. Tegelijkertijd daalde
over d§. autodroom verslagen-
heid neer. Ferrari zou derace, de
Grote Prijs van San Marino For-

1, niet winnen....

sic
De massale hoop op die overwin-
ning, op een Ferrari-triomf, had
drie dagen lang al meer dan
tweehonderdduizend vurige Ita-
lianen langs het circuit volop be-
geesterd. Als waren ze (opnieuw)
aangevallen door rode koorts. De
rode koorts van rode Ferrari's.
De passie van geheel Italië. Ner-
gens echter bloeit de hartstoch-
telijkheid, de liefde voor pijlsnel-

stroomlijnde automobielen
en dus voor (auto.racerij in het
algemeenen voor Ferrari in het
bijzonder'vuriger dan in het ge-

Emilia-Romagna. Met als
taard de driehoek Ferrara-

Modena-Rimini.

Een regio met drie racecircuits
(Imoïa, Misano, Fiorano); een
streek waarin Maserati-De To-
maso, Lamborghini, Ferrari wor-
tel(d)en en momenteel naast Fer-
rari ook de Formule 1-stallen
Dallara Scuderia Italia, Life Ra-
cing Engine en Minardi Team ge-
huisvest zijn; een gebied waarin
talrijke coureurs in de wieg lagen
(o.a. Ilario Bandini, Umberto
Bini, Cesare Perdisa en, uiter-
aard, de 'rffagiër' Enzo Ferrari
zélf en waarin thans Formule
1-coureurs als Riccardo Patrese,
Stefano Modena, Pierluigi Marti-
ni, Paolo Barilla en Gianni Mor-

t hun stulpje hebben.
De Emilia-Romagna is hét Ferra-

d. Dat, vlak voor en tijdens
de Grote Prijs van San Marino

r meer, op en langs het cir-
cuit van Imola zijn jaarlijkse

..ijdagen beleeft. Die keer op
uitmonden in vele vormen
verrukkelijk 'volkstheater',
:oog oplaaiende passie voor
itionalè race-automobiel of-
; knalrode Ferrari.

Aanhankelijkheid
_ri is van Italië en Italië is
Ferrari. Of, zoals Dario en

Marco uit Pesaro het uitdrukten:
rari is ons leven". Het jeug-
tweetal hurkte, ergensbij de

"gens langs het Imola-
circuit voorbij de 'Acque
Mineralï-bochten. Slimme-
riken vonden er, voor de bij-
na drie meter hoge betonnen
afscheiding, een natuurlijke
verhoging-langs het circuit.
Ze posteerden'er opleggers,
namen er vervolgens plaats
op en genoten van een pri-
ma (en goedkoop) zicht op
circuit, race én Ferrari (in
dit geval Nigel Mansell tij-
dens de vrije trainingen).
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Vaü, Mansell. Sei vn angelo!
„Ga!, Mansell. Je bent een engel!". De kreet, voortgestuwd langs
vooruitgestulpte volle vrouwenlippen, ging verloren in het hoog
fluitende gegier van een bijna overtoerde bolide. Ruw veegde
Nigel Mansell met haar de vloer aan. Roekeloos smeet hij zijn
Ferrari in bloedstollende acrobatieën; wilde pogingen om, na
een langdurige achtervolging, eindelijk langs de McLaren van
Gerhard Berger te geraken. Verleden zondagmiddag was dat. In
de afgeladen autodroom van Imola.

Piratella-bocht, in de schaduw
van een volgepakte tribune. Het
lunchte. Met broodjes salami en
een blikje Coca Cola. In de korte
periode tussen vrije en gechro-
nometreerde trainingen, op de
dag vóór de Gran Premio. „We
volgen Ferrari overal. Ook in het
buitenland. Al ons geld gaat er
aan op. En als we te kort komen,
willen onze vaders meestalwel te
hulp schieten. Die zijn trouwens
ook hier, zitten aan de andere
kant van het circuit op een tribu-
ne. We zijn allen lid van de Ferra-
ri-club Pesaro". Meer dan vijf-
honderd van die (fan)clubs telt



De
symboliek

van een
'holle
eik'

Geen holle eik te vinden in Houthem.
Of het zou het gemeenschapshuis vlakbij
de kerk moeten zijn, dat waarschijnlijk als

doekje voor het bloeden voor een
verwachtingsvolle pelgrim het opschrift

'De holle eik' heeft gekregen.
Een tegenvaller toch, tijdens een

mini-zoekactie naar herkenningspunten
uit het leven van de 825 jaar geleden

overleden, tot kluizenaar omgeschoolde
ridder, Gerlachus. Niet dat de zekerheid

bestond veel aanknopingspunten te
vinden uit een ver verleden, maar toch...

Immers, in onze kinderjaren - hoe
opvallend dat dit soort details zijn

bewaard gebleven - werd Gerlachus toch
enkel gezien als een slecht geklede

middeleeuwer die zich nauwelijks leek te
kunnen verroeren in een tot

alleenstaandenwoning verbouwde
woudreus.

" Een Kledingstuk, toegeschreven aan Sint Gerlach, dat in Zwitser
land wordt onderzocht.

f / rob peters ]

Gerlachus van Houthem
wordt opnieuw ontdekt

" De superfans van Gerlach. Voor de graftombe in defraaie kerk van links naar rechts J. Knols, secretaris, H. Durville, penningmeester, mr J. Wortmann, voorzitter, pastoor
J. Keulers, vice-voorzitter en G. M. de Heus die samen de stichting Achtste Eeuwfeest St. Gerlach gestalte geven. Foto: WIDDERSHOVEN

Moderne lijnen
Houthem neemt het achtste eeuw-
feest te baat om een aantal nieuwe -en dat moet gezegd - moderne lij-
nen uit te zetten. Vandaag al, zater

Aan de Onderstestraat
in Houthem is het stil
op deze meimiddag.
Geen drommen pel-

zoals bijvoorbeeld in Ka-
Fe.' m 't Zand in Roermond of
e

'J Gerardus in Wittem. Slechtsen werkman die de kerkmuur
I

et mergel probeert te herstem-n- De Onderstestraat ligt eeneenworp of wat verwijderd,an het echte Houthem. Een
Uu«schap die duidelijk de spo-

I n Van wat eens een bloeiend
gies- en pelgrimsoord was

erj*agt. De voorstad van het
ral.te .^'kenburg met zijn ka-
(. kteristieke en gezellige sta-. nnetje en vreemd gesitueerde
2leuwbouwwijkjes heeft ge-
-orgd voor een duidelijke be-

k egwijzering. Gerlachus, zijnerk en zelfs de 'holle eik' maar
let de echte eik, zijn snel ge-

v°nden..

Superfan
astoor J. Keulers, sinds 1985 in

Sü utnem en inmiddels een echte
ke kan van Gerlachus zegt: „Ze-
& > het is hier geen Wittem of
Va e^°nd, maar toch, de verering
re Gerlachus wint weer aan inte-
er, ï' et 's altiJd een zaak van UPS

kw geweest. Lang geleden
la ,'nen ze van heinde en verre, de
*ieH°UWerS en kleine boeren voor

de gezondheid van vee een zaak
be" Ven of dood was. Die tijd heb-
-Beh r.6"' beër'JPel'Jk' intussen wel

Dek ■def i?eien 'n Houtnem staan er dui-
hebh ez°nd bij en de veeartsen
Weir de zaak ondei- controle.
yr.e"icht dat Gerlach zijn faam als
doe"*1 Van net vee toen ëestand kan
sch"' vooi"beeld door wat te
TeraVen aan de melkquotering.
fra.uB naar pastoor Keulers in zijn
boy'6 merBel8elstenen pastorie, waar
ccee e.n de voordeur een boogsteen
elk atiJnse tekst draagt waarop in
liiu ?eval bet woord Gerlaci duide-,k leesbaar is.

nJ ZeSt: „Gerlachus spreekt ons
*ien an' steeds meer ge-
lig als de beschermer van het mi-
Sv ' Van de stilte en rust, als een
vaj 001 van soberheid, het laten
\vate[\yan luxe en overdaad. Dat is
W 0 nu te zeggen heeft en zo
In^dt het ook opgepakt".
W 0 't symboliek past een 'holle eik'

Toeristen
We t,!)nresse voor de ridder uit pak-
nog "eemt dus toe al geeft dat
de êen 'Valkenburgse toestan-

terra 1" Houthem. Tenminste, een
gen

Sje
' friture en rijdende ijswa-

stest
°ntbreken nog aan de Onder-

SchüJ3at- Pastoor Keulers waar-
toer; t

"^ocn k°men er weer meer
Seerd

en andere echt geïnteres-
\ve .en naar de kerk en zo willennet graag hebben en houden.".
deedachus werd de afgelopen maan-
Werd

niet aHeen opgepoetst, ooker veel opnieuw opgetekend.
In de ien Ve P der eeuwen werd deze -
derto rBeei de wat oneerbiedige on-
dele °n ~ exponent van een 'mid-
"lale u

Se club van R°me' al vele
Weijj" beschreven. Al in 1215, nau-
Wa s J dertig jaar na zijn dood,
ftidd't a' 6en SoOrt biografie op de
in e e|eeuwse boekenmarkt, waar-
de (j" man werd beschreven die na
kty a

°od van zijn vrouw tot inkeer
luxe e" vreesde dat overdaad en
ej nd z°uden leiden tot een versneld
en i

e f* T tijden. Hij trok zich terug
°nde 'n armoede. Een prima
ree,», erp dat in de eeuwen daarna

seimang uit de kast werd gehaald
°Pmeuw beschreven

„Hij was bovendien een 'jongen' uit
eigen streek en behalve Servaas en
Hubertus van vele eeuwen eerder
hebben we er daar niet veel van,"
voegt Keulers gevat toe.

Vertalingdag, wordt daarvoor tijdens een
eerste Gerlachussymposium het
startsein gegeven. In de kerk van
Houthem een 'beauty' uit 1727 met
ongelooflijk fraaie muurschilderin-
gen en schilderijen, moeten knappe
koppen de voorzetten geven voor
verdere studie. Nu al staat vast dat
dr Mulder-Bakker van de Rijksuni-
versiteit van Groningen en haar stu-
denten binnen afzienbare tijd met
een uitgewerkte studie over Gerla-
chus, de kluizenaar, komen. Met

Vandaag verschijnt de eerste Ne-
derlandse vertaling van de biografie
van Gerlach. Tijdens het al geme-
moreerde symposium krijgen de
eerste honderden belangstellenden
hun, overigens bij comitélid De
Heus bestelde, 'Vita Sancti Gerla-
ci'. De uitgave, vertaling en druk
van dit forse boekwerk is een huza-
renstukje van het bestuur van de

spanning wordt ook gewacht op het
laboratoriumonderzoek dat de
ABEGG-stiftung in het Zwitserse
Regensberg doet naar de samen-
stelling van het reiskostuum, de dal-
matiek, dat eerder dit jaaruit de ge-
opende grafkist werd gehaald. On-
derzoek dat veel feiten kan opleve-
ren over Gerlachus zelf, als het
kleed met binnenvoering werkelijk
van hem is, maar ook over de tijd en
de omstandigheden waaronder het
gedragen en geweven is.

een jaar geleden opgerichte Stich-
ting Achtste Eeuwfeest Gerlach,
dat inmiddels - en dat is geen ge-
heim meer - alleen nog maar be-
staat uit echte Gerlachusfans.

Voorzitter, in het dagelijks leven
spreekt hij recht, mr J. C. E. Wort-
mann, erkent het volmondig en zegt
met enige trots en tegelijk enige
verwondering: „De vonk is eerst op
ons overgeslagen en daarna op de
hele gemeenschap, want Houthem

en al zijn verenigingen staan klaar
om straks op 4 juni de grote omme-
gang te bemannen. Er is zelfs een
eigen muziekgezelschap gevormd
dat de naam draagt Quinta Musica
Gerlaci."

Historische stoet
Wat die ommegang betreft gaat het
niet om een processie maar een his-
torische stoet met taferelen, ta-
bleaux vivants, uit het leven van
Gerlach. mr Wortmann, een weinig
ondeugend, tenslotte werkt hij fre-
quent in Maastricht: „Wij denken
beslist niet aan een soort Heilig-
domsvaart, zoals in Maastricht.
Geen concurrentie, al hebben we
wel contacten met de organisatoren
daarvan. Wij proberen trouwens in
de stoet ook een wat eigentijdse di-
mensie aan te brengen. Ik denk aan
groepen die passen in het moderne
beeld dat wij van Gerlachus en zijn
filosofie hebben. Wij zijn al met de
zusters van moeder Teresa en hun
kinderen in gesprek....".

Gerlachus
De 'holle eik' die toch als een soort
rode draad door dit verhaal loopt is
er dus niet tastbaar meer, maar ont-
breekt geenszins in de Vita Gerlaci.
Pastoor Keulers, die aanvoelt dat
die eik vragen oproept, tovert snel
een aardige passage uit de vertaling
van St. Gerlach, de heilige kluize-
naar van het Geuldal tevoorschijn -
overigens een coproduktie van de
Belg dr Lavigne en drs J. Dassen die
zich baseerden op de Latijnse tekst
van de Bollandisten uit 1863 en die
maakten weer gebruik van teksten
uit de 12e en 15e eeuw en dat is ver-
rassend. Wortman: „Inderdaad is
het niet zo maar dat de universiteit
in Groningen snel hapte, daarzit
wel degelijk een wetenschappelijke
belangstelling achter".

Vijanden
Gerlach trok zich in elfhonderdzo-
veel terug in zijn 'eik', oogstte veel
bijval, maar zoals dat wel altijd zal
zijn: wie suces heeft, krijgt vijanden
en met name de monniken uit
Meerssen zagen met lede ogen de
vrijbuiterij in het naburige Hou-
them. Zij vonden dat ook Gerlach
zich zou moeten onderwerpen aan
de regels van gehoorzaamheid.

Maar Gerlach weigerde botweg en
daarover verhaalt de 'vita' dan let-
terlijk: „De monniken en clericivan
het klooster te Meerssen waren ver-
ontwaardigd daarover, alhoewel zij
het niet aandurfden hem, die toch
van goeden huize was en een grote
faam genoot, persoonlijk lastig te
vallen. Maar wel begonnen zij hem
op alle mogelijke en onmogelijke
manieren verdacht te maken bij de
bisschop van Luik, Norbertus. Ge-
loof hechtend aan wat hem verteld
werd, begaf de bisschop zich met
spoed naar de plaats waar Gerlach
zijn schuiloord in een eik had. Om-
dat men hem verteld had dat Ger-
lach veel geld bezat en dat verbor-
gen hield, onder de massa stenen
die in de cel bijeen gebracht was,
gaf de vertoornde bisschop het be-
vel de eik om te hakken en de plaats
aan een grondig onderzoek te on-
derwerpen. Toen daar niets anders
werd gevonden dan duidelijke ver-
wijzingen naar een werkzaam en so-
ber leven, betreurde hij het heel erg
dat hij verkeerd was geïnfor-
meerd ".

Het geheim van de 'holle eik' is
vandaag de dag geen geheim meer.
De symboliek zal blijven, al was het
voor onze generatie, die graag in
beelden denkt, misschien aardiger
geweest om ook nu nog een echte
holle eik daar in Houthem te weten.

Het laatste woord is nog niet ge-
schreven over Gerlachus en dat is
maar goed ook.

Limburas Daablad

vrijuit
Zaterdag 19 mei 199025



Zaterdag 19 mei 199026

DE LIMBURGSE 117^ PERSONEELSGIDS

Met uw HTS-CT ofHLO
en hart voor 't milieu vindt u
in deze leidinggevende baan
een gezond stuk uitdaging.

Bij DSM wordt al jarenlang geïnvesteerd in een u daarnaast ondersteuning bij het opstellen van bud-
actief milieubeleid. Daarbij streven we er enerzijds naar getten, en wordt u afgevaardigd naar DSM milieu-
om milieu- en energievriendelijk te produceren. Ander- commissies.

zijds gaan we zo efficiënten zorgvuldig mogelijkom met U werkt graag zelfstandig, bentflexibel, kritisch,
grondstoffen en energiebronnen. Dat dit beleid gunstig tactvol en iemand diekan motiverenen sturen. Dat zorg

werkt voor het leef- en werkmilieu is de grootste winst. voor het milieuen gevoelvoor watpraktisch uitvoerbaar
Dat het vaak ook nogkostenbesparend werkt is een bij- is goed kunnen samengaan, heeft vin uw huidige werk-
komend positiefresultaat. kring al duidelijk ervaren. Als realist, met hart voor 't

De groep Milieubewaking, onderdeel van de af- milieu, vindt u bij DSM een gezonde uitdaging en uit-
deling Laboratoriumbeheer van het laboratorium van stekende arbeidsvoorwaarden met een salaris tot maxi-
DSM Chemicals, is zowel binnen als buiten het bedrijf maal ’ 68.000- per jaar.

bezig met de kwaliteit van het milieu in deruimste zin. Interesse? Nadere informatie wordt u gegeven
Zo doen de vier medewerkers van de groep metingen door de heerB.G.M. Schreurs, chef laboratoriumbeheer
aan lucht, water en bodem. Het geven van voorlichting van het laboratorium van DSM Chemicals, tel. 04490-
-is een andere belangrijke taak. Verder voert de groep 63395 ofmevr. M. v.d. Leuvert, personeelsfunctionaris,
speciale milieu-onderzoeken bij DSM-vestigingen in tel. 04490-65822. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
binnen- en buitenland uit. Door de aard van het werk is binnen 14 dagen,met vermelding van vacaturenummer

er veelvuldig en intensief overleg met diverse instanties, 33/90 PBV en onder bijsluitingvan uw cv., richten aan
zowel intern als extern. DSM Limburg bv, afdeling Personeelsvoorziening en

Als chef van ditkleine teamvan milieubewakers Beheer, Postbus 1160, 6160 BB Geleen, t.a.v. de heer
gaat u, met als standplaats Geleen, de werkzaamheden J. Janssen. Volledigheidshalve melden we dateen medi-
zo goedmogelijkop elkaarafstemmen en dekwaliteit en sche keuring en een psychologisch onderzoek tot de
kwantiteit ervan bewaken. Vanuit uw vakdiscipline geeft selectieprocedure horen.

DSM 1$
We hébben een oplossing ofwe vinden er een. ,
i

EIfIPIA Voor de afdeling niet-destructief onderzoek
IBIA zoeken wij:

NDO MEDEWERKERS___._____j* Leeftijd 20-30 jaar.
* Opleidingsniveau MTS of afstuderende

middelbaar technisch niveau.

* Dienstplicht vervuld.

C/l —^
_

m.. .___ vt m Ttr y rw* wV^ __N Kandidaten moeten bereid zijn een intensieve
W Il| |7| IV 11/T^ I Vi \} „in-house" opleiding te volgen of reeds in het bezit
.^ 1/ I VA \| 14 \fi V zijn van ASNT/SKNDO kwalificaties in de

UJ lJjl V/ll IV L 1 J___/IJ disciplines MT/RT/UT/PT/ET.
Van de kandidaten wordt verwacht:

818 Quality Services bv is een all-round onderneming die * goede beheersing van Nederlands en Engels;
onshore en offshore met sukses opereert voor grote en * goede rapportagevaardigheden;
kleine opdrachtgevers. „Kwaliteit is een proces waarbij * bereidheid tot reizen en maken van uren buiten
niets over het hoofd mag worden gezien" is een belangrijke , <je normale werktijden,
stelregel van 818. Daarom zijn alle funkties die te maken
hebben met kwaliteitskontrole en kwaliteitsbeheersing Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden in
efficiënt samengebracht in de 818 organisatie. Bedrijf en behandeling genomen. Hebt u interesse, schrijft u
medewerkers zijn-zich voortdurend bewust van hun dan bjnnen 14 dagen een brief met uitvoerige
verantwoordelijkheid, wat betekent dat er stelselmatig loopbaanbeschrijvingaan 818 Quality Services bv,
wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en aan nieuwe afd Algemene Zaken, Heusing 2, industrieterrein,,
ontwikkelingen die passen in de „Quality Services Circle" Moleneind Oost 4817 ZB Breda,
strategievan 818.
818 telt ruim 100 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. PM n /"\ I I A I IT\/rrnt /l _*■»_-_" PM /Naast deskundigheid zijn inzet, motivatie en flexibiliteit KIK f il _____ V NrW\/lf I-N K\/kenmerkend voor de 818 organisatie en de mensen die er U I U \J\Jr\LM JLI\VI>wLjUV
werken. Kandidaten zullen dan ook op die criteria worden
bekeken- Always on the move for better quality 1^"

Quintech Search & Selection zoekt voor één van haar opdrachtgevers een

TECHNISCH MANAGER
PAPIERFABRIEK |

Het bedrijf De functie De functie-eisen

Onze opdrachtgever is gevestigd in Lim- De Manager Techniek heeft de leiding De juiste kandidaat heeft een zeer goed
burg en produceert jaarlijks circa 335.000 over circa 80 medewerkers die zorgdra- ontwikkeld gevoel voor techniek en kan
ton papier voor de golfkartonindustrie, gen voor het optimaal functioneren van daardoor zijn medewerkers en afdelings-
met drie papiermachines waaraan conti- de machines zodat een optimaal produk- hoofden inhoudelijk zeer goed begelei-
nu verbeteringen en moderniseringen tieresultaat gerealiseerd kan worden. den wanneer zij daarom vragen. In de
aangebracht worden. Het bedrijf maakt Het onderhouds-, energie- en investe- afdeling werken zeer capabele medewer-
deel uit van een groter concern in deze ringsbudget bedraagt circa 40 miljoen kers, het onderwerp van gesprek betreft
branche. Er zijn een tweetal zusterbedrij- gulden per jaar. De manager techniek is techniek of het produktieproces. Hier
ven in het buitenland operationeel die verantwoordelijkvoor de juistebesteding moet de manager techniek goed opkun-
dezelfde produkten leveren. De strategie en uitvoering. Jaarlijks stelt hij een nen inspelen. Ervaring met produktie en
van het bedrijf is gericht op verdere onderhouds- en investeringsplan op en onderhoud, in de procesindustrie, even-
expansie door middelvan overnames en geeft leiding aan de uitvoering hiervan, als het kunnen omgaan met een bedrijf
optimalisering van het produktieproces. Hij rapporteert aan de technisch direc- dat in volcontinue dienst werkt zijn de
Bij het bedrijf in Limburg zijn momenteel teur en maakt deel uit van het manage- belangrijkekenmerken van de juisteerva-
circa 350 medewerkers in dienst. ment team. Aan de manager techniek ring voor deze functie. Een opleiding TU

rapporteren drie afdelingshoofden. of minimaal HTS is noodzakelijk. Leeftijd
35-45 jaar.

Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht hun sollicitatie te richten aan
Quintech Search & Selection, Handellaan 21, 1411 JG Naarden,

t.a.v. de heer drs. R.W.M. Kropholler.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

Tel.: 02159-41695 of privé na 20.00 uur 02159-45741.

t^C. - / SEARCH

& SELECTION

r Rabobank Beek L.
is een zelfstandige bank en maakt deeluit van deRabobank-
organisatie. ledere Rabobank werktvoor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

juniorrelatiebeheerder bedrijven/
beleggingsspecialist (v/m)
De Rabobank Beek omvat een werkgebied, aan bedrijven te onderhouden, uit te - zelfstandig kunnen werken, maar ook
met circa 12.000 inwoners, datkan worden breidenen debeleggingsspecialistte in teamverband;
getypeerdals verstedelijkt platteland. ondersteunen en te vervangen bij diens - bereidheid tot verdere studie.
De bank heeft ruime marktaandelen in afwezigheid.
zowel de bedrijvenmarktals in de Doorgroeimogelijkhedenzijn uitdrukkelijk
particuliere markt. De Rabobank Beek is Na een gedegenopleiding zal de functio- aanwezig.
gevestigd in een streek, die een snelle naris zich voornamelijk bezighouden met
structurele ontwikkelingdoormaakt. financieringen, betalingsverkeer en De Rabobank biedt een goedehonorering
Wij spelen daarop in door een actief beleggingen. Daarnaast kan inzet voor de en uitstekendesecundaire voorwaarden,
commercieel beleid. commerciëleondersteuning verlangd waarondereen dertiende maandsalaris en

worden, onder anderebalansanalyses, een premievrije pensioenregeling.
De afdeling Bedrijven, waaronder deze rapportages en het maken van offertes.
functie ressorteert, verzorgt de afzet van Deze functie impliceert veel persoonlijk Een psychologisch onderzoekkan deel
allebankdiensten aan onze bedrijfsrelaties. contact met cliënten. uitmakenvan de sollicitatieprocedure.
Als juniorbeleggingsspecialist worden er
nauwe contacten onderhouden met zowel Voor deze functie zijn nodig: Wilt u meer weten over aard en inhoud
bedrijfs- alsparticuliere relaties en zal er - kandidaten tot circa 25 jaarmet een van deze functie, dan kunt u bellen met
uit dien hoofde in nauw contact samen- HBO-opleiding; de heer J.T.J.M. Rensen, hoofd Bedrijven,
gewerkt worden met de afdeling - goede mondelinge en schriftelijke telefoon (04490) 727 51, toestel 22.
Particulieren. uitdrukkingsvaardigheden;- goede contactueleen commerciële Uw schriftelijke sollicitatiewordt met
Onder verantwoordelijkheid van het hoofd eigenschappen; belangstelling verwacht door de directie
Bedrijven heeft deaan te stellen - flexibele, accurate en actieve instelling; van de bank, Postbus 54, 6190 AB BEEK L.
functionaris tot taak de dienstverlening - goed analytischvermogen;

Rabobank S

rJK Gemeente Stem

Ter assistentie van de Burgemeester, de Wethouders
en de Gemeentesecretaris, zoeken wij een

BESTUURSSECRETARESSE
- bijhouden van de agenda'sen het regelen van

afspraken;- opvangen van telefoongesprekken voor
collegeleden en gemeentesecretarie;

- verzorging van correspondentie, bijhouden van
werkdossiers van collegeleden, alsmede
voorbereiding en verslaglegging besprekingen;

' -s^ren^kabinetswerkzaamhedenvoorde
Daar het een nieuwe functie betreft, worden van de
te benoemen functionaris de noodzakelijke
initiatieven verwacht teneinde de functie vorm te
9even-
Functie-eisen:- een middelbare vooropleiding, gevolgd door een

secretaresseopleiding;- ervaring in een vergelijkbare functie.
Voor het goed kunnen vervullen van de functie, zijn
de volgende kwaliteiten van belang:- schriftelijke vaardigheden m.b.t. de

verslaglegging;
- zeer goede contactuele vaardigheden;- alert en tactvol kunnen reageren op onvoorziene

situaties;
- organisatietalent en een flexibele instelling;
- gevoelvoor representatieve aspecten met de

functie verband houdend.
Arbeidsvoorwaarden:- een salaris tot maximaal ’ 3393,- bruto per

maand (salarisniveau VI), afhankelijk van
opgedane ervaring. Het definitief aan de functie te
verbinden salarisniveau zal te zijner tijd worden
bepaald middels functiewaardering;- defunctie is in principe een full-time baan (38 uur
per week).

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na het .verschijnen van deze advertentie te worden gericht
aan Burgemeester en Wethouders van Stem,
postbus 15, 6170 AA Stem.
U kunt telefonisch nadere informaties inwinnen bij
het Hoofd Algemene Zaken en Personeelszaken, de
heer L.A.M. Deuss, tel. 04490-31888. e23 _.

f \ff *1
In de populaire vernieuwde afdeling
'Harte Twie' van Limburgs meest
komplete juweliershuis, Willy Vossen,
is een vakature ontstaan voor een

VCHIvUUrIVIANAVafcrI M/V
Gevraagd wordt:. Een dynamisch, creatief, energiek,

representatief persoon met het vermoQ0p

te kunnen inspireren en organiseren.
P nnleiriinn on middelbaar niveau.. l^rK^^^

- Leeftyd 25 tot 35 jaar.- Goede contactuele eigenschappen.
Geboden wordt:- Een prettige werkkring met veel

zelfstandigheid.. Een gestructureerde eigen
inkoopbevoegdheid.- Een merkenpakket, dat aan de hoogst
gestelde eisen voldoet.. Een salaris, dat overeenstemt met
bovengenoemde eisen.

Eigenhandig geschreven
sollicitatiebrieven met foto te richten aan
Willy Vossen, Kleine Stokstraat 4,
Q2ll EW Maastricht W
Dezu!|en met de grootst
mogelijke discretie behandeld worden.

__________W!-Pk_ DIAMANTAIR
GOUDSMIDWkm 'Hlllllll «lil HDRI OGEP▼ /f MIWFIIERjjlk /-. juwcui

■i.j.lKSd ■■ faJIJI affffflßjuH. wiliwwil lf#Y€ C O\K,Itlj^J^^F 'WUIËI2A Wl/dJ%nj V' *^-**t^Ê^-** ■ ■ **wwwl ■WW
,",*,.. u_iftLimburgs meest komplete JUHIdKfihUP

Maastricht: Kleine Slokstraat 4 - Maastrichter Brugstraat
_^*S
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Volgens Maessen moet je een ge-
handicapt kind zoveel mogelijk mee
laten functioneren in het normale
leven. „Je moet iemand niet gehan-
dicapter maken dan hij is. Niet bij
voorbaat zeggen dat iets niet kan.
Hoewel Jeroen pas zes is, weet hij
dat hem niets wordt voorgelogen.
Hij weet dat er een kans is dat het
niet lukt, maar hij weet ook dat hij
het dan in ieder geval heeft gepro-
beerd."

Therapie drijft op 100 vrijwilligers
Intensieve begeleiding vergroot kansen kind met hersenbeschadiging

rwee Limburgse kinderen,
Jeroen Maessen in Stem en
Kris Rossel in Kerkrade,
geboren met een ernstige

Lei)
Se"beschadiging, worden we-s hun handicap verzorgd doorver dan 100 vrijwilligers. Met on-

t'achStelbaar veel aandacht en liefde
hün

n Z'J deze kinderen te leren
tr " sPieren te gebruiken. Het een-
Diet

e Zenuwstelsel kan de spieren
te

,e°ördineren. Kris van tweeën-
va„ kan haast n'ets zonder hulp
"oen deren- De zesjarige Jeroen
i leren lopen, voor de rest is hijerngezond.

Werving
Over hulp heeft ook het gezin
Maessen niet te klagen. Nadat in
Engeland het intensieve oefenpro-
gramma was uitgewerkt, begonnen
Theo en Marion aan de wervingvan
de vrijwilligers. Drie buurtbewo-
ners boden zich aan als coördinator.
In de plaatselijke blaadjes werden
advertenties geplaatst, waarin vrij-
willigers werden opgeroepen mee te
werken aan het slagen van de thera-
pie.
Theo en Marion zijn nog steeds on-
dersteboven van de enorme op-
komst op de informatie-avond. Bij-
na 200 enthousiaste mensen meld-
den zich. Ruim 90 vrijwilligers wor-
den actief ingedeeld. De overigen
fungeren als stand-in. Nu, negen
maanden verder, is vrijwel iedereen
al met Jeroen aan de slag geweest.

c-s )e niks mankeert, sta je erj^jpüjk nooit bij stil dat voor, ere beweging een seintje van de
JSenen moet komen. Het lijkt al-
■naai vanzelf te gaan. Voor kinde-

teh met een hersenbeschadiging
* nD°ren worden is het vaak volledig

■^gelijk motorische bewegingen
le voeren. Hun geest is een on-dr^reven blad waarop de op-

SD ven tot b'J voorDeed lopen,
hat " en ërilPen ontbreken. Af-

van het aantal beschadig-
"^rsencellen, kunnen zij meer of

bij 11 'n de ernstigste gevallen
"a_fVen a"e tr,erapieën zonder resul-

Soms wordt ook helemaal niet
y deze kinderen te hel-

dj 11'°mdat ze aan geen enkele me-
S Z"£ norm voldoen. De achter-

j. nd die zon kind heeft in vergelij-
S tZ met leeftijdgenoten, wordt

*e dag groter. " Vijf vrijwilligers zijnnodig om één onderdeel van de therapie voor Kris Rossel uit te voeren. FoIü: DRIES LINSSI£N

s- ar je kunt ook proberen de hem-
n enen informatie te verschaffen.
v 0r voor te doen wat er van zer*acht wordt. Een oud Chinees
'jj^ekwoord verduidelijkt dat idee:
k *'e, ik vergeet. Ik hoor, ik ont-
d Ud-.lk doe, ik begrijp het. Op

Ca Principe is ook de Doman-Dele-
gew tneraP'e gebaseerd. Er wordt
ho u^1 vanu't een positieve invals-
kitiri n.arneliJ,c kÜk naar wat net
Ujt

a *él kan en bouw dat verder
da' V*001" stimulatie is het mogelijk
f de gezonde hersencellen de
Qv ctie van de beschadigde cellen
omrne men. Die stimulatie vraagt
(je een intensieve begeleiding diere guliere gezondheidszorg vaakar moeilijk kan bieden.

In Nederland volgen momenteel 15
gezinnen de senso-motorische

stimulatie-therapie, een afgeleide
vorm van de

Doman-Delecatotherapie, waarover
meer in bijgaande reportage. De

Stichting Hulp voor Kinderen met
een Hersenbeschadiging begeleidt de

deelnemers. Naast het geven van
voorlichting en informatie houdt de
stichting zich vooral bezig met het

coördineren van de contacten tussen
de ouders en het Britse instituut

BIBIC, dat de oefenprogramma's
ontwikkelt. Het uiteindelijke doel is
om ook in Nederland een soortgelijk

instituut te realiseren.
Meer informatie over de therapie en

het werk van de stichting is te
verkrijgen bij: Stichting Hulp voor

Kinderen met een
Hersenbeschadiging, S 05276-2426
of bij Th. Maessen, S 04490-37393

en J. Rossel 5045-461310.
Domein
Na een korte instapperiode waarin
de intensiteit van de therapie gelei-
delijk is opgevoerd, draaide men op
18 september 1989 op volle toeren.
In de kelder heeft vader Theo een
speciale oefenruimte gebouwd. Zes
ochtenden per week, van vijf voor
half negen tot twaalf uur , brengt
Jeroen daar door. leder half uur da-
len twee nieuwe vrijwilligers de trap
af om met Jeroen te oefenen. Je-
roen kent iedere vrijwilliger met
naam en toenaam. De steeds wisse-
lende mensen weten hem elke keer
opnieuw te motiveren en te stimule-
ren.
Een van de oefeningen is het han-
gen aan een horizontale ladder. Ge-
liuld in 'een broek met handvaten'
moet Jeroen zich met behulp van
;djn armen voortbewegen. Een
oefening die ook menig dienstplich-
tig militair op de stormbaan krijgt
voorgeschoteld. Bij een andere
oefening wordt Jeroen aan zijn voe-
ten 'opgetakeld'. Terwijl hij onder-
steboven aan het plafond bengelt,
wordt hij door de vrijwilligers rond-
gedraaid. Jeroen hoeft zo geen
moeite te doen om zijn benen te
strekken, waardoor de spieren op
een pijnloze manier worden opge-
rekt.

Jeroen beschouwt de kelder als
'zijn' domein. Een radio zorgt voor
achtergrondmuziek. Aan de wand
hangt een prikbord, gemaakt door
een vrijwilligster. Tot grote trots
van Jeroen is zijn oefenhok uitge-
roepen tot het clublokaal van de
buurtvereniging. Een grote beker,
gewonnen tijdens de carnavalsop-
tocht, prijkt op de vensterbank.

Inspanning
tr'i„-'s nogal wat kritiek op de Do-
lam e,ecato-aanpak, die met
dej e de nadruk legt op het veron-
terste,de kindonvriendelijke karak-
2jj ervan. Zo zou er geen sprake
nei
,Van een vrije ontwikkeling van
kind. Daarnaast wijzen de critici

ther
e ?n°rme inspanning die de

(iet ?Ple vraagt van de ouders én
2e, lr|d- In de oorspronkelijke op-
êeomf°et narr»elijk tot 12 uur per dag
jjj etend worden. Het instituut dat

*et
ngeland eigen programma's op-

beZ?0T kinderen met een hersen-
for r diging, het British Institute
Itor, ra'n Injured Children, afge-
Zl tot BIBIC, heeft het oefen-
Ten a tot de helft van dat aantal
Mae teruBgebracht. De gezinnen
de. Ssen en Rossel richten zich naar
1_ o v?r'ant- Samen met de overige
Üe v lnnen in Nederland zien zij
rapf r C^ n ar,dere naam voor de the-
se). e ' die luidt dan 'senso-motori-

-stimulatie-therapie'.

" Jeroen Maessen hangt ondersteboven aan het plafond, terwijl de vrij-
willigsters hem ronddraaien. Op dezemanier worden zijn beenspieren op
een pijnloze manieropgerekt. Foto: peter roozen

" Door voor te doen hoe het werkt, proberen de vrijwilligers Kris Rossel te leren hoe ze moet kruipen.
Foto's: DRIES LINSSEN

Vooruitgang
Het oefenprogramma wordt steeds
opnieuw aangepast. Jeroen wordt
iedere vier maanden door BIBIC
onderzocht. Volgens Maessen zijn
de resultaten tot nu toe bemoedi-
gend. Vooral in de periode decem-
ber-april is vooruitgang geboekt. "Hij wil echter niet vooruitlopen op
de totale evaluatie die na één jaar*-!,
gaat plaatsvinden. „Dan wordt nie***j
alleen naar de resultaten gekeken,^»^3
maar ook naar de geïnvesteerde
energie." Bij die evaluatie worden .'
ook de vrijwilligers betrokken".

Theo Maessen benadrukt nogmaals -*
dat het kind centraal staat en het-
zelfde geldt voor het gezin in Kerk-
rade. „Als Jeroen niet meer wil,
dan houdt het op. Hij moet het
doen. Wij hebben geen oogkleppen
op. De oefenvoorschriften zijn dan
ook niet heilig." Zo is bij voorbeeld
besloten het avondprogramma te
schrappen. „Dan duurt het maar
wat langer. We willen Jeroen niet
met al te veel verplichtingen opza-
delen."

Wie wel geregeld wordt 'opgeza-
deld', is het oude paard dat in de
wei achter het huis graast. Paardrij-
den is zowel een mogelijkheid tot
ontspanning als therapie voor Je-
roen. „Als we naar een manége
zouden moeten, zou het een ver-
plichting zijn. Dan moet je weer tij-
den afspreken. Nu kunnen we rij-
den, wanneer we dat willen."
Het paard is belangeloos ter be-
schikking gesteld door een aanne-
mer. „Dat is maar één van de vele
voorbeelden van het enorme mede-
leven dat we ondervinden", zegt
Theo Maessen. „Gelukkig zit de
wereld nog zo in mekaar, dat men-
sen bereid zijn elkaar te helpen."

hans goossen
jeanette ackens

ze op de wereld was begon zij aan
een immense strijd.

graaf terecht, een voorziening voor
kinderen met een hersenbeschadi-
ging. Maar daar zou zij tot haar
achttiende heel weinig scholingsmo-
gelijkheden geboden krijgen."

roen een te hoge spierspanning.
Daarmee valt hij in de categorie
'spastisch'.

De ouders van Kris begonnen het
gevecht tegelijk met haar. De dok-
toren in Kerkrade gaven het kind
geen kans. Zeker niet, toen de baby
ook nog een bacteriële infectie op-
liep. Kris zou voor altijd als kas-
plantje vegeteren, ze was volgens
hen blind en doof, kon niet praten
en geen spier bewegen. Niemand
zou zij ooit herkennen. Karin Ros-
sel: „Ze hadden hun etiket al ge-
plakt en wilden dat we haar in een
instituut plaatsten. Maar wij wisten
dat iemand die zó doorzet, meer
kan. Die geeft niet op."

Garantie
lil..

ge '1 net feit dat het programma
ri„ keiharde garantie op verbete-

Hdt' De samenhar|g tussen
ster_u 'ing en resultaat wordt
ongetwijfeld. Wellicht dat daar-
sen e'e Nederlandse ziekenfond-
""inp6^11 nanc'ële tegemoetko-
mt en- De kosten voor de
ren Paren Maessen en Rossel varie-er u lü-üo°tot 15.000 gulden per
valle gezin Maessen kan terug-
din n°P een gedeeltelijke vergoe-
bet?,Van het VGZ, maar de Rossels■"en nog alles zelf.

°ver!?" de beide echtparen zegt
ku n de Punten van kritiek: „Wij
ten e.n neus wel voor onszelf pra-
êrote h

Wordt steeds gewezen op de
«n ZTuk die de oefeningen op ons
liger kind leggen. En al dievrijwil-
rn a^

ln huis zouden je leven kapot
Hioe.n- Je kind in een instituut
Pa. „en P,aatsen, dat maakt je leven

kapot."

Wending
In juni 1989 bleek tijdens een on-
derzoek van de de stichting Theo-
faan in Grave, een instituut voor
blinden en slechtzienden, dat Kris
Rossel niet blind is. Ze kan wel licht
en donker onderscheiden. Een
triomf voor de moeder, die ervan
overtuigd was dat haar kind iets kon
waarnemen. „Ik had gezien datKris
mensen die langs haar liepen met
het hoofdje volgde. Ook schrok ze
als ze in de autozat en we onder een
brug reden", herinnert ze zich.

den er twee doorgestuurd. Dat wa-
ren de Maessens uit Stem en wij."
In juni testten de Britse specialisten
de peuter. Kris bleek geschikt.voor
de therapie.
Meteen nadat de Rossels thuiskwa-
men, gingen ze aan de slag. Vanaf
dat moment werd hun dagritme be-
paald door een nauwkeurig opgezet
schema. ledere minuut in huize
Rossel is sindsdien vast omschre-
ven. Omdat ze allebei een baan
hebben, was hulp van buitenaf on-
ontbeerlijk. Er werd daarom een
oproep in verschillende lokale bla-
den geplaatst. Minimaal 105vrijwil-
ligers waren nodig om de oefenin-
gen mogelijk te maken. Het totale
aantal reacties bedroeg 143. Twee
voorlichtingsbijeenkomsten volg-
den om de mensen die Kris wilden
helpen duidelijk te maken waar ze
aan zouden beginnen. Slechts drie
vrijwilligers bedankten.

Jeroen volgt sinds september 1989
de Doman-Delecatotherapie van
BIBIC. Zijn vader erkent dat de
therapie in Nederland een minder
goede naam heeft. „Maar die stamt
vooral uit de beginperiode. Toen
wilde men alleen maar resultaat
zien. Wat wij doen is een sterk aan-
gepaste, afgezwakte versie, waarbij
het welzijn van het kind voorop
staat."
Net als bij de Rossels uit Kerkrade
gaf de tv-uitzending over BIBIC
ook bij Theo en Marion Maessen de
doorslag. „Jeroen was vijfjaar oud.
Hij volgde al vier jaarfysiotherapie.
Er was het laatste jaarnauwelijksof
geen vooruitgang te bespeuren, ter-
wijl de therapie, waarbij de spieren
worden opgerekt, allesbehalve pijn-
loos was. De alternatieven waren
medicatie of een operatieve verlen-
ging van de spieren."
Ondanks de scepsis die de Maessens
op vele plaatsen ontmoetten, zetten
zij toch door. In het voorjaar van
1989 werd Jeroen onderzocht in
Bridgewater in Engeland. De artsen
en therapeuten van BIBIC gaven
geen enkele garantie, maar zeiden
zeer verbaasd te zijn als Jeroen niet
aan het lopen zou komen. Theo en
Marion Maessen besloten de stap te
zetten.

Een hersenbeschadiging en het vol-
gen van een therapie naar het Do-
man-Delecato-model zijn de enige
overeenkomsten tussen Jeroen
Maessen en Kris Ro'ssel. De enige
handicap van Jeroen is dat hij zijn
beenspieren niet goed kan gebrui-
ken. Hij is spastisch en kan zich al-
leen kruipend of fietsend op zijn
driewieler voortbewegen'
Toen Jeroen ruim negen maanden
oud was, bleek dat hem iets man-
keerde. Zijn bewegingen waren
schokkerig en stijf. Hij kon niet met
zijn beentjes trappelen. Naar iets
reiken met zijn armen kostte hem
zichtbaar moeite. Zijn ouders,
Theo en Marion Maessen, kregen
het advies om met Jeroen naar een
fysiotherapeut te gaan, die gespe-
cialiseerd was in gehandicapte kin-
deren. Deze constateerde bij Je-

beschermeling leren kunnen. „Haar
leven is meer dan alleen maar een
trieste zaak en verder niks. Kris is
een buitengewoon vrolijk kind dat
vreugde en liefde uitstraalt. Wie dit
meisje ziet is meteen gecharmeerd
van haar. Het is fijn dat veel men-
sen samengebracht zijn door één
kleine, maar sterke persoonlijk-
heid." Dat Kris ooit lachen zou, had
twee jaar geleden niemand ver-
wacht. Nu heeft ze door haar lach
de armen, benen en ogen van ande-
ren gekregen.

Lopen

Na lang aandringen, mocht het
Begeleiding
echtpaar Rossel met Kris naar het
Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht, waar zij op de intensive care
werd behandeld. Daarna pasten zij
thuis anderhalf jaar lang therapie
toe onder begeleiding van een ge-
specialiseerd fysiotherapeut. Karin
was er niet helemaal gelukkig mee:

werd echter afgewezen. Ik kon wel
in het kinderdagverblijf in Land-

„De oefeningen waren duidelijk on-
voldoende. Kris had meer nodig.
Bij het Franciscusoord in Valken-
burg verzocht ik om een poliklini-
sche behandeling. Mijn verzoek

Strijd
Seb°oktober0kt0ber 19«7 werd Kris Rossel
Scharien met een ernstige hersenbe-
kQ °'g'ng. Haar kleine lichaam
be S( °een enkele essentiële functie

6"' even dagen lang zweef-
den mcis Je tussen leven en dood.
in a ii w. r̂d met instemmingvan een
Bea,_eri J' Sevormd petit comité de
'Wu"8 gestopt. Jan en Karin
1_iSj e 'kozen voor passieve eutha-
"fe a. s hun dochtertje leven wil-
gaCen h

ZüU Ze het nalen- De medid
hart naar nog drie uur voordat het
v°cht Z°U staan- Maar KrisJet, vanaf het eerste moment dat

Een hometeacher van Theofaan
leerde hen omgaan met het visuele
handicap van Kris. De definitieve
wending kwam met een tv- uitzen-
ding waarin het BIBIC werd ge-
noemd. Karin en Jan bezochten een
voorlichtingsdag van de stichting
Hulp voor Kinderen met een Her-
senbeschadiging in Nagele. Toen
wisten de ouders: dit is het. „Er wa-
ren weinigalternatieven", meent de
vader, „dus we besloten op advies
van de Nederlandse stichting met
Kris naar het BIBIC in Engeland te
reizen. Van de tien op de informa-
tiedag aanwezige ouderparen, wer-

Vrolijk
Marleen is een van de vrijwilligers.
„Ik voelde meteen dat het klikte
tussen Kris en mij. In het begin
schrok mijn man, die ook meehelpt,
van haar. Je zag daar een kind lig-
gen en eigenlijk ook weer geen
kind. Ze was gewoon helemaal apa-
thisch. Maar na een paar weken be-
gon ze al geluidjes te maken en ze
herkende ons." Marleen en haar
man Albert voelen dat ze van hun

vrijuitHmburgs dagblad J
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!! '.' Panheel Groep

Binnen de Panheel Groep werken de landelijk opererende
Nederlandse grindproducenten samen in al hun grindwinnings-
en herinrichtingsprojecten.
De Panheel Groep is verantwoordelijk voor de technische,
juridischeen financiële coördinatie van de gemeenschappelijke
grindwinningsprojectenen van de herinrichting van de te

ontgronden terreinen. De Panheel Groep beschikt daartoe over
een organisatie waarin drie afdelingen functioneren, te weten
Technische Zaken, Juridische Zaken, Financiële Zaken.

In verband met aanstaande pensionering zoeken wij een

Project Manager
als Hoofd Afdeling Technische Zaken

Functie-inhoud

Leiding gevenaan en verantwoordelijkheid dragen voor een groep
van een tiental medewerkers, die verantwoordelijk is voor onder
andere:
- voorbereiding bij ontsluiting van nieuwe grindwinningsprojecten;
- technische coördinatie tijdens de grindwinning;
- voorbereiding en uitvoering van herinrichting van de ontgronde

terreinen;

- het voorbereiden van de begrotingen ten aanzien van
bovenstaande activiteiten;

- overleg voeren met Provincie, gemeenten, aannemers en
particulieren aangaande bovenstaande activiteiten.

Bij de uitoefening van deze functie dient hij/zij regelmatig te
rapporteren aan de Directie.

Wij vragen van de nieuwe man/vrouw

- voltooide studie in de weg- en waterbouw (ir. of ing.);
- ruime ervaring met technische projecten (weg- en waterbouw);
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;- leeftijd tot circa 45 jaar;
- goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden

- een afwisselende positie met grote verantwoordelijkheden;
- een uitstekend salaris bij gebleken geschiktheid;
- zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden wordt verzocht voor 15 juni 1990 te
schrijven aan de Directie van Panheel 8.V., Postbus 5080,
6097 ZH Heel (Limburg). De brieven zullen strikt
vertrouwelijk behandeld worden.

Voor spoedige in diensttreding gevraagd bij

gerechtsdeurwaarderskantoor

J.LG. Jeukens
te Heerlen:

ENERGIEKE
ADMINISTRATIEVEKRACHT M/V
Vereisten

Opleiding: Minimaal MEAO (jur. pakket strekt tot aanbeveling)
Leeftijd: 20-25 jaar

Ervaring met tekstverwerking
Sollicitaties uitsluitend aan:
Gerechtsdeurwaarderskantoor J.L.G. Jeukens
Postbus 3044,
6401 DM Heerlen
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\&m Provincie
W Limburg

De Centrale Afdeling Interne Zaken funktioneert rechtstreeks onder de Griffier der Staten.
De afdeling werkt dienstverlenend ten behoeve van zowel het provinciaal bestuur als het
ambtelijk apparaat.
Door een honderdtal medewerkers worden, verdeeld over vier bureaus, o.a. de navolgende
taken uitgevoerd:- het registreren en archiveren van alle inkomendeen uitgaandepost met behulp van een

geautomatiseerdsysteem;- het met behulp van moderne apparatuurverzorgen van teksten, uitgaandepost en druk-
werk;- de inkoopvoor het geheleprovinciaal apparaat;- hetverzorgen van bode- en chauffeursdiensten, detelefooncentrale, de receptie en detech-
nische dienst;- het voorbereiden en verzorgen van ontvangsten;- het beheer van een uitgebreide bibliotheek met documentatie.

Wegens vertrek van de huidigefunctionaris is de functie vacant van:

hoofd van de centrale afdeling interne zaken v/m
vac. no. G.90.07
functie-informatie: sollicitatiesen inlichtingen:- het hoofd zal op een duidelijke wijze lei- Indien u geriteresseerd bent in dezefunctie

dingmoeten geven aan een grote afdeling zien wij uw schriftelijke sollicitaties graag
met een breed scalavan voornamelijk uit- binnen 14dagentegemoet. U kunt dezerich-
voerendetaken; ten aan het College van Gedeputeerde Sta-- hij/zij zal zich bewust moeten zijn dat effi- tent.a.v. de Directeurvan de Stafgroep Per-
ciënt en zorgvuldig en vaak onder tijds- soneelen Organisatie, Postbus 5700,
druk moet worden gewerkt; 6202 MA Maastricht, onder vermeldingvan- gegeven hettakenpakket zal veel aan- het vacaturenummer op brief en enveloppe,
dachtvoor representatie moetenbestaan;- het op een adequate wijze betrekken van Nadere informatiekan telefonisch worden
de medewerkers bij devoorbereiding en ingewonnen bij de heer Mr. B.J.M. Gudde,
de uitvoeringvan hettakenpakket behoort Griffier der Staten, telefoon: 043-897005,
een vanzelfsprekendheid te zijn. dan wel bij Drs. H.J. Brinkhof, Direkteur van

de Stafgroep Personeel en Organisatie, tel.
functie-eisen: 043-897150.- passende HBO-opleiding, waarbij de

voorkeur uitgaat naar Hogere Hotel- Voor belangstellenden is desgewenst schrif-
school, danwel bedrijfskunde; telijke functie-informatie verkrijgbaar.- aantoonbare leidinggevendeervaring;- goede contactuele en redactionele vaar- Vrouwen, dieaan defunctie-eisen voldoen,
digheden; worden nadrukkelijk uitgenodigd om te sol-- een dienstverlenende instelling en de liciteren. De mogelijkheidtot kinderopvang
nodigeflexibiliteit; is aanwezig.- gevoelvoor verhoudingen.

In de laatstefase van de selectieprocedure
salaris: zal een vertegenwoordiging van de afdeling
afhankelijk van opleiding, leeftijd, en erva- worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi- gisch onderzoek tot de procedure kan
maal ’ 7.923,-per maand. Bij een uitste- behoren,
kende funktievervulling zal maximaal

V 8/20-90 ’ 8.715,-per maand bereikbaar zijn.

Hoppers Drukkerijen bv bestaat Qua leeftijd gaan de gedachten uit
inmiddels 55 jaar. Naast drukkerij en naar 35 a 45 jaar.
uitgeverij is er een nieuwe activiteit. Geboden wordteen functie met

Hoppers Communicatie Plus, kortweg uitdaging èn perspectief op detoekomst
HCP. in een modern pand voorzien van de

HCP is in dekern eenregiebureau nieuwste machines. Een werkkring
dat voor een breed scalavan binnen een enthousiast team van jonge
opdrachtgevers communicatieprojecten mensen, in een omgeving die de
realiseert, van briljante full colour liefhebber alles tebieden heeft op gebied
brochures tot Audio-visuele van cultuur, natuuren
presentaties. gemeenschapsleven.

De enorme groei van al deze Wie zich in ditprofiel herkent,
activiteiten maken de binnenkomst van wordtuitgenodigd een schriftelijke
een vakbekwame bedrijfsleider m/v sollicitatie, met bijvoeging van een
voor de drukkerij noodzakelijk. curriculum vitae, te richten aan

De taak zal in eerste instantie Hoppers Drukkerijen bv, Reeweg 120,
bestaan uit; in samenspel met de 6374 BZ Landgraaf, Industrieterrein
directeur leiding geven aan het technisch Abdissenbosch ter attentievan de
bedrijf (circa 42 medewerkers); het Algemeen directeur:
beheren en beheersen van capaciteits- mevr. R.M.M. Hoppers,
planningen; kostenbewaking;
kwaliteitscontrole. Strikt vertrouwelijke behandeling.

Functie-eisen: Opleiding op
minimaal MTS-niveau; in bezit van
calculatiediploma 1 en 2; leidinggevende
kwaliteiten; kennis van en ervaring met

geautomatiseerde bedrijfsinformatie- Bffi9_fYYRIST9F__^7VÏVFïTïV
systemen; persoonlijkheid.

■oc~—
O»

Hoppers Drukkerijen bv Hoppers Uitgeverij bv Hoppers Communicatie Plus
Reeweg 120, 6374 BZ Landgraaf Tel. (045) 319292 Fax (045)314660

Sanodent*
Sanodent* BV is een dochteronderneming van Jordan A.S. en
producent van mondhygiëneprodukten (tandenborstels) voor de
Nederlandse markt en de exportmarkten. De produktie vindt plaats in
een op hygiëne gerichte werkomgeving en maakt gebruik van de
modernste technieken.

Ter versterking van onze technische dienst, zoeken wij een

ALL-ROUND TECHNICUS
Hij of zij zal zich onder meer bezig gaan houden met de volgende
taken:- ontstellen van produktiemiddelen;
- onderhoud en reparaties;- uitvoeren van wijzigingen en verbeteringen;- storingsdienst.

Gevraagd wordt:- opleiding MTS WTB of gelijkwaardig;
- bij voorkeur enige ervaring met elektrotechniek of elektronica;
- enige jaren praktische ervaring;- bereidheid tot het verrichten van ploegendiensten en

consignatiedienst;
- leeftijdsindicatie 25 tot 35 jaar.

Telefonische inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen
bij de heer B. Mager, telefoon 045-352424.

Ter versterking van ons produktieteam, zoeken wij een

PRODUKTIEKRACHT
Hij of zij zal belast worden met het bedienen van een
tampondrukinstallatie, welke deel uitmaakt van een recent opgestarte
produktielijn.
Gevraagd wordt:- een energieke instelling en enig gevoel voor techniek;
- netheid en accuratesse;- bereidheid tot het verrichten van ploegendiensten.

Informatie over deze functie kan telefonisch worden ingewonnen bij de
heer B. van der Heijden, tel. 045-352424.

Voor beide functies bieden wij:- een interessante baan in een groeiend bedrijf;
- een prettige werkomgeving;- een beloning die overeenstemt met de gestelde eisen.

Schriftelijke sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan

Sanodent* BV,
postbus 3031
6460 HA Kerkrade. , [
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HERHAALDE OPROEP

De Hogeschool Sittard vraagt op korte Hogeschool Sittard
termijn een omvat een

Gezondheidszorg ~assistent-amanuensis/ Akademie, een mi^i
ii.i__.__j / Akademie en eenmatenaalbeneerder m/v sociale Akademie

voor 38 uür. '
Taken: Sollicitaties vóór
" mede voeren van het beheer over en het 2 juni 1990 te richten

houden van toezicht op vaklokalen, inven- aan de heer
taris, apparatuur en materialen bestemd G.J. Peters, lid
voor audio-visuelevorming, sport, muziek, Centrale Direktie,
drama en verpleegkunde; Postbus 69,

" zorg dragen voor eenvoudige onderhouds- 6130 AB Sittard.
en reparatiewerkzaamheden aan inventaris,
apparatuur en materialen.

Vereisten:
" diplomaLBO-Elektrotechniek;

" goedekontaktuele eigenschappen.
Kennis van automatisering strekt tot aanbe-
veling.

Salaris van/ 2.062,- tot maximaal/ 2.909,-
-bruto per maand, afhankelijkvan leeftijd en
ervaring.

| HOGESCHOOL SITTARP
S

Nooit te oud voor 'n goede■ BIJVERDIENSTE!
Wij vragen met spoed

BEZORGERS m/v (mm is»»)

voor het verspreiden van drukwerk en weekbladen
in uw eigen wijk of woonplaats

Fabrieksstraat 7 5961 PK Horst RECLAMEVERSPREIPBU^

Zaterdag 19 mei 199028



Vanaf haar veertiende jaar
is ze psychotisch, zegt ze,
doet ze dingen die ze zelf

niet in de hand heeft. Nu is
ze 26 en heeft ze al veertig

tot vijftig keer in een
psychiatrische instelling

vertoefd. Niemand kon, of
wilde, haar tot nu toe echt
helpen. Intussen gaat het

van kwaad tot erger.
Onlangs bespoot ze in een

toestand van volstrekte
ontreddering schilderijen
in de Leidse Lakenhal en

stapte ze met een
alarmpistool in de zak bij
een crisiscentrum binnen
om hulp af te dwingen.

„En straks neem ik
misschien mijn huisarts te
grazen met wie het contact
voor geen meter loopt".

Om dat te voorkomen
smeekt ze om opname en
een vervolgbehandeling,
maar na haar laatste daad

werd ze door alle
psychiatrische centra in de

omtrek geweigerd.
Waarom? Wat is in deze
het opnamebeleid? „Als

iemand een gevaar is voor
zichzelf, voor anderen of

voor de algemene
veiligheid dan bestaat
opnameplicht. Ook bij
patiënten die vrijwillig

willen worden
opgenomen, probeert het
ziekenhuis tot plaatsing
over te gaan. Maar hier
kan weleens iets anders
aan de hand zijn. Wat?

Dat kunnen we niet zeggen
vanwege het

beroepsgeheim".

'Philips, dan is het goed', zo luidt
een - inmiddels achterhaalde -
reclameslogan. Die tekst klopt,

zelcer daar waar het de
winstgevendheid van de

elektronica-gigant betreft, niet
meer. De aandeelhouder heeft

ontdekt dat het concern lelijk tegen
de lamp is gelopen en dat de leiding
haar licht onder de korenmaat heeft

gezet.

Het lagere personeel was er bij de
vele reorganisaties in het verleden

al achter gekomen dat het lang niet
allemaal goud is wat er blinkt bij

Philips en nu smaakt ook het hoger
personeel het bitter van een

gedwongen ontslag. Zelfs de top
moet inmiddels met pijn in het hart
hebben ontdekt dat het bij Philips

minder goed toeven is dan
aanvankelijk was gedacht.

Er is duidelijk sprake geweest van
kortsluiting in de hogere échelons
van het bedrijf. Er zijn geruchten
dat de heren elkaar het licht in de

ogen niet gunden, waardoor de top
de ongunstige winstpositie niet

tijdig viseerde.

De winst is zelfs zo laag, dat jeer
geen fatsoenlijke spits voor de

Sport Vereniging van Philips meer
voor kunt kopen. En gezien de

magere resultaten van PSV zou een
vlotscorende spits van het type Van

Basten - en die koop je niet voor
ruim zes miljoen - in deze donkere

tijden best welkom zijn geweest
voor de club uit de lichtstad.

Bij de gloeilampenfabriek, zoals
Philips vroeger werd aangeduid, is
de laatste tijd bepaald sprake van

drama, en dan een van het type
tragedie. Diegenen, die het

enigszins goed met het concern
menen, zullen het zeker geen klucht

noemen, al heette de ex-topman
dan fonetisch - bijna - zo.Schilderijenbekladster ten einde raad

'Straks neem ik misschien
m'n huisarts wel te grazen'

Kormaal gesproken lijkt
ze een redelijk piente-
re, sympathieke vrouw
die onder meer vrijwil-

'Serswerk doet in een gezin met
doodziek kind. Als de 26-ja-

lge Anja (niet haar echte naam
verigens) wordt overvallen. °0r waanvoorstellingen of hal-
cinaties verandert ze in een

dat probeert de maat-c«appij te choqueren of schade
e te brengen. Op die momen-,en gaat ze bij voorbeeld naakt

°Pen 0p het Haagse Centraal,tation, op het tijdstip dat der°egen uitgaan. Tijdens zonanval ook bespoot ze laatst die
chiiderijen in de Leidse Laken-al met zwarte acrylverf.

Toen de lampen bij het concern al
vrijwel uitwaren, maar vlak voor

het invallen van de definitieve
duisternis, ging Wisse Dekker,

voorzitter van de raad van toezicht,
een licht op en haalde menig

aandeelhouder diep adem. Een
zucht van verlichting kon je dat

echter nog niet noemen. Daarvoor
is bij de meesten te veel sprake van

korte-termijnvisie in plaats van
televisie.

Dekker lijkt het concern in ieder
geval van een wisse dood te redden.

Hij zorgt er voor dat het lampje
blijft branden en dat zelfs de

verliesgevende fabricage van chips
— al dan niet in stofvrije ruimten —voorlopig nog niet aan Smith of

Golden Wonder hoeft te worden
overgedaan.

Onder leiding van Jan D. Timmer,
de nieuwe topman, moet het

concern in ieder geval weer nieuwe
wegen inslaan en als het even kan

ook aan diezelfde wegen timmeren.
Dat dient dan wel op een manier te

geschieden, die de aandeelhouder
aanspreekt. Want de

aan(deel)houder wint uiteindelijk
altijd, als het tenminste om de

strategie van een concern van dit
formaat gaat. PhVtps, dan is het pas

goed^...

peter stiekema

Paul de tombe/
meindert van der kaaij

schilderijen bespoten, terwijl in het
officiële politierapport het getal
twee staat. Later die dag zou bij de,
Riagg volgens haar ook iets anders
zijn gebeurd dan door de politie
werd gemeld.

Anja zegt wel te weten waarom ze
nergens terecht kan en wijst daarbij
met de beschuldigende vinger naar
Endegeest. In die inrichting is ze
nogal eens opgenomen geweest en
daar heeft ze voor conflict-situaties
gezorgd. Zo heeft ze er een keer
een brandje gesticht, met borden
gegooid en „iemand met bed en al
omgelazerd, nadat die me het leven
heel erg zuur had gemaakt".

Onder meer om dat recht te zetten,
heeft ze via haar advocaat („die heb
ik nodig, omdat er in psychose wel
vaker van deze dingen gebeuren")
zelf om het gesprek gevraagd. Ze
vertelt daarin niet alleen over de re-
cente gebeurtenissen, maar ook
over haar jeugd. Haar vader heeft
ze nooit gekend, ze kwam al snel in
een kindertehuis en kreeg rond haar
viertiende de eerste signalen dat ze
psychotisch was. „Dat uitte zich in
agressie, en tijdens zon opwelling
telde ik altijd. Het hele wiskunde-
boek kwam dan bij me boven. Op
mijn zestiende kwam ik voor het
eerst in contact met de Riagg en
werd ik voor het eerst opgenomen".

paar uur met smart op zitten wach-
ten, maar ze kwamen maar niet,
terwijl ik in de hand- en de been-
boeien zat. Ik zat me daarover zo
kwaad te maken, dat ik na mijnvrij-
lating naar de Riagg ben gegaan".
„Of nee", zo corrigeert ze zichzelf,
„eerst ging ik naar huis om geld te
halen. Toen ben ik een alarmpistool
gaan kopen en daarmee ben ik naar
de Riagg gegaan. Daar heb ik ge-
roepen: Doe nou eens wat, of ik
schiet de boel overhoop, maar ik
heb dat pistool in mijn zak laten zit-
ten. Vervolgens ben ik buiten op de
stoep gaan zitten".
Volgens de politie hebben twee re-
chercheurs daar met haar 'gebab-
beld' en haar het pistool afgeno-
men; Anja zegt dat ze dat is 'kwijt-
geraakt' aan een 'gestoorde vent.
„Die wilde er met mijn fiets van-
door. Blijf met je teringpoten van
me fiets af, riep ik, maar hij zei: dat
is mijn fiets. Daar kregen we ruzie
over en daarbij heeft hij dat alarm-
pistool uit mijn zak gehaald. Daar-
mee is hij verdwenen, maar een
kwartier later was hij terug en zei
dat ik moest oprotten naar huis. Hij
heeft me aan mijn haren wegge-
sleept, voor de ogen van drie mede-
werkers van de Riagg die geen poot
uitstaken".

„Ik weet dat ze me in Endegeest als
een lastige klant beschouwen en dat
ben ik misschien ook wel. Maar je
zit daar met gestoorde mensen bij
elkaar en dat levert stress op. Dat
loopt dan op een gegeven moment
uit de hand. Trouwens er gebeurt
wel vaker wat, want die mensen zit-
ten er natuurlijk niet voor hun
zweetvoeten", zo betoogt Anja.
„Maar ik heb het idee dat het in
mijn geval steeds tegen me wordt
gebruikt. Want telkens als ik in een
andere instelling kom, moet ik ver-
trekken zodra er navraag is gedaan
bij Endegeest. En ik heb er al heel
wat aan gedaan om ergens in een
therapeutische gemeenschap te ko-
men. Brieven geschreven bij voor-
beeld. Maar het is nooit zo ver ge-
komen. Zelfs toen me een keer be-
handeling was toegezegd in een an-
dere inrichting, moest ik weg nadat
inlichtingen waren ingewonnen bij
Endegeest. Dan hadden ze het op-
eens te druk. Dat zet mij aan het
denken. Endegeest speelt er vol-
gens mij een hele groterol in dat ik
nergens terecht kan".

Dat zou ook een zaak kunnen zijn
van 'regio-problematiek', vermoedtThea Meijers. „In eerste instantiezou ze bij ons moeten worden opge-
nomen, omdat wij er zijn voor
'Groot-Leiden. Maar misschien v

,
weigert ze de vervolgbehandelingbij ons en wil ze worden onderge-
bracht in een andere instelling.
Vanwege de schaarste in vervolg-bedden kan het echter zijn dat dieinstelling terugverwijst naar ons,
met het oog op die regio-afspraken.
Dan kan ze inderdaad nergens te-
recht".

kunt niet iedereen die vreemd doet,
zomaar opnemen", zegt woord-
voerder Graveland, „maar als je
zover bent dater gebeurt wat hier is
gebeurd dan is dat toch wel het
uiterste. Het is bijzonder triest dat
er in zon geval geen hulp kan wor-
den geboden. Maar het komt wel-
eens vaker voor dat zulke pro-
bleemkinderen niet kunnen worden
opgenomen. Dat gebeurt niet dage-
lijks, maar toch wel een paar keer
per jaar".
Anja's advocaat, Gerard Veldhuis,
bevestigt dit: „Ik heb ook meer van
dit soort zaken meegemaakt. Zelfs
toen opname in een inrichting als
voorwaarde was opgelegd door de
strafrechter, is die niet doorgegaan.
Die jongenwas ontoerekeningsvat-
baar verklaard. ledereen was het
erover eens dat straf geen zin had en
dat opname noodzakelijk was. We
hebben eindeloos geprobeerd hem
onder te brengen, maar dat is nooit
gelukt. Dus ik kijk hier niet vreemd
van op".
Anja zelf, die een paar jaargeleden
een hersenbeschadiging opliep door
een overdosis aan medicijnen, heeft
de hoop op behandeling (Diekstra:
„Er is best wat aan te doen") nog
niet opgegeven. „Ik geloof dat ik
kan genezen". Ze voelt zich inmid-
dels weer redelijk nu haar huisarts,
die danig was geschrokken van het
voorval, haar andere medicijnen
heeft voorgeschreven en ze wil
doorvechten om ooit een normaal
leven te kunnen leiden.
Daarom bestrijdt ze de onnauwkeu-
righeden die er volgens haar zijn in
de berichtgeving rond de beklad-
ding van de schilderijen en de ge-
beurtenissen bij de Riagg. In tegen-
stelling tot de politieverklaring zegt
ze dat ze daar niet heeft gedreigd
met het alarmpistool. Ook stelt ze
nadrukkelijk dat ze nóóit mensen
op straat heeft lastig gevallenen dat
ze nóóit in haar eigen huis brand
heeft gesticht. Dit vooral ter gerust-
stelling van verontruste buren, die
haar al op straat hebben aangespro-
ken over haar daden.
„Ik wil anderen geen leed aan-
doen", zegt ze. „Daarom wil ik ook
opgenomen worden. Anders gebeu-
ren er straks hele grote ongeluk-
ken".Onbegrijpelijk

Dat wordt ook door de Leidse poli-
tie als onbegrijpelijk ervaren. „Je

°'gens de politie een noodkreet
? h"lp. „Welnee", zegt ze zelf.

r~acht je dat ik dat soort dingen
v
°°r mijnplezier deed? Die mensen

Q
a" De Lakenhal kunnen daar toch

d
°k niks aan doen. Ik weet wel an--pre manieren om om hulp te vra-pn- Maar inderdaad, ik heb die

ta
U|P hard nodig. Ik heb mezelf to-
a' nietmeer in de hand en het gaat

- n kwaad tot erger. Ik moet opge-ven en behandeld worden".Het. n noch het ander is tot nu toe ge-
j^rd. De Riagg Zuid-Holland
°ord in Leiden (het crisiscentrumaar mensen in geestelijke nood di-

terecht kunnen) probeert nog. t'Jd een plaats voor haar te vinden
een van de instellingen in de re-!r?- »Ik wil overal heen", zegt Anja, "> „alleen niet naar Rozenburg

inrichting in Den
aag), maar de rest kan me niet

(ja .mmen- Als ze vandaag zeggen
l er ergens plaats is pak ik mijn
.^tfers en ik ga. Terwijl ik weet dat
1^ °nmenselijke dingen gebeuren.
ov3af, dat ne^ 'k er graaS voor
j^.er".Hoewel de politie zegt dat de
in

'aBg <Je verschillende instellingen
no e regio heeft benaderd, loopt ze
W ? steeds 'buiten. Waarom ze ge-
te hBerd Werd is niet Prec'es te acn'
1_«- n' omdat ze als patiënt te

is, zoals ze zelf denkt? Of,maat ze in het verleden in sommi-
he

2
flelcennuizen voor problemen

ett gezorgd, zoals de Leidse poli-
Z Meedeelde? Uit de wereld van

komt geen ant-, ord op de vragen, vanwege het
da[0ePsgeheim. Duidelijk is alleen
Vo H°°r nJa n°g steeds niets is ge-

Vreemd
Vre!1 Wordt waarschijnlijk als
j^e.md ervaren", begrijpt Thea

fich. erS als woordvoerder van de me-
n di^ -En de Riagg
feu h ennuizen zullen ongetwij-
Wjj ,de gebeten honden zijn. Maar
ro e nnen °ns vanwege het be-
ded

psSeheim alleen algemeen ver-
ge lgen". 20 betoogt ze.„En de al-
een regels zi Jn dat mensen die
of v

gevaar opleveren voor zichzelf
£en°0r anderen moeten worden op-
«nï°SVia een In Bewaring Stel-

-6 uut.) of een rechterlijke mach-

Anja zelf zegt dat ze al vanaf haar
veertiende psychotisch is en ze ver-
toont ook veel van de symptomen.
De psycholoog prof. Diekstra ty-
peert een psychotisch persoon als
„iemand die gevoelsopwellingen,
beelden, wanen of hallucinaties
heeft, waarbij hij niet in staat is om
een onderscheidte maken tussen de
werkelijkheid en de beelden, voor-
stellingen of wanen. Een psycho-
tisch iemand is een mens die zich
voorstelt dat de hele wereld tegen
'm is, dat alle instanties tegen hem
samenspannen en dat iedereen naar
hem op jacht is. Onder zulke om-
standigheden zal zo iemand alles
proberen om die wereld schade toe
te brengen. In zon waan is er vaak
een stem die zegt wat jemoet doen
en dat wordt een obsessie. De in-
nerlijke spanning loopt op en ver-
dwijnt pas door de daad. Zulke
mensen weten wel wat ze doen,
maar overzien de consequenties
daarvan niet".De definitie sluit op
veel punten aan bij het verhaal van
Anja, die achteraf haar spijt be-
tuigt, maar op weg naar de schilde-
rijen niet meerkan stoppen. Ze her-
innert zich haar daden van die be-
wuste donderdag overigens wel,
maar haar lezing en die van de poli-
tie lopen nogal uiteen. Volgens
Anja heeft ze bij voorbeeld zeven

tiging (RM). Daarvan was in dit ge-
val klaarblijkelijk geen sprake.
Daarnaast worden personen die
worden aangemeld door huisartsen
of Riagg, zelden geweigerd. Tenzij
opname in een bepaalde instelling
niet in het belang is van de patiënt
zelf, maar danwordt er naar een an-
der centrum doorverwezen".
In dit geval is er dus kennelijk iets
anders aan de hand, vermoedt Thea
Meijers. „Natuurlijk worden er wel
eens fouten gemaakt bij het opna-
mebeleid. Maar in dit geval denk ik
dat er sprake is van een andere pro-
blematiek waarover niet kan wor-
den uitgeweid. Vanwege de be-
scherming van de privacy van de pa-
tiënt. Misschien wil deze vrouw op
deze manier opname forceren, mis-
schien stelt ze daarbij haar eigen
voorwaarden. Het komt voor dat
patiënten behandeling willen af'
dwingen die niet in het belang van
depatiënt zou kunnen zijn, of waar-
voor geen indicatie bestaat".

Hallucinaties Lief
Zelf dacht ze in die tijd overigens
dat ze niks mankeerde en dat ze
geen behandeling nodig had. Im-
mers, als haar 'aanval' voorbij was,
liet ze zich kennen als een 'pienter,
lief meisje. Een maatschappelijk
werker overtuigde haar er echter
van dat ze zich moest laten helpen
en vanaf haar twintigste ging ze op
zoek naar de juistebehandeling.
Tevergeefs.
„Want ik kon die hulp nergens krij-
gen. Ik werd wel overal opgeno-
men, maar als de bui over was en ze
leerden me beter kennen, dan zei-
den ze: je mankeert niks, ga maar
naar huis. Dan kwam ik dus weer op
straat te staan. Zo heb ik jarenlang
alleen maar opname-afdelingen ge-
zien en nooit de behandelafdeling.
Terwijl ik juist een gerichte behan-
delingnodig heb. Ik moet leren ont-
dekken, wanneer het eraan komt,
ermee om leren gaan".
Die donderdag lukte dat niet. Ze
pakt de draad van het verhaal op na
haar arrestatie. Op het politiebu-
reau werd ze onderzocht door twee
psychiaters van de Riagg. „Een er-
van sloeg ik op zn plaat, want er
was geen land met me te bezeilen",
bekent ze eerlijk. „Daarna beloof-
den die twee dat ze een opname
voor me zouden regelen en nog te-
rug zouden komen. Daar heb ik een

Geen commentaar
Politievoorlichter Graveland zegt:
„Dat is haar verhaal. Er zijn wel de-
gelijk twee rechercheurs geweest,
maar misschienhebben die haarwat
anders benaderd waardoor ze ge-
dacht kan hebben, wat een rare
snuiter". De Riagg weigert com- .
mentaar te geven op de hele gang
van zaken, alweer onder verwijzing
naar het beroepsgeheim. Informa-
tie over personen wordt niet ver-
strekt. „Dat raakt aan de behande-
ling en we zijn wettelijk verplicht
daarover te zwijgen", zegt adjunct-
directeur mevrouw Tuinenburg. „Ik
vind het heel vervelend dat ik geen
fatsoenlijk antwoord op uw vragen
kan geven, maar het mag niet".
Ze wil wel kwijt dat de Riagg bij het
zoeken naar een opvangmogelijk-
heid contact houdt met Anja. Die
ontkent dit echter fel tijdens het ge-
sprek: „Ze zeggen dat ze bezig zijn,
maar ik heb nog niks gehoord. Vol-
gens mij doen ze niets, anders had-
den ze toch wel wat gevonden?".

Philips
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&| N.V. WATERLEIDING
MAATSCHAPPIJ LIMBURG
De N. V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
te Maastricht verzorgt de drinkwatervoorziening in 68
gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 77 miljoen
m3water geleverd aan 360.000 afnemers.
Bij de WML zijn momenteel ca. 440 medewerkers in
dienst.

Bij het Bouwburo van ons bedrijf is op ons hoofdkantoor te Maastricht,
plaatsingsmogelijkheid voor:

A. EEN BOUWKUNDIG OPZICHTER-TEKENAAR
B. EEN WERKTUIGBOUWKUNDIG

TEKENAAR-CONSTRUCTEUR
Ad A. Funktie-inhoud:
- het zelfstandig toezicht houden op nieuwbouwprojecten in de utiliteitsbouw;- het voeren van de daarbij behorende administratie;- het bijwonen en notuleren van bouwvergaderingen en werkbesprekingen;- het vervaardigen van detailtekeningen en revisiewerk;- het opmeten en uittekenen van verbouwingen met de daarbij behorende

technische omschrijvingen;- het omschrijven en aanvragen van offertes en het plaatsen van opdrachten.

Funktie-eisen:
- MTS-opleiding bouwkunde en bouwkundig opzichter/tekenaar BNA;- 5a 10 jaar ervaring als bouwkundig opzichter-tekenaar;- rijbewijs B;- leeftijd 25-30 jaar.

Ad B. Funktie-inhoud:- het zelfstandig ontwerpen, detailleren en tekenen van pomp-, leiding-, filter-
en procesinstallaties aan de hand van omschreven taakstellingen;- het toepassen van de daarbij horende normen en voorschriften;- het opmeten en uittekenen van wijzigingen aan bestaande installaties;- het vervaardigen van revisietekeningen;

- het voeren van technisch-administratief werk.

Funktie-eisen:- diploma MTS-werktuigbouw;
- 5a 10 jaar ervaring als tekenaar-constructeur van leidingwerk en

apparatenbouw;- rijbewijs B;- leeftijd 25-30 jaar.

Salaris:
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens de IZA-regeling.
Rechtspositie volgens de Collectieve Arbeidsovereenkosmt van de
Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd Bouwburo, de
heer ing. Th. Heuts, telefoonnummer 043-217841, toestel 660.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 1060, 6201 BB
Maastricht.

82352

XXX zoetermeer
Wiry gemeente zoetermeer

wr postbus 15
2700 AA zoetermeer
centrale afd. pers. en org.■ ■ telefoon (079) 440 440

Bij de hoofdafdeling Stedelijke Ontwikkeling,
Beheer en Economische Zaken onderdeel Weg- en
Waterbouw zijn een tweetal vacatures

a. tekenaar/
ontwerper/
constructeur (m/v)
vacaturenummer 203.122.02

b. tekenaar/
ontwerper (m/v)
vacaturenummer 203.123.02

a. Functie-informatie:- ontwerpen, construeren van weg- en waterbouw-
kundige constructies;- maken besteks-, werk-, detailtekeningent.b.v.
grotere uitbreidingsplannen,reconstructies e.d.;- uitvoeren rekenwerk op gebied van stabiliteit,
dimensioneringen en sterkte t.b.v. bestekken etc;- bestellen van materialen, samenstellen bestekken,
bestekomschrijvingen;- diversen zoals urenverantwoording, bijhouden
werkarchief.

Functie-eisen:- HTS Weg- en Waterbouwkunde;- ervaring strekt tot aanbeveling;- applicatie Weg- en Waterbouw gewenst.

Arbeidsvoorwaarden:- voordelige, gunstigeziektekostenregeling op
particuliere basis;- prima studiefaciliteiten (geldelijke vergoeding/
verlofcompensatie);- prima pensioenopbouwvoorziening;

-jaarsalaris van maximaal f63.000- bruto (all-in);- ruime verloffaciliteiten, flexibele werktijden.

b. Functie-informatie:
- ontwerpen en uitwerken van weg- en waterbouw-
kundige werken;- maken van tekeningen t.b.v. bouw- en woonrijp-
maken, herinvesteringen, reconstructies e.d.;- enig rekenwerk t.b.v. dimensioneringen,zand- en
grondhoeveelheden;- bestellen materialen, samenstellen bestekken
e.d.;- diversen zoals urenverantwoording, werkarchief
bijhouden etc.

Functie-eisen:- MTS Weg- en Waterbouwkunde;- minimaal 5 jaar ervaring;- applicatie-opleiding op het vakgebied strekt tot
aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:
-jaarsalaris van maximaal f55.000,- bruto (all-in);- zie voor overige voorwaarden functie a.
Zoetermeer geeft bij geschiktheid de voorkeur aan
kandidaten, afkomstig uit de groepen die tot nu toe
binnen de organisatie ondervertegenwoordigd zijn,
zoals vrouwen, vertegenwoordigers van culturele
minderheden en mindervaliden.
Het werken in deeltijd en in duo-banen behoort tot
de mogelijkheden.
Daarom nodigen wij vertegenwoordigers van deze
groepen en diegenen die belangstelling hebben
voor het werken in deeltijd of duo-baan uit te
solliciteren.
Zoetermeer kent een beperkte mogelijkheid tot
kinderopvang.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent ge-
noten opleiding en werkervaring binnen 14 dagen
zenden aan het college van burgemeester en
wethouders van Zoetermeer, onder vermelding van
bovengenoemd vacaturenummer en naam van dit
blad.

Gemeente Roermond

Roermond vervult vanuit meerdere gezichtspunten een centrumfunktie in Midden-Limburg. De stad biedt dan
ook veel mogelijkheden voor dienstverlening, handel en industrie. Uiteraard zijn er goede voorzieningen op
het gebied van welzijn, onderwijs, kuituur, sport en rekreatie.

OPENBARE BASISSCHOOL AAN DE ROER is per vaandel. De kinderen krijgen les op alle school-
-1 augustus 1989 geopend. De school biedt dagen van 08.30 uur tot 14.10 uur.
onderwijs aan leerlingen van de groepen 1 tot en Wij zoeken enthousiaste gegadigden voor de per
met 8. Zij werkt individueel gericht en schrijft 1 augustus 1990 vakant gekomen funktie van:
goede sociale en kreatieve vorming hoog in het

PART-TIME GROEPSLEERKRACHT (V/M)
FUNKTIE-INFORMATIE " de bereidheid om u in te zetten voor al die akti-
In deze funktie levert u samen met de direkteur en viteiten die onze school tot een leefgemeen-
de eerste groepsleerkracht een aktieve inbreng in schap maken.
de opbouw van de school en geeft u mede vorm
aan het onderwijs. ARBEIDSVOORWAARDEN
De funktie omvat 10 uur per week. Het ligt in de Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn kon-
verwachting dat deze funktie al in de loop van het form het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel.
schooljaar 1990/1991 zal uitgroeien tot 40 uur. De gemeente voert een vrouwvriendelijk perso-

neelsbeleid. Mede in dat kader is kinderopvang
FUNKTIE-EISEN mogelijk.
U bent voor ons een geschikte kandidaat als u
beschikt over: SOLLICITATIES

" de vereiste wettelijke bevoegdheden; Indien u belangstelling heeft voor de aangeboden

" de vaardigheid om in kombinatieklassen les te funktie nodigen wij u uit om binnen 10 dagen na
geven; publikatie van deze oproep uw sollicitatie te richten"de vaardigheid om les te geven in de groepen aan het kollege van burgemeester en wethouders
3 tot en met 8. Ervaring strekt tot aanbeveling van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond,
maar is geen absolute vereiste; onder vermelding van 08/GL II in de linkerboven-

" het vermogen om initiatieven te nemen; hoek van de sollicitatiebrief en -enveloppe. Mocht

" het vermogen om met kollega's en ouders y nadere informatie wensen, dan kunt u kontakt
samen te werken; opnemen met mevrouw J. Nellen, direkteur, tele-

" goedekontaktuele eigenschappen; foon 04750-31309 (school) of 04958-3361
i (privé).
1 II

t A

De uiteenlopendewerkzaamheden van het Algemeenburgerlijkpensioenfondszijnaan
verschillende organisatie-onderdelentoevertrouwd; hetAbp teltzes bedrijfseenheden, te weten Pen-
sioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, Onroe-
rend Goed en ABP-Hypotheken.Bij deuitvoering vanhun taken kunnen dezebedrijfseenheden ge-
bruikmakenvan de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemene Voorzieningenlevert debe-
nodigdefaciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteunden geadviseerddoor een aantalkleine gespe-
cialiseerdeCentrale Staven. HetAbpheeft in 12plaatsen inhet landvestigingen.Van deruim 3700me-
dewerkers is hetmerendeel werkzaamin hethoofdkantoor te Heerlen.

i IL__fcl HYPOTHEKEN
ABP-Hypotheken is een van de driebeleggingseenhedenvan hetAbp en belegt een deelvan

de aan hetAbp toevertrouwde pensioenpremies in hypotheken.
Dit gebeurt enerzijdsvia hypotheekverstrekkingaan particuliere (aspirant-)woningbezitters en anderzijds via
samenwerkingsverbandenmet andere hypotheekverstrekkers. Deze samenwerkingsverbandenkunnen zowel
betrekking hebben op nieuw te sluiten hypothecaire leningenals op bestaande leningen.

Het tot standbrengen en onderhoudenvan genoemde Wij vragen: eenbedrijfseconomische of bedrijfskun-
samenwerkingsverbandenis detaak van hetbedrijfs- digeopleiding opacademisch niveau; aantoonbareer-
onderdeel Externe HypothecaireBeleggingen (EHB), ■ varing en kennis in beleggmgs- en/offinancierings-
dat op ditmoment 12medewerkers omvat. wereld, bij voorkeuropgedaan in samenhangmet hy-
BinnenEHB bestaat het onderdeelEconomisch-Juridi- pothecaire financiering; een scherp analytischvermo-
scheZaken (EJZ) dat momenteel o.a. door eenSenior genen eenkritischeinstelling; een goedemondelinge
en een Junior Bedrijfseconoom wordt bemand. en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Het laatste met name gericht op het vervaardigen van
In verband met de sterk expanderendebusiness van bondige en doelgerichterapportages; goede contac-
EHB en geletop de daarmee gepaardgaandekwanti- tuele en socialevaardigheden en hetvermogen omin
tatieve en kwalitatieve uitbreiding van detaken van een klein en hecht teamverband tefunctioneren.
EJZ zoeken wij belangstellendenvoor de functie van

Wij bieden: een aantrekkelijkefunctie binnen een dy-
-1 namische en jongeorganisatie; een salaris dat in over-öwi-L-lwA eenstemming is met aard en niveauvan defunctie;

■■ m-J—m-** AT m- mm^mmm 8% vakantietoeslag; een uitstekendepensioenvoorzie-
JjOCUrIirSGCOIIOOIVI (m/V) nin9 en een tegemoetkomingin de kosten van ziekte-

* kostenverzekering; goedestudiefaciliteiten voor ver-
Taakomschrijving: het leverenvan een substantiële dere ontwikkelingvan kennis en bekwaamheden,
bijdrage aan de strategischebeleidsontwikkeling; het
verlenen van bedrijfseconomischeondersteuning bij Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
de tactisch-operationele beleidsontwikkelingen SeniorBedrijfseconoom, Drs. M.H.L.M. Bronzwaer,
-evaluatie, waarbij het met name gaat om debeleg- tel. 045-794567.
gingstechnischeen financieringstechnische aspecten;
het toetsen van met partners te maken en/of gemaakte Een psychologisch onderzoekkan deeluitmakenvan
afspraken opbedrijfseconomische en rendements- desollicitatieprocedure,
technische consequenties; het verzamelen van gege-
vens, het analyseren daarvan en hetrapporteren over Schriftelijke sollicitaties,voorzien van een curriculum
ontwikkelingen opdekapitaalmarkt en de hypotheek- vitae, kunnen voor 11 juni1990 worden gericht aan:
markt; het identificerenen analyserenvan mogelijke ABP-Hypotheken/Personeel en Organisatie, t.a.v. dhr.
partners in demarkt; het leverenvan een bijdrageaan H. A.A.M, van Ingen, Postbus 3005, 6401 DM Heerlen,
de opstellingvan het bedrijfsplan.

7IQT 'n wereld aan mogelijkheden

I J

p*sl openbaar
onderwijs
heerlen

De bestuurscommissie openbaar primair
onderwijs van de gemeente Heerlen
roept sollicitanten op voor de funktie van:

direkteur openbare
freinet basisschool
zeswegen (m/v)

Wegens aanstelling van de huidige
direkteur als direkteur van de met ingang
van het schooljaar 1990/1991 te starten
openbare 5.0.A.0.m.-school komt deze
funktie vakant.
De openbare Freinet basisschool
Zeswegen, gelegenaan de Mijnzetellaan 4
in dewijk Zeswegen, telt 164 leerlingen.
Aan deze school zijn naast de direkteur
4 full-time leerkrachten en 4 part-time
leerkrachten verbonden.

Naast het voldoen aan dewettelijke
vereisten wordt van de sollicitanten
verwacht, dat zij:
een duidelijke visie hebben op het open-
baar onderwijs, hierachter staan en met
enthousiasme aan de uitwerking vorm
willen geven;
kennis en ervaring hebben met het
"freinet" onderwijs en dit onderschrijven,
waarbij echter de "freinef'-uitgangs-
punten niet dogmatisch moeten worden
ervaren, doch als inspiratiebron dienen;
ervaring hebben in een leidinggevende
(onderwijs.-funktie en over management-
kwaliteiten beschikken;
de vaardigheid bezitten om leiding en
begeleiding te geven aan het team, uit-
gaandevan delegatie en samenwerking,
met behoud van eigen eindverant-
woordelijkheid;
gedegen organisatorische, onderwijs-
kundige en kontaktuele eigenschappen
bezitten;
daarnaast debeschikking hebben over
stimulerende, coördinerende en
probleemoplossende eigenschappen met
ruimte voor inbrengvan het team, mede-
zeggenschapsraad en ouders.

Een medisch en een op de funktie gericht
psychologisch onderzoek maken deel uit
van de selektieprocedure.

Vrouwelijke kandidaten worden
nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.
In de sollicitatiebrievendienen de solli-
citanten naastvermelding van opleiding,
ervaring en referenties, duidelijkkenbaar
te maken, dat zij kunnen voldoen aan de
hiervoor gestelde verwachtingen.

Voor algemene informatie omtrent de
vakature kunnen de belangstellenden
zich wenden tot dhr. J. Dohmen, hoofd
van de afdeling cultuur en onderwijs van
de dienst welzijn, tel: 045-764536.
Gegadigden worden uitgenodigd hun
sollicitatiete zenden aan de secretaris
van de bestuurscommissie openbaar
primair onderwijs, Putgraaf 3,
6411 GT Heerlen.
De sollicitatiebrieven dienen uiterlijk
28 mei 1990ingekomen te zijn.

L_A \ a > ') \ \ j

fan linders
Biedt werkaan 1200mannen en
vrouwen van 16 tot 66 jaar.

Wekelijks vinden 170.000klanten hun
weg naar haar 40 supermarktenen
foodcenters.

Daar verwachten ze een prima winkel
met 't allerbeste voor 'n vriendelijke
prijs. Maar vooral een hartelijk
welkomen een deskundigebediening

Een team van gemotiveerde mede-
werkers staat daarvoorgarant.
Inons team inBrunssumkomt een
plaats vrij voor een

verkoopster
voor dekaas/vleeswaren-afdeling.
Het betrefy eenfulltime baan.
Bij voorkeur verkoopervaring ineen
vers-afdeling.

caissières
zowel voor een volledigebaan als ook
deeltijd.Naast eenkassa-taak, draagt
zij ook verantwoording voor een eigen
assortiment-groep.

Uw sollicitatie-briefkunt urichten
aan het HoofdPersoneelszakenvan

fan linders *Postbus 72,5854ZHBergen (L.)
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De donkere vlek is nog goed te zien.
Er staat een kring met kaarsjes

omheen. Een kleine vrouw in het
zwart knielt op de stoep. Ze legt een

bosje bloemen neer, en slaat haar
handen voor haar gezicht. Nee, ze wil

niet praten. Ze kwam hier alleen
'toevallig' langs. Ze baant zich een
weg door de menigte en verdwijnt

weer in de duisternis.
De lange rechte straat staat vol

mensen. Ze hebben fakkels in hun
hand. Ze zwijgen. Het is avond. Een
buitenwijk van Palermo. Hoge grijze

flatgebouwen. Nog geen 36 uur
geleden is hier in deze straat een man

vermoord. Hij heette Giovanni
Bonsignore. Hij was 60 jaar oud en
werkte als hoge ambtenaar bij het

regionale bestuur van Sicilië.
Twee killers hebben hem gevolgd toen
hij die ochtend zijn huis uitkwam. Ze

hebben hem op de schouder getikt. En
toen de man zich omdraaide hebben

ze hem vermoord. Zes pistoolschoten
in zijn gezicht. Zo heeft de politie hem

gevonden. Voorover liggend op de
stoep. Zijn hoofd in een grote plas met
bloed. De killers zijn weggereden op

een rode motor. En verder heeft
niemand iets gezien.

Mafia beheerst het
leven op Sicilië

ten worden gehouden, en op grote
schermen in de buitenlucht alle
wedstrijden te zien zullen zijn. Zo
reden we die avond, vrolijk pra-
tend, de straten van Palermo bin-
nen. We passeerden de eerste flat-
blokken en toen kwam de bus tot
stilstand. De politie had de weg af-
gezet om plaats te maken voor de
fakkelherdenking van de moord op
Giovanni Bonsignore.

ïovanni Bonsignore is vermoord
■ttdat hij eerlijk was. Hij was een. er|ijk ambtenaar. En dat is iets watJe jezelf hier op Sicilië niet kuntPermitteren", zegt een oudere man
et witte haren en een grote blau-e ogen. Hij staat weggedoken inen portiek niet ver van de kring*et kaarsjes.

Wichtig kijkt hij om zich heen. Hij
Praat zachtjes en gejaagd, en wil
!_!. l dat iemand hem ziet. Toch wil

'J bij de herdenking zijn. De man
een collega van Bonsignore.

giovanni had besloten om de
endel en de corruptie die hij als

mbtenaar tegenkwam niet langer
verzwijgen", vertelt de man.

''Y'J had een rapport gemaakt over
*"es wat hij in de afgelopen 20 jaar
~?. ambtenaar was tegengekomen.
t

'J is met dat rapport naar de rech-r gestapt. Hij was op zaken gestuit
aarbij de mafia en de politici van
' eiland onder een hoedje speel-n- En dat is de reden waarom hij

jfmoord is". De oude man stokt.
s !..knippert met zijn ogen in het

van de fakkels. Dan komt
on St°et 'n beweging. In een stillePtocht trekken de mensen de
z..aat uit. De man pakt de hand van
2.Jn vrouw en trekt haar dicht tegen
bf aan' "^ za' floo'l de moed heb-. ~n die Giovanni heeft gehad",zegtI zacht.

Stoffig
„Nee, de mafia, daar kun je op Sici-
lië niet omheen", zegt Carmine
Mancuso met een kleine glimlach.
„Ook al wil jehet er niet over heb-
ben. Je loopt er toch tegenaan".
Carmine Mancuso woont met zijn
gezin op de elfde verdieping van
een hoge flat in een van de vuile,
stoffige straten in het centrum van
Palermo. Beneden voor de ingang
staat een kogelvrije auto, met vier
gewapende mannen erin. Ze hou-
den iedereen tegen die zich in de
buurt van de flat begeeft.
Pas na veel bellen, fouilleren en on-
dervragen mocht ik, geëscorteerd
door twee lijfwachten, in de lift mee
naar boven. Carmine Mancuso is
politieinspecteur, en tevens de
voorzitter van het anti-mafia comi-
té. Hij is een van de mensen op Sici-
lië die het meest van de mafia af-
weet. En daarmee behoort hij tot
een van de grootste doelwitten van
de mafia.

„Klopt het bericht dat er tijdens het
verblijf van het Nederlands elftal in
uw hotel 60 bruiloften en partijen
worden gevierd?", vragen we de di-
recteur voor de derde keer. „Ha ha.
Nee. Welnee. Dat zijn allemaal leu-
gens en verzinsels". Vraag: „Hoe-
veel bruiloften worden er dan wel
gehouden?" Nu wordt de directeur
plotseling giftig. „Minder, mejuf-
frouw. Veel minder dan 60". Vraag:
„Hoeveel zijn het er danwel?" Ant-
woord: „Dat wil ik u niet vertellen".
Onmiddellijk schakelt de directeur
over op een lofzang op de Italiaanse
keuken. Hij zal vreeeeselijk zn
best doen om het Oranje elftal zo
lekker mogelijk etenvoor te zetten.
Jammer genoeg kan hij over het
menu op dit moment nog niets zeg-
gen. Dat zal bepaald worden in
overleg met de trainer en de dokter.

Het is wel jammer dat ze de vrou-
wen niet meenemen, want anders
had hij zijn rijke kennis van vrou-
welijk schoon met een nieuwe ver-
zameling aan kunnen vullen. Ha ha.
Joviaal kloppend op schouders, en
alle belangrijke vragen omzeilend
troont de directeur ons mee naar de
'lounge.

'Aaah, Olanda. Bello, bello. Met
open armen komt de directeur van
het Kafara hotel op het terras op
ons aflopen. Hij glinstert helemaal
van de dikke gouden armbanden,
de kettingen en horloges. Zijn ogen
zitten achter een donkere zonnebril
met alweer gouden randen. Hij
komt oorspronkelijk uit Rome,
maar hij zal het Nederlands elftal
trakteren op het beste onthaal van
heel Sicilië.

Bij elke vergadering stond prins
Vanni Calvallo 'himself bij de in-
gang, om de heren mafiosi hun ge-
weer af te nemen. Bij een prins op
bezoek met wapentuig, is nou een-
maal niet 'chique.

Ni Calvello. Het is in dit kasteel dat
tot ver in de jaren tachtig de topver-
gaderingen werden gehouden van
de zogeheten 'koepel', het bestuur
van de mafia. Op die vergaderingen
werd besloten over leven en dood,
en over de economische strategie
van de mafia-BV.

marjon van royen

Ook Carmine's vader was bij de po-
litie. Maar net zoals Giovanni Bon-
signore, en de tientallen andere
ambtenaren, rechters, en politie-
mensen die in de afgelopen jaren op
Sicilië tegen de mafia in opstand
kwamen, is ook Carmine's vader
vermoord.

" In 4eze idyllische omgeving wonen de mafia-bazen.

geld van de restauratie in zijn zak,
en doet er vervolgens niets goeds
mee.

'vrienden', terwijl hij in de keuken
koffie zette.

een multinational als de Italiaanse
autofabriek Fiat. Zon organisatie
verspilt dus geen tijd met aanslagen
in het wilde weg. Ze zoeken hun
slachtoffers nauwkeurig uit".

„Het grote probleem van de macht
van de mafia is het nauwe verband
dat er hier bestaat tussen de mafia
en de politiek", legt Carmine Man-
cuso uit. „Er bestaat een soort
'bondgenootschap', waarbij de ma-
fia zorgt voor stemmen, en in ruil
daarvoor de beschikking krijgt over
ongeveer alle overheidsgelden die
door de politici op Sicilië worden
uitgegeven. Door de macht die de
mafia op Sicilië heeft, kunnen de
clans ervoor zorgen dat hele fami-
lies, en zelfs hele wijken op een be-
paalde politicus stemmen".

supportersgroepen uit elkaar moe-
ten houden. „Je moet goed begrij-
pen dat we hier een politie hebben
die wel wat meer gewend is dan een
paar vechtende voetbalsupporters",
zegt de persvoorlichter als we neer-
ploffen op de zachte groene bankjes
van de vip-tribune.

Alleen
*A1S je eerlijk bent word je alleen■ aten. En als je alleen bent word
ja Vermoord. Zo gaat dat hier sinds
har. en dag"- Drie maanden lang
Sch ovanni Bonsignore om be-
rechrming gevraaêd- HiJ heeft de
>o"'er gesmeekt om gehoord te
hii "' aar bescherming heeft<J"°°it gekregen, en de aanklacht
(j , 'j nad ingediend bleef liggen injlavan de rechter.
ven .. 's allemaal met elkaar verwe-
ck > verzucht de man. „Het is ver-
bist -d' Je kunt niets doen- A1g. ik maar een tiende van wat
tvv°Vann' w'st- an zou 'k er geen
lte^e ' maar twintig keer over den-n voordat ik mijn mond zou

Er is hier geen bescher-

-1(1 ?n ik die avond landde op het
ik 'ne. vliegveld van Palermo, had
HO/"J heilig voorgenomen om het
fja f^ns niet te hebben over de ma-
°D «;" m m Palerm°. welkom
land'liê' de Parel van de Middel-
vak Zee ' stonder in folder in het
d Je van mijn vliegtuigstoel. En
bi a([ Wllde ik het over hebben. De
eeuv^ e zee' de slaperige dorpjes, de
hebb"0"06 cultuur- Ik wilde het
en ven over de geur van bloemen
tDe an de knoestige sinaasappelbo-

We kijken naar de hoge berg die
oprijst achter het stadion. Het is de
Montepellegrino, volgens de Duitse
dichter Goethe 'de mooiste berg
van de wereld. Bovenop de berg
ligt het heiligdom van Santa Rosa-
lia, de beschermheilige van Paler-
mo: Om te ontsnappen aan de man
waaraan ze door haar vader werd
uitgehuwelijkt, vluchtte Rosalia
eeuwen geleden de Montepellegri-
no op. Ze verstopte zich daar in een
grot, waar ze uiteindelijk na jaren
stierf.

En daar, vlak bij Bar Slurp - verse
broodjes - daar moet ergens de plek
zijn waar boss Prestifilippo werd
doorzeefd met kogels terwijl hij op
zijn Vespaatje over de kronkelende
kustweg reed. En dan het heroïne-
laboratorium en de ingerichte mar-
telkamer, die hier werden ontdekt
nadat een aantal mafiabazen waren
doorgeslagen. De onthulling dat de
beruchte martelmethode van de 'in-
capramento' (het zodanig vastbin-
den van iemand met zijn armen en
benen op zijn rug dat het slachtoffer
zichzelf langzaam wurgt), dat deze
methode uiteindelijk alleen maar
wordt toegepast omdat 'een lijk op
die manier gebonden in de koffer-
bak van elke auto past.

Hotel Kafara
De volgende dag rijden we met
Marcello Barbaro langs de kust
naar 'Hotel Kafara'. Een groot luxe
hotel aan de zee, met veel terassen
en bloemen, dat in Nederland nog
veel bekendheid zal krijgen, omdat
het de plek is waar tijdens de eerste
ronde van het WK het Nederlands
elftal zal logeren. Het Kafara hotel
ligt in een gebied dat in Italië be-
kend staat als 'il triangolo della
morte', de driehoek van de dood.
In dit gebied- in de driehoek tussen
de plaatsjes Bagheria, Baucina, en
Altavilla Milicia - werden in de af-
gelopen tien jaar de bloedigste ma-
fiaoorlogen uitgevochten. In het
rammelende autootje van Marcello
Barbera heb ik het idee een toeristi-
sche mafia-route te rijden.

„In ruil daarvoor zorgt de verkozen
politicus dan dat alle overheidsmid-
delen die hij kan uitgeven in handen
van de mafia terecht komen: Van
een opdracht voor de bouw van een
groot aquaduct tot en met het leve-
ren van watjes of injectiespuiten
aan de openbare ziekenhuizen. Alle
opdrachten, en dus alle middelen
worden uitgegeven aan bedrijven
die ofwel direct in mafiahanden zijn
ofwel door de mafia gecontroleerd
worden". Carmine zwijgt, en wrijft
over zijn voorhoofd. „Dat is zoals
het hier werkt", zegt hij. „ledereen
die ook maar een vinger uitsteekt
naar deze helse machine kan reke-
nen op een einde zoals Giovanni
Bonsignore gisteren overkomen is.
Probeer daartegen maar eens in op-
stand te komen".

een bus vanaf het vliegveld trof ik
£e Sr°epje enthousiaste jongens.
Iiet,w«den alles weten van 'Goel-

w^h h°e het gaat met zijn knie'
Waa den weten over 'Keuman' en
train°m Croeieff niet meekomt als
ze ZT- ze vertelden ook hoe trots
derl dat een 'topclub als het Ne-
den?"?8 elftal' volgende maand tij-
re'dk eerste r°nde van het We-
it, p amPi°enschap, te gast zal zijn
de aiermo. „Je zult zien", zeiden
fa _tangens- "Ze zullen het bij ons
ter astlsch hebben. En de suppor-a 'e meekomen ook".

Voordat we stoppen bij hotel Kafa-
ra, wil Marcello Barbaro nog even
een toeristisch uitstapje maken naar
een van de meest pittoreske ha-
ventjes die deze prachtige kust-
streek rijk is. In het heldere blauwe
water dobberen kleine vissers-
bootjes. Er zwemmen wat kinderen
in de zee. Na het rumoer van de
stad Palermo heerst er hier een wel-
dadige stilte.

Jarenlang speelde de burgemeester
van het dorp Baucina het spelletje
mee. Nu is hij doorgeslagen. De
trainingsvelden voor het Neder-
lands elftal zijn voor miljoenen gul-
dens te duur opgeknapt door een
bouwbedrijf van de mafia.

Woede
Dan valt plotseling onvermijdelijk
het woord 'mafia'. De directeur
kijkt of hij water ziet branden. „De
mafia bestaat niet", roept hij. „Al-
lemaal leugens en verzinsels. Er be-
staat helemaal geen mafia". De di-
recteur briest van woede. En het
lijkt wel of hij metzijn geblaas alles
in een keer weg wil vegen.
Ook het feit dat aanleg van de trai-
ningsvelden voor het Nederlands
elftal, vlak bij het Kafara hotel in
het plaatsje Altavilla Milicia, nu het
nieuwste mafiaschandaal van de
week zijn geworden. Een aantal da-
gen geleden arresteerde de politie
op Sicilië vijf bouwondernemers die
stuk voor stuk met hun bedrijven
verbonden zijn aan de mafia.

voetbalvelden!

Jarenlang hebben deze mafia-on-
dernemers onder één hoedje ge-
speeld met de lokale burgemeesters
en wethouders. Daardoor wisten ze
in de dorpen van de 'driehoek van
de dood' voor een bedrag van 40
miljard lire (rond 60 miljoen gul-
den) aan overheidsfinanciering bin-
nen te halen voor de aanleg van we-
gen, een waterleidingssysteem en...

Kasteel
Vlak naast het haventje staat een
groot kasteel dat eigendom is van
de beroemde siciliaanse prins, Van-

„Daar rechts was de villa van Pino
Greco Scarpuzedda". Ach ja, dat is
waar. Scarpuzedda de superkiller
van de mafia. Bijgenaamd 'de man
die alleen maar lacht als hij schiet.
Meer dan honderd moorden op zijn
conto, waaronder de beroemde ma-
fiabestrijder generaal Dalla Chiesa
en zijn vrouw. Twee jaar geleden
werd hij zelf vermoord, met een
schot in de nek, in een villa van

Bebe .
eiia J°ngens vertelden over hun
*jeri er. de mooie dingen die er te
rn e j z,m-. Griekse theaters, Ro-
en i ¥ ruïnes, Moorse gebouwen
°ver h ty"kunst- Ze vertelden ook
Di j net Prachtige park, de 'Giardi-
lerm„ 'in het centrum van Pa-

'°. waar tijdens het WK concer-

Die middag loop ik door Palermo.
Het is plakkerig warm weer. De
stad is een toeterende verkeersop-
stopping. Hoge lelijke flatgebou-
wen met daar tussenin zomaar in-
eens de prachtigste oude huisjes en
kerkjes die er nog steeds zo bijstaan
als de bommen van de Duitsers uit
de Tweede Wereldoorlog ze hebben
achtergelaten. Weer een voorbeeld
van de 'helse machine' waar Carmi-
ne het over had: De mafia steekt het

Gevangenis
In de buurt van de haven duikt plot-
seling, als een reusachtige rots, de
gevangenis van Palermo op. De ge-
vangenis, de 'Ucciardone' geheten,
is een groot middeleeuws fort, dat
vrijwel helemaal wordt bevolkt
door hogere en lagere mafiabazen.
„Het is te hopen dat jouw landgeno-
ten zich tijdens het wereldkam-
pioenschap goed gedragen", had'
Carmine Mancuso gegrinnikt aan
het eind van ons gesprek. „Ik wens
het mijn ergste vijand niet toe om
tussen de mafiakopstukken te eindi-
gen in de Ucciardone."
Ook bij het organisatiecommittee
van het WK in Palermo maakt men
zich over de veiligheid geen enkele
zorgen. Zowel aan de binnenkant
als aan de buitenkant van het prach-
tig gerenoveerde stadion van Paler-
mo zijn camera's bevestigd. Alles
wat er gebeurt wordt meteen op
band vastgelegd. Bovendien kan
van elk gezicht binnen de drie se-
conden een foto worden afgedrukt
die verpreid wordt onder de politie.
„Kijk, en er zijn alleen maar zit-
plaatsen", wijst Marcello Barbaro,
de jonge persvoorlichter van het
WK waarmee we over de tribunes
klauteren. Hier en daar wordt nog
geboord en gehamerd, en er wordt
gewerkt aan de afrasteringen die de

„Bestaat er nu het gevaar dat de
mafia een aanslag doet op het sta-
dion tijdens het wereldkampioen-
schap?", vraag ik uiteindelijk aan
Marcello Barbaro, die in zijn 'ge-
wone' leven mafiaspecialist is bij
een lokale krant in Palermo. Mar-
cello Barbaro schudt zijn hoofd.
„Nee," zegt hij. „De mafia is iets
heel anders dan het terrorisme. De
mafia is maar op één ding uit, en dat
is het maken van winst. Winst in de
drughandel, winst in de wapenhan-
del, en winst door het binnenhalen
van overheidsgelden. De mafia is
een grote, efficiënte organisatie, die
vele malen meer winst maakt dat
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Palermo
maakt zich
op voor
ontvangst
voetballers
en supporters

" Het
eeuwenoude
kerkje van
Monreale
Duomo op
Sicilië.
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li lp GEMEENTEPOLITIE HEERLEN

Het korps gemeentepolitie Heerlen bestaat uit 230 formatieplaatsen.
Naast de algemene politiedienst en justitiëledienst, bestaat de organisatie uit een aantal
stafdiensten, waarvan de technische dienst er een is.
Deze dienst kent twee sectoren, te weten technisch onderhoud en civiel beheer.
Laatstgenoemde sector in samengesteld uit het restaurant, reprografie en goederenbeheer.

Vacant is de functie van

medewerk(st)er
(sectie-chef) goederenbeheer
Functie-informatie
De medewerk(st)er is verantwoordelijk voor:
- de inkoop van goederen en het beheren van centrale bestel- en inkoopsystemen;
- het beheer van de goederenmagazijnen;- het beheer van inbeslaggenomen en gevonden voorwerpen.
Hij of zij geeft leiding aan 3 medewerkers.
Selectie-eisen:. - middelbare beroepsopleiding (MTS, MEAO) of gelijkwaardig niveau;- ervaring als inkoper en magazijnbeheerder(ster);- ervaring met geautomatiseerde administratieve systemen;- goede contactuele eigenschappen.
Nadere inlichtingen over deze funcie kunnen worden verkregen bij dhr. J. Kleintjens (pers.
chef), tel. 731832, of dhr J. Jaminion (hoofd techn. dienst), tel. 731836
Salaris
De salariëring in deze functie (38 uur per week) is, afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ervaring, max. f 3736- (schaal 7).

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de commissaris van politie. Burg. Gijzelslaan 1,
Heerlen.

82193

I. VERDRAAID GOED IN
BEVESTIGINGSTECHNIEK...
Bemer Produkten BV is een importeur groothandel XWÊÊZï -^ÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
m technische enchemische produkten

Wij verkopen ondermeer bevestigingsmaterialen,
gereedschappen, chemische onderhoudsprodukten.
magazijninrichtingen en vete werkpiaats-
benodigheden.

Smds 1971 werkenwij met succes in de nederlandse
markt m de auto-, bouw-, agrarische- en
D H Z -branche

Ons leveringsprogramma omvat ca. 1 7.000
verschillende artikelen, welke wij bij ca. 300
leveranciers inkopen m de EG. enAzië

Ter uitbreidingvan onze afdeling INKOOP zoeken wij

een

ERVAREN INKOPB§ (M/V)
!Ons kandidaatprofiel: t_—h^..^-T~~TT"'~^^tM- MEAO-opleiding, commerciëlerichting HU ""*" 111111- Goede kennis <n woorden geschrift van duitse en W\ __r—*_*m [|^4 'engelse taal Aanvullende talenkennis gewenst doch WféwM __" -mt*Ë ï \\[

niet vereist. B^9^^^l Lütt
- Enkele jaren inkoop-ervaring ''" &1 __■*£" *ï__ v^"- Leeftijd: 25-30 iaar x^l ifl ï'" f^
Voldoet U aan onskandidaaisprodel. J/W-WÊÊ-*^-\ -^^^\Wü\ l^(
stuur danzo spoedig mogelijk uw W£ï^^~~~^ot^~* rT *v L-1. x"\ __r__-r^H
soiiicitatiebfiefmei CV en recente pasfoto J-J^^^^Ct-fc- \^j_r'Cl"\L„j^i tOËir^^^^-mmml'^^

Berner Produkten B.V. L^-^,^^'^Sns
*w

Tunnelweg 105 *t^ -^^fH^^l
6468 EJ Kerkrade Va____^_^o*>ï P^f^ll'l
Voor verder informatiesoverde selectie-procedure I^^^^ *"^ 7 *kunt U terecht bij Frans Jongen, tel 045 -45 2922 rjm_ï.\ ~~~* U-~^*^_^___ _J

\\\_m_^___immmmmmU^^ÈÊÊ

/"bevestigingsmateriaal B-^V -~^ Ik I
" chemische f%PllCl\lE_K

onderhoudsprodukten | ■iV^Bifl^kJß
" werkpiaaisbenodigdheden

" gereedschappen

i ___ — —

W Wir brauchen dringend Verstarkung im Verkauf!

W Wir - das junge Verkaufsteam in der neven
Pfeiffer-Galerie: Ein super-neues Fashion-Haus mit M

Shops für starke, junge, aktuelle Kollektionen. 1
Hier zu arbeiten macht Spatë, denn hier tut sich echt

was in punkto Mode.
Wer will dabei sein? Wir suchen

Verkaiifer/innen
für unseren

ESPKTT-Shop und CALYPSO
- die jungeMode-Boutique für Sic und Ihn.

Ein Job, der Spafi macht und immer im neuesten
Trend liegt

Rufen Sic uns an, oder schreiben Sic uns:
_^_

■ ■ ■

«o^ iPrT ENGINEER i-m r^^ t

'i
y \

\

Wat dacht je
van een vakopleiding

»^_■£__.' - *''''^S^yK-- >.- <_s#^P^^ ._-_-_hi____H___________'J .■::-: ■stt--.R-:l__Bßß__F_a_x-:. - "y,-mr-'-J"- -" ":■ ■:■: ' :^ï3HH______v■7_v___________H^^^^____l imss^i^:$y.wowt-- ...... >s^HHr >:■:■: xksl ■<OS_l_P^^^_______!S^^P!^^^_fc__________i ~j

h jyn BF?. ö ! iéÉÉ
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mèt daarna een vaste baan?
Begin september van dit jaar start Volvo in Bom De eigenlijke baan: j
met een nieuwe vakopleiding Vakman/vakvrouw Vakman/vakvrouw Assemblage bij Volvo, dat BON
Assemblage. Ben je minimaal 1 7 en heb je in betekent: in een team samen kwaliteitsauto's wjj graag m jjn |jcht opsteken en kom
ieder geval twee klassen voortgezet onderwijs opbouwen. Dat gebeurt op rijdende platforms, dan 00ml op één van de informatiedagen.
(LBO, MAVO etc.) doorlopen? Dan mag je ons waar de auto's op staan. Terwijl je werkt, rijd je j Stuur mij s.v.p. een uitnodiging.
aanbod niet naast je neerleggen. Binnen een jaar automatisch mee door de montagehal. Je plaatst j
kun je, als alles goed gaat, het erkende certificaat onder andere de motor, de aandrijving, het dash- Naam m/v
van de Stichting Opleiding Metaal in je bezit heb- board, de koplampen, sierstrips en de wielen. Zo Straat
ben. En ben jeklaar voor jeverdere ontwikkeling komt onder jouw handen de uiteindelijke Volvo |
als vakman/vakvrouw Assemblage, mèt de garan- tot stand. Bij dit alles is oog voor kwaliteit een Postcode/Plaats
tic van een vaste baan bij Volvo. eerste vereiste. Overigens werken wij in 2-ploe- Geboortedatum....gendienst.
De opleiding ziet er als volgt uit: Opleiding Diploma ja/nee
Gedurende I jaar krijg je elke week I dag theo- Steek je licht op:
rie en I dag praktische handvaardigheid in het informatiedagen rond half juni! Stuur deze bon - zonder postzegel - naar

i _____ w i d n. u u■ » .. u ■" __„ Ma* ~__. k__„ ' Autodivisie Volvo Car B.V. Bom, t.a.«ople.d.ngscentrum van Volvo Bom De over.ge Je hoeft net zomaar te beslissen. Met de bon Herman peeters PersoneeisadministlJatie3 dagen leer je de kneepjes van t vak in de prak- hiernaast kun |e je opgeven voor één van de Montage, Antwoordnummer 1005,
tijk bij de afdeling Montage (zie de foto), informatiedagen bij Volvo. 6 1 30 VB Sittard.
Natuurlijk kun je bij dit alles rekenen op een LD

goede begeleiding. Het is tenslotte ook in óns Je kunt ook bellen met onze afdeling Opleiding; i— 1

belang dat je je certificaat haalt en goed elke ochtend tussen Ben 10 uur zit er iemand
geschoold bij ons in dienst komt. Tijdens de aan de telefoon om al je vragen te beantwoor-

w*^opleiding krijg je al een startsalaris. den. Het nummer is: (04498) 9 41 04. lfOtvO

Volvo Car B.V. I
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" Willem Frederik Hermans

gemaakt mogen worden. Jacques
propt zijn treinen vol met reizigers
en wil via een gat in de douchewand
een tunnel in het Duitse Cochem
nabootsen. Hij vreest dat maman
en Ilse daar nooit toestemming voor
zullen geven en knipt een soort jo-
denster uit zijn kleren om moeder
en zus te chanteren. Jacques krijgt
ook dit niet voor elkaar.

In het tweede deel komt Ilse, die
even verslingerd is aan de insecten-
wereld als Jacques aan zijn treinen,
aan het woord. Het kost wat meer
moeite om in dit deel aansluiting te
vinden bij de symboliek in deel 1.
Maman is overleden. Jacques heeft
zich verloofd ondanks de opmer.
king van Ilse, dat nooit iemand tus-
sen papa (vermoord in WO 2) en
'ons drieën' mag komen. Is het
daarom dat Ilse Jacques zo haat? Is
het daarom dat Ilse uiteindelijk een
minnaar wurgt?

De verloving kan beschouwd wor-
den als een van de subtielste boeken
die over de Tweede Wereldoorlog
zijn verschenen. Misschien zet
Beurskens hiermee wel de toon die
bepalend zal zijn voor de toekom-
stige literatuur over de Tweede We-
reldoorlog.
Die woedt nog steeds; en steeds va-
ker zonder heldere beelden, ge-
weerschoten, verzetshelden of
Duitse uniformen.
De verbeelding van Beurskens is
derhalve niet zo onvoorstelbaar als
die lijkt te zijn.

E.H.

De verloving - Huub Beurskens;
uitg. Meulenhoff, ’ 29,50.

BOEKENPAGINA

Is het knap om een novelle te schrij-
ven over het oorlogsverleden van
een joodsefamilie zonder de woor-
den 'jood' of 'oorlog' eenmaal te
noemen? Ach, dat is aardig be-
dacht. En ja, dat is knap als dat op
de manier kan waarop de in Tege-
len geboren schrijver Huub Beurs-
kens dat in zijn novelle De Verlo-
ving heeft gedaan. Hoewel het niet
onwaarschijnlijk is dat het even
duurt voordat de niets vermoeden-
de lezer de sporadische aanwijzin-
gen kan vertalen in de thematiek
van het boek.

In het eerste deel van De Verloving
komt de 50-jarige JacquesDorf aan
het woord die voor de achtendertig-
ste keer samen met zusje Ilse en
'maman' naar de Provence met va-
kantie gaat. Jacques lijkt een wat
hulpeloze jongen diezich tegenover
de lezer uitput in verontschuldigin-
gen dat hij zich zo laat inpakken
door maman en Ilse. De familie be-
zoekt altoos hetzelfde hotel, het-
zelfde museum, nuttigt dezelfde
drankjes en bezoekt steeds weer de-
zelfde plaatsen. Over het waarom
van die strakke orde worden geen
concrete mededelingen gedaan.

Daardoor krijgt dit boekje een
vleugje mysterie die met de verras-
send soepele pen van Beurskens
mooi wordt opgetekend. Jacques
Dorf hoef je niets wijs te maken
over treinen. De modelspoorbaan
thuis is zijn lust en zijn leven. 'In
plaats van mijn weg in de buitenwe-
reld te zoeken, probeer ik die we-
reld op kleine schaal te imiteren.
Dat lukt Jacques bij voorbeeld door
de jodentransporten na te spelen.
Het is een van die aanwijzingen dat
er geen woorden aan de oorlog vuil

Een heel gewoon
geheim leven

De boekenpagina van het Limburgs Dagblad verschijnt om de
vier weken.

Coördinatie en eindredactie: jos frusch

Met bijdragen van:
santé brun,
trans budé,
emile hollman,
gertjan van schoonhoven,
hans warren.

niet nogmaals overkomen, we ko-
pen alles, prijzen alles de hemel in
tot koeiestront met een klodder
bladgoud erop en een rotte vis op
een Camembert in een roestige
nertsenkooi toe.

"* heb iemand eens horen bewerendat je Van Gogh behalve als genie,
°°k wel kon beschouwen als een tot

panisch schilderen bekeerde gods-
fhenstmaniak, een schijnheilige,
Wezelige en genadeloze parasiet
Zonder een greintje talent, maar
?jet een niets ontziende wilskracht.
\"J klopte zijn broer geld uit de zak
°or nu eens te proberen hem wijs

te maken dat hij medeplichtig wasaan het geniale oeuvre en dus - te-gen contante betaling - in de eer
mocht delen, en hem dan weer eens

verwijten dat hij niets van hem
wist te verkopen en dat het dus zijn

schuld was als hij financiëleschade leed, om de arme Theo ver-v°'gens wijs te maken dat hij dem°nsterlijke tekeningen en doeken
01 kletsnatte verf die Vincent hem

toestuurde, maar als
jrrekening van het jaar in jaar uita,geperste maandgeld moest be-schouwen.'

Nee, de geschiedenis van Vincent
van Gogh verzin je niet, zoiets
moest in de werkelijkheid gebeu-
ren, en ieder komt met zijn zegje.
Wie het niet over de schilder, de te-
kenaar heeft, kan over Van Gogh
als briefschrijver en lezer berichten,
en dat heeft Hermans dus gedaan in
zijn Vincent Literator. De meeste
mensen lezen wat hun toevallig on-
der ogen komt, wat hen toegestopt
wordt door hun omgeving. Zo ook
Van Gogh. Op de pastorie van zijn
ouders: de negentiende-eeuwse do-
minee-schrijvers. Hoewel hij toch
ongeveer tot zijn dertigste thuis
bleef rondhangen: nooit een werk
van een 'Tachtiger. Maar was hij in
Engeland, België of Frankrijk, dan
las hij wat daar en vogue was, klas-
siek en modern. En dat was meestal
datgene wat in Nederland net nog
niet doorgedrongen was. Het is dus
niet zo bijzonder als het lijkt dat hij
wel de auteurs las waar de Tachti-
gers warm voor liepen.

Vincent van Gogh kan er niets aan
doen dat je er soms beroerd van
wordt. Hij is in de eeuw na zijn
dood van de meest miskende moge-
lijk de meest overschatte schilder
geworden. Zelfs het knoeiwerk uit
zijn leerjaren is een fortuin waard.
En een topstuk uit zijn laatste le-
vensjaren doet- ieder weet het - op
de kunstveilingen alle stoppen
doorslaan.
Wat fascineert iedereen zo in Van
Gogh? Vermoedelijk: zijn werke-
lijk dramatische levenslot tesamen
met het onvoorstelbare lot van zijn
oeuvre. Wie zoiets verzinnen zou
voor een roman over een kunste-
naarsbestaan, kreeg het verwijt te
horen dat hij het al te ongenuan-
ceerd zwart-wit had voorgesteld. Er
zijn in de kunst meer laatbloeiers
geweest, maar het noeste geploeter
van Van Gogh verraadt voor zijn
dertigste nauwelijks enig talent.
Dan gebeurt het wonder, en binnen
een paar jaarvervaardigt hij zijn
meesterwerken. Niemand die ze
destijds goed vond, die ze hebben
wilde. Zijn leven was bovendien
een puinhoop geworden, zijn li-
chaam en geest waren ondermijnd.
Nooit had hij zichzelf willen sparen.
Hij werkt als een bezetene, schil-
dert, tekent, schrijft brieven,
brandt op, acht zich volslagen mis-
lukt en maakt op de sukkeligste ma-
nier een einde aan zijn leven - je
kunt het haast niet met droge ogen
lezen, zo mallotig is het. Als door
een wonder blijft zijn werk ge-
spaard, want men had het evengoed
bij het huisvuil kunnen zetten.

J'ncents enige waarachtige daadas zjjn zelfmoord (ik ben een mis-
ukkeling, verklaarde hij, kort voormJ de trekker overhaalde). Maar de

Wereld aanvaardt Van Gogh niet alsm'slukkeling, en betaalt miljoenen
°°'lars voor zijn schilderijen. Zo

°rden zijn enige ware woorden
? e" aanfluiting en is hij zelfs als mis-ukkeling niet geslaagd. Nu ja, ookee n opvatting.'

Beroerd
,„eze tirade valt te lezen op pagina's

8 en 39 van Vincent Literator door
Willem Frederik Hermans. Ik heb„en sterk vermoeden dat die
'emand' een afsplitsing van W. F.

zélf is. Wie krijgt bij tijd
Z wijle niet eens genoeg van diean Gogh-manie die alom woedt,an die gemelijkerosse kop met ste-lde ogen die je overal aangluurt,
ventueel tot voetbalveldformaat
rgroot en door een blinde ezel

[?et zijn staart nageschilderd? Van
Van Gogh, Van Gogh. Zelfse naam rochelt als een koekoek in
Het moest minstens eeneuw lang verboden worden over!?n oorlel te spreken. Sinds Van

°gh zijn alle zonnebloemen watgoor en stoffig en lijken Arlesiennes

'et langer de schone vrouwen waar
ultatuli nog enthousiast overaakte, maar laatdunkende haak-

euzige creaturen in boezelaars aancc" tafeltje.

Dan begint de geschiedenisvan het
oeuvre. Van Gogh als de voedster-
vader van de twintigste-eeuwse
schilderkunst, Vincent van Gogh,
nu nog enkel Vincent, zoals Rem-
brandt enkel Rembrandt werd.
Vincent van mislukkeling tot krank-
jorum sterrenbeeld boven het Am-
sterdamse Museumplein. Zijn wer-
ken op de toptienlijst van de duur-
ste schilderijen ter wereld. Vincent
van Gogh, prototype van het mis-
kende genie, Vincent de martelaar,
de Kunst-Christus, de ten onder ge-
gane redder van al die 20ste-eeuwse
knoeischilders die in weelde baden
omdat gewiekste handelaren, mee-
lopende critici en het rijke publiek
de les ter harte namen: dat zal ons

Sterrenbeeld

Absinth
Hij neemt ook allerlei andere din-
gen over. Zijn Japanse prenten in
de mode? Van Gogh klungelt Ja-
panse prenten na. In olieverf, god-
betert. Zijn absinth drinkende
vrouwen aan een cafétafel in trek?
Van Gogh maakt ze. Zie je lichte
tinten, kleurexplosies alom. Van
Gogh, als een ware kameleon, wor-
stelt ermee, en mogelijk juist door
het feit dat het hem altijd zoveel
moeite kost krijgen de werken dat
grootse, eigene noodzakelijke,
kortom; wordt eindelijk een knoei-
schilder de Van Gogh die ieders be-
wondering afdwingt.
Hij bericht enthousiast over alles in
zijn correspondentie. Hij was op-
eens zijn tijd vooruitgesneld. Wat
had hij, die als schilder reeds met al
die gruwelijke afgetrapte schoenen,
oude aardappels en derzelver eters,
weefgetouwen en bijbels met bla-
kers afgerekend had ook nog met
het Nederlandse naturalisme in de
letteren moeten doen? Of met de
wat zoetige natuurlyriek uit die tijd,
het wat weeë symbolisme? Het lag
achter hem, hij had het directe licht
gevonden en verschroeide erin, ver-
zengde. Haast als zijn werk, zelfs
het lichtste, het helste, is gemarteld,
gekweld en zeer noordelijk, het
mist altijd de latijnse helderheid
van bijvoorbeeld een Cézanne.

Of je van hem houdt of niet: hij
heeft ons aller manier van kijken
gestempeld. Dat doen alleen de
heel groten. In mijn tuin stonden de
afgelopen weken twee forse rijen
paarsen irissen te bloeien. Ze waren
prachtig, maar ik heb ze niet één
keer bekeken zonder die éne witte
te missen op het juiste hoogtepunt
van de compositie.

H.W.

DE DOOD ALS LEVENSGEZEL
Vincent Literator - Willem Frede-
rik Hermans; uitg. De Bezige Bij,

’ 14,50.

~'lk heb een hekel aan reisbeschrij-
vingen,' zei Jenny. 'Wat heeft het
voor zin? Ze worden geschreven
door tweederangs schrijvers die
maar doorwauwelen over zichzelf
en proberen stennis te maken. Maar
iets te zeggen hebben ze absoluut
niet."

" Elisabeth Barillé: „Het schrijven van een boek is bijna hetzelfdeals een kind krijgen".

Elisabeth Barillé geeft

haar geheimen prijs

Leuk van de echtgenote van de reis-
beschrijver, om zoiets te zeggen ter-
wijl ze voor het eerst met hem mee
is op reis, een reis die hij moet be-
schrijven. Het helpt misschien te
weten, dat het stel zestien jaar ge-
trouwd is, dat hij ooit op een on-
waarschijnlijk grove manier gerea-
geerd heeft toen zij een slippertje
maakte - en dat zij al een hele tijd
weet dat hij een dubbel leven leidt
met een andere vrouw. Sterker nog,
de reis naar India die de schrijveren
zijn vrouw maken is een duplikaat
van een reis die hij zes weken eer-
der maakte met zijn vriendin, en hij
mag er van verdacht worden de ge-
legenheid te hebben georganiseerd
om te observeren wat de verschillen
zijn tussen de twee.
Doordat een van de Indiase kennis-
sen van de schrijver zich verspreekt
begrijpt de echtgenote dat hij op
zijn vorige trip naar dat land niet al-
leen was - en daarmee komt feite-
lijk een einde aan 'Mijn Geheime
Geschiedenis', 'My Secret History',
het nieuwste boek van de Ameri-
kaanse romanschrijver en 'reisbe-
schrijver' Paul Theroux; het is een

roman, maar de naam van de ik-fi-
guur is zo doorzichtig een pseudo-
niem (André Parent) dat men rustig
kan spreken van een autobiografie.

André is altijd een eenzelvig jon-
getje geweest dat probeerde zijn le-
ven in te delen in compartimenten,
en zo zichzelf en de mensen om hem
heen in zijn macht te houden. De
mensen met wie hij omgaat kennen
altijd maar één van die comparti-
menten. Het zijn trouwens altijd
vrouwen die daar het 'slachtoffer'
van worden. Zijn moeder eerst,
daarna twee vrouwen tegelijk die
hij voor elkaar geheim probeert te
houden. In Malawi, waar hij in de
ontwikkelingshulp werkt, brengt hij
meteen ook weer die scheiding aan
tussen zijn leven als schoolhoofd en
de wilde weekeinden, waarin hij op
spectaculaire wijze seksuele om-
gang heeft met een lange reeks
Afrikaanse vrouwen. Bovendien
laat hij een toevallig ontmoete
vrouw in Londen, een in Accra en
een in Kenia met wie hij tegelijk
contact houdt in onwetendheid Qverji
elkaar.
En dan verschijnt Jenny, zijn latere>j
echtgenote, met daarnaast Eden,
een heel excentrieke vriendin in
Amerika die er heel conventionele _
ideeën op na houdt: ze wil eindelijk *>wel eens trouwen en kinderen krij- "*gen.

Tot zover is 'My Secret History' een S
boek dat veel soms niet erg aange- *«name waarheden over de relaties
ti ssen mannen en vrouwen noemt *
en ontleedt. Ik blijf alleen zitten
met de vanzelfsprekendheid waar- -.
mee Theroux beschrijft hoe Parent,*'
na ervaren te hebben dat zijn vrouw H
tijdens zijn afwezigheid 'vreemd' is
gegaan, wraak neemt op haar en de *

man in kwestie - en tegelijkertijd al'"
even vanzelfsprekend een vriendin *
heeft in Amerika, net zoals hij daar»^
een tweede huis heeft, een tweede '
auto en een tweede fiets (die in
Londen rijdt lekkerder).

Dat verzoent de lezer met de kleine }
flapuit in Madras die het hele gehei-
me leven naar de gallemiezen helpt
door op te merken dat 'die andere
tante' niet zo goed at als Jenny. Het
spel is duidelijk uit, en Andre moet
een keuze maken. Hij doet dat ook,
maar het valt te betwijfelen of het
daarna allemaal goed komt...
Wat de reisbeschrijvingen betreft
heeft Jenny misschien wel gelijk.
Theroux is natuurlijk geen eerste-
rangs romanschrijver, maar zijn
reisbeschrijvingen verslind ik; The
Great Railway Bazaar bijvoor-
beeld, over een reis per trein van
Londen naar Yokohama en terug is
zo vol scherpe observatie dat ik het
bepaald niet tweederangs kan noe-
men.

My Secret History is een mengsel
van fictie, autobiografie en... reis-
beschrijving; en daarom wellicht
een goed boek, een scherp geobser- |
veerde reisbeschrijving door de psy-
che van een manspersoon. Een heel |
gewone, denk ik.

S.B. |
My Secret History - Paul Theroux; j
Ivy Books (Ballantine), ’ 16,65.

'Wer __ " .
ö er mag er gewesen sein , vraagt*a'ner Maria Rilke zich af, nog
° en jaarna de dood van zijn colle-
l* 'dichter Georg Trakl. Rilkes uit-
Pjaak, in een brief aan Ludwig von
di h

r - vriend van de gestorven, c"ter - geeft al aan hoe complex.et moet zijn Trakls oeuvre en le-n te duiden, laat staan te door-
£r°nden. Zeker 3000 studies pro-
oien het raadsel Georg Trakl te
Sch aS Zeer on'angs ver"

e J>een er eindelijk ook in ons land
bef1

u 3' "''gebreidere editie over de
0. tekenis van deze Oostenrijkse

hij dus krijgen; en er is véél dat in
haar jonge lichaam en zieltje om-
gaat. Maar ze komt bedrogen uit.
En die door jonge meisjes geobse-
deerde snoodaard met mooie
praatjes al evenzeer. Vooral hij.
Vrouwelijke sexualiteit is de rode
draad van de roman; met een bitter-
zoete ode aan de masturbatie.

Een schandaal veroorzaakte 't niet
Maar veel critici waren wel een
béétje geschokt, kregen wat rode
wangetjes van het debuut van de
Franse schrijfster Elisabeth Barillé
(29). De roman in kwestie, 'Corps
de jeunefille', verscheen in 1986 bij
Gallimard. Nu is het in het Neder-
lands uitgebracht onder de wat
'praatgroep-achtige' titel 'Lijfelijk-
heid', in een vertaling van Pauline
Sarkar en Inge Keizer.

driet. Terwijl ik een explosie van
vreugde had verwacht.
Ze houdt, zegt ze, van 'het lichte.
„De lijnen van Egon Schiele, maar
vooral: Willem de Kooning. Toen
ik aan het boek werkte zag een ten-
toonstelling van De Kooning, van
zijn 'Vrouwen. Het was fantas-
tisch. Dramatisch en agressief, lief-
de, lust en dood in één keer. Dat
was ik. Ik was zo ontroerd: deze
man drukte uit wat ik over sexuali-
teit wilde zeggen. Het meisje in de
roman voelt hetzelfde als ze die
schilderijenziet, ze ziet zichzelf ver-
morzeld van genot, onder het sper-
ma.

„'De slager' van Alma Reyes, waar-
mee mijn boek wel is vergeleken,
vind ik prachtig. Maar het is me ook
een beetje te heavy. Ik zelf kan niet
schrijven zonder te lachen: mastur-
batie, het leven... ik moet er ook
om lachen. Die lach vind ik niet te-
rug bij Reyes. Het is té satanisch, té
duister. De vergelijking met de soe-
pele en lichte Francpise Sagan be-
valt me dan beter. Het moeilijkste
is om eenzaam te zijn en het niet te
laten zien".

G.v.S.

Lijfelijkheid - Elisabeth Barillé,
vertaling Pauline Sarkar en Inge
Keizer; uitg. Toth f 24.50.

zeer naar het vrouwelijke, feminis-
tische deel daarvan. Vrouwelijke
solidariteit, daar lijkt Barillé niet in
te geloven. „Nee... toen ik begon te
lezen, baalde ik ervan dat ik een
meisje was. Al mijn favoriete schrij-
vers waren mannen, en die aanbad
ik. Later las ik Simone de Beauvoir,
maar het enige wat ik daar aan
overhield was iets als: 0.k., vrou-
wen hebben ook hersens. Ik weet
niet, ik ben op mijn eenpersoonska-
mertje in Parijs een tijd lang heel
erg eenzaam geweest. Solidariteit...
het meisje in het boek is ook een-
zaam, het enige wat zij heeft zijn
haar orgasmen".

Vp i rnaS net ermee doen, want. el nieuwe aspekten voegt Robn Erkelens er in zijn studie nietn toe. En zo is deze uitgave ook
Z le vatten, als gedegen onder-

uwde introductie van een helaas
in ivf a' te vaalc onDekende dichter,
.Nederland niet eerder vertaald

k
*n m 1981 dank zij Huub Beurs-

ln 'Een bezoek aan de leer-
ke

, Uit 1984staat Wiel Kusters va-
die h

Geor§ Trakl stil (merkwaar-
aan?iat Van Erkelens hieraan en
pon. de invloed van Trakl opKusters
de^'6 VoorD'.igaat.) en wijst hij op
'aat f die verslaë doet van Trakls

tste levensuren. Het zijn de dro-
<weëds van ene Mathias Roth, die
ber?Sscr 's> en in diezwarte novem-
aan i

Cn Van 1914 verslaë uitbrengt
Le j f-ndwig von Ficker: 'Sein
aioj 3"1 'ag mit einem Leintuchl-jgedeckt im Bett...' Georg Trakl,
het

's do°d en in die herfstdagen vanoorlogsjaar 1914 gestorven aan
dan Verdosis cocaïne; niet oudern 27 geworden.

'Of "be
l !st en guter Tod der beste Le-

ther '' uit een gedicht van Gün-
re„ '. a'kende Trakl tot de mooiste
(gels die hij kende. Hij had ze daar

rak.
,legerhospitaal van Krakau -

de o zien als vrijwilliger voor
Werd°J''.0g gemeld, maar al spoedig
Ün ni in een psychiatrische afde-
-no " het veldlazaret opgenomen
pj„, & niaar pas aan zijn vriend Von
Ven.?r voorgelezen. De dood als le-us,kameraad.

in die jaren in Salzburg gefluisterd
hoe de kleine Trakl zich voor ren-
nende paarden gooide om ze zo tot
stilstand te brengen. Realiteit of
mythe-vorming? Ook Van Erkelens
komt er niet uit. Het doet ook niets
af aan de kwaliteit van de poëzie of,
om een voorbeeld te noemen, in
Trakls puberteitsjaren wel of niet
de wortels liggen voor zijn latere
depressies. Zijn frustraties na de in-
cestueuze verhouding met zijn zus-
ter Grete zullenvoer voor psycholo-
gen blijven, zijn drankzucht en
overmatig druggebruik, de droevige
weg naar zijn uiteindelijke schizof-
renie doen niets af aan een eigen-
zinnig oeuvre dat vele dichters in
Europa in belangrijke mate beïn-
vloed heeft.

Karakteristiek voor Trakls poëzie is
naast de beperkte woordenschat, de
eigenzinnige syntaxis, het geva-
rieerde beeldgebruik en de beteke-
nisvan het landschap, de bijzonde-
re plaats die zijn kleursymboliek in-
neemt. 'Trakl', zegt Van Erkelens,
'is een van de 'kleurrijkste' dichters
uit de geschiedenis en voert het ex-
pressionistische gebruik van 'schil-
derachtige' visuele elementen tot in
het extreme door. In de commen-
taren bij de 15 door Frans Roumen
vertaalde gedichten die in deze uit-
gave zijn opgenomen, gaat hij daar
nu en dan nader op in. Ik kan niet
zeggen dat ik deze commentaren al-
tijd even gemakkelijk onderschrijf,
vaak vind ik sommige feiten wat al
te ver gezocht of zelfs geenszins re-
levant.

Trakls hang naar het duistereen het
lijden, zijn opeenstapeling van
beelden en tekens, het opheffen in
zijn poëzie van ruimte en tijd maak-
ten hem het leven draaglijk. Dat
neemt geen literatuurwetenschap-
per hem af, hooguit voegt hij door
zijn interpretatie nieuwe raadsels
toe. 'Georg Trakl, wer mag er ge-
wesen sein...' Laten we hem vooral
lezen.

F.B.

Gedichten van George Trakl - Rob
van Erkelens en Frans Roumen;
uitg. Ambo ’ 29,50.

Vijf -l°en h''r m°et Georg geweest zijn
bee . 1 z'cn- naar men zegt, pro-

rQe te verdrinken. Ook werd er

Barillé begon op haar 22-ste 'stap
voor stap' te schrijven. Korte tek-
sten, over wat haar belangrijkste
zorgen en bezigheden waren. Mu-
ziek, om te beginnen. Mozart.
„Zijn muziek gaf mij een lichamelij-
ke schok, die ik probeerde te analy-
seren". Daarna schreef ze over or-
gasmen, „want dat was met die er-
varingen met Mozart verbonden".
Na haar eerste contact met de uitge-
ver duurde het nog drie jaarvoor
het boek uitkwam. „Het schrijven
van een boek is zoiets, vermoed ik,
als de ervaring van een vrouw die
een baby krijgt. Toen ik 'Einde' tik-
te, voelde ik een licht soort ver-

Mozart

Lijfelijkheid is een boek dat, zoals
dat heet, geen blad voor de mond
neemt. De roman is het deels auto-
biografische relaas van een Frans
plattelandsmeisje dat naar Parijs
trekt. Ze wordt in de Jardin du Lu-
xembourg opgepikt door een wat
oudere, zich schrijver noemende in-
tellectueel, die - zo geeft hij te ken-
nen - in het 23-jarige meisje 'Elisa'
een ideaal personage ziet voor een
roman. Al haar geheimen wil hij
weten, in haar lichaam veinst hij
niet geïnteresseerd te zijn.
Tegelijkertijd heeft de schrijver het
meisje veel te bieden. Hij is oud en
wijs en schrijverop de koop toe. Hij
kan haar, denkt Elisa, helpen bij
haar intellectuele ontwikkeling,
haar helpen schrijver te worden.
Dat laatste is haar grote wens. De
schrijver is het luik waardoor Elisa
uit haar eenzaamheid denkt te kun-
nen ontsnappen. Die geheimen kan

Complexen
De roman heet in Frankrijk een
sleutelroman te zijn, en inderdaad
was er 'een schrijver' die Barillé
hielp bij het schrijven van haar ro-
man en haar in contact bracht met
uitgever Gallimard. „Maar het héle
boek is gebaseerd op persoonlijke
ervaringen", aldus de schrijfster.
„En ik vond het destijds, toen ik
naar Parijs kwam, gewoon heel erg
grappig om te zien hoe al die oudere
mannen met hun Lolita-complexen
zich op me stortten. Als je een
meisjebent dat net volwassen is, zo-
als ik toen, voel je je aangetrokken
tot oudere mannen. Je houdt van ze
om hun geest. Dat was een clash. Ik
wilde over Deseartes praten. Zij za-
ten naar m'n korte rokje te staren".
Het is duidelijk dat Barrillé - in het
dagelijks leven freelance-journalist
voor o.a. Vogue - in haar roman
steken onder water uitdeelt. Naar
het mannelijke deel van de, zeg
maar '1968-generatie', maar even-

Subtiele vertelling

van Huub Beurskens
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GEMEENTE VALKENBURG
AAN DE GEUL

De gemeentelijke organisatie is opgebouwd uit een drietal
hoofdafdelingen, t.w. Financiën, Burgerzaken en Grondzaken en
een drietal staf-afdelingen, t.w. Kabinet en Voorlichting, Personeel
en Organisatie en Informatievoorziening, Automatisering en
Interne Zaken.

Bij de stafafdeling Kabinet en Voorlichting komt de functie vacant
van:

MEDEWERK(ST)ER
AFDELING KABINET EN

VOORLICHTING
Functie-informatie:- assistentie bij kabinetswerkzaamheden voor de burgemeester;- secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van de

burgemeester, zoals het bijhouden van de agenda, regelen van
afspraken, verzorgen van correspondentie, afhandelen van
uitnodigingen;- administratieve ondersteuning van de chef Kabinet en
Voorlichting.

Functie-eisen:- een middelbare vooropleiding, gevolgd door een
secretariaats-opleiding;- goede kennis van de Engelse, Franse en Duitse taal strekt tot
aanbeveling.

Voor het goed kunnen vervullen van defunctie zijn de volgende
kwaliteiten van belang:- zeer goede contactuele eigenschappen;- alert en tactvol kunnen reageren op onvoorziene situaties;- organisatietalent en een flexibele instelling;- zelfstandig kunnen werken;- gevoel voor representatieve aspecten met de functie verband houdend;- bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie.

Aanstelling/bezoldiging:
Aanstelling vindt plaats op niveau 5, waarbij afhankelijk van
opleiding en ervaring een salaris geboden kan worden van
minimaal / 2247- en maximaal ’ 3071,- bruto per maand.
Na gebleken geschiktheid en volledige functievervulling kan een
salaris geboden worden op niveau 6 (minimaal ’ 2414- en
maximaal ’ 3393- bruto per maand).

Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure.

Informatie:
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de
chef van de stafafdeling Kabinet en Voorlichting, de heer R.
Paulssen, of het Hoofd Personeel en Organisatie, de heer J.
Ruijters, tel. 04406-18282.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad zenden aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkemburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ
Valkenburg aan de Heul.
In de linkerbovenhoek vermelden "Soll. K/V".

TIJ,- DE LIMBURGSE
mUmïff PERSONEELSGIDS

Op korte termijn komt binnen ons kantoor de positie vrij voor een

assistent accountant
Voor de invullingvan deze vacature zoeken wij een kandidaat (m/v) met
ervaring en enthousiasme, die zelfstandigfinanciële en
salarisadministratieskan voeren en jaarrekeningenkan samenstellen.

Belangstellenden worden verzocht een sollicitatiebriefmet curriculum
vitae en pasfoto te richten aan:

Accountantskantoor Schepers
A\ __\ tav. dhr.R.H.A. Schepers RA

" \W Klein Winselerstraat 2
6467 CL Kerkrade

82428

Voor een komplex van 216flatwoningen
in het centrum van Heerlen zoeken wij

op korte termijn een

I huismeester m/v
De huismeester is belast met het toezicht op de goede gang
van zaken in het komplex met name voor wat betreft de alge-
meneruimten en de technische installaties.
Hij houdt o.a. toezicht op de onderhoudsbedrijven, verhelpt
kleine storingen en meldt ernstige defecten. Het gereedzetten
van het huisvuil, alsmede het regelmatig kontroleren van het
gehelekomplex behoort eveneens tot zijn taak.
Een goed kontakt met de huurders is een vereiste; uiteraard
dient de huismeester in het komplex woonachtig te zijn.

De honorering zal geschieden op basis van vrij wonen.

Wij zoeken voor dezefunktie iemand in de leeftijd vanaf ± 45
jaar, met enige technische achtergrond, goede kontaktuele
eigenschappen en de bereidheid algemene werkzaamheden
teverrichten.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zenden naar onderstaand
adres ter attentie van de heer A.J.M. Sijstermans

£_BC Vastgoedbeheer

I
Akerstraat 23,
6411 GW HEERLEN

Hoofdkantoor: Arnhem. Vestigingen te Alkmaar,Almere-Buiten,Amstelveen, Arnhem, Deventer,
Heerlen, 's-Hertogenbosch, Lelystad, Maastricht, Nieuwegein, Nijmegenen Rotterdam.
Gelieerde vestigingen teAlmere-Buiten, Assen, Barendrecht, Deventer, Doetinchem,Eindhoven,
Emmen, Groningen, Leeuwarden enZoetermeer.

mmmÊmmmmmm____________^■■■a_m■■__■__■_■____■■__■m__ — ._.. II I-
ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS

CentraleStafFinancien en Control

De Centrale Staf Financiën en terondersteuning van deHoofddirectie bij zijn van academisch en HBO-niveaubestaat
Control is belast met en verantwoordelijk debesturing van het Abp. Binnen deze staf een vacature voor
voor het uitoefenen van definanciële functie waarin een 13-talfunctionarissen werkzaam

Bedrijfseconoom <m
Deze functionaris dientzich binnen schappen,belangstelling voor bestuurlijke Het salaris voor de stafmedewerker

twee jaarte kunnen kwalificeren als informatieverzorging en plannings- en bedraagt maximaal ’ 82.000,-per jaar,voor
potentieel geschikt voor defunctievan senior beheersingstechnieken. een senior-stafmedewerker maximaal
stafmedewerker. ’ 94.000,-. Het Abp biedt uitstekende

Als stafmedewerkerzult u meewer- secundaire arbeidsvoorwaarden.
ken aan debeleidsvoorbereiding en -advise- De standplaats is Heerlen.
ring opfinancieel-economisch enfinancieel- Het Algemeen burgerlijk pensioen- Een psychologisch onderzoek zal deeluitma-
administratiefgebied. Het uitvoeren van fonds is een moderne organisatie die de ken van de selectieprocedure.
beleidsevaluaties, het coördineren van de pensioenbelangen en arbeidsongeschikt- Schriftelijke sollicitaties voorzien
beleidsimplementatieen -uitvoering alsmede heidsverzekering voor alle ambtenaren vaneen curriculum vitaekunnen binnen
het adviseren hierover. Daarnaast zult u zich behmigt Qm ditfinanciedmogelijk te twee weken worden gericht aan deafdeling
bezighouden met hetopstellen van debegro- , . ~„ , Personeelszaken Centrale Staven,... , _ ..... . maken, wordt opverschillende manieren __ ,
ting, debudgetten, definanciële planningen, Postbus 2889,6401DJ Heerlen.
r i~t i . op de internationale markten belegd. VT . . - . . , .financiëlerapportages en het uitvoeren van r s Nadere informatiekan worden ïnge-
analyses daaromtrent. Ruim 3.500medewerkers vervullen deze wonnen bij drs. Th. Ooms,hoofdFinancieel

De functie-eisen zijnvoltooide uni- verantwoordelijke taken vanuit het Administratief Beleid, of drs.
versitaire opleidingbedrijfseconomie, goede hoofdkantoorte Heerlen, ondersteund W.M.J. Levels, hoofd Financieel Economi-
mondeüngeen schriftelijke uitdruk- doorcollega's uittien vitale districts- scheBeleidsinformatie, telefoon
kingsvaardigheid, goedecontactuele eigen- kantoren in het gehele land. 045-792210.

I ILII

|jp Chroomwerk ..v. IWöTC
Chroomwerk BV te Kerkrade is binnen de VDL Groep aktief met elektrolytische
oppervlaktebehandelingen. Hiervoor beschikt Chroomwerk over tien volautomatische
galvanische produktieliinen waarmee oppervlaktelagen als chroom, nikkel, zink en lak worden
aangebracht op produkten van vele klanten in Nederland en de omringende landen.
Met rond de 90 medewerkers vormt Chroomwerk het voor Europa grootste
loonveredelingsbedrijf waar op hoog kwaliteitsniveau produkten voor klanten in diverse
industriële branchesworden voorzien van een zogenaamde finishing op basis van
klantenspecificaties.
Wegens uitbreiding van onze produktie zoeken wij op korte termijn

PRODUKTIEMEDEWERKERS M/V
die bereid zijn in drie ploegen te werken.
Bent u geïnteresseerd? Stuur in dat geval binnen 10 dagen uw schriftelijke sollicitatie en
curriculum vitae aan ons bedrijf t.a.v. dhr. H. Rademacher.
Chroomwerk BV, Postbus 1144, 6460 BC Kerkrade. 82<i 4

hDensßraEd 1.
Lucas-Stichting voor Revalidatie
HetRevalidatie-Centrum "Hoensbroeck" maaktonderdeel uitvan deLucas-Stich-
ting voor Revalidatie en biedt revalidatie (klinische en dagbehandeling) aan vol-
wassenen.
HetKinderrevalidatiecentrum "Franciscusoord" teValkenburg en deLucas-Stich-
ting zijn een samenwerkingsverbandaangegaan op gescheiden lokaties.

HetRevalidatie-Centrum "Hoensbroeck" heeft een capaciteit van 160bedden en
biedt intensieverevalidatie aan diverse diagnose-groepen,zoals:

" dwarslaesiepatiënten

" patiënten met een traumatisch hersenletsel

" amputatie-, orthopaedischeen cardiopatiënten

" rheuma-,rug- en pijnpatiënten
" C.V.A.-patiënten

Voor meedere afdelingen zoeken wij zowel op korte als op langere termijn gega-
digdenvoor defunktievan

verpleegkundige (m/v)
(100% en 80%)
Ookzij die als oproepkracht willen werken wordenuitgenodigd om te solliciteren.

Wij bieden:- samenwerking met een vastekern verpleegkundigenen ziekenverzorgenden;- samenwerking met een gespecialiseerd revalidatie-team (revalidatie-arts,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psycholoog, maatschappelijk werkende,
logopediste en pastor).

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens deC.A.0.-Ziekenhuiswezen.

Informatie over bovenstaande vakatures kunt U inwinnenbij mevr. I. Flieth, Hoofd
Verplegingsdienst, tel. 045-239299 of bij een van de afdelingshoofden,
tel. 045-239298.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:Lucas-Stichting voor Revalidatie, t.a.v. afd.
Personeelszaken, mevr. L Wijts-Pillich, Zandbergsweg 111,6432CC Hoensbroek.

I j
I

■

Pi PJ I Samenwerkende Per 1 juli 1989 zijn het Kinderrevalidatiecentrum

\m\\ I Revalidatiecentra 'Franciscusoord' en de Lucas-Stichting voor
WÊÊ ___________ H Limburg Revalidatie gefuseerd tot de Stichting Samen-

werkende Revalidatie Centra Limburg (S.R.L.).
Het doel is om te komen tot een versterkt
dynamisch beleid op revalidatiegebied, echter met
inachtname van de eigen identiteit.

Op korte termijn zoeken wij een

Bedrijfsjournalist m
in deeltijd dienstverband Functie-omschrijving
VOOr 20 Ulir Der Week. e desbetreffende functionaris zal een belangrijke

bijdrage moeten leveren aan het vormgeven en
uitvoeren van het voorlichtingsbeleid.
Deze bijdragen zullen in hoofdzaak bestaan uit:
- het schrijven van artikelen voor het personeelsblad

FO-INFO;
- het schrijven van persberichten;
- (eind)redactie van brochures, folders en ander

voorlichtingsmateriaal;
- (eind)redactie van internerapporten, belangrijke

nota's e.d.);
- samenstelling jaarverslag.

Functie-eisen
■ - een voor de functie relevante opleiding op het

gebied van journalistiek/voorlichting op H.8.0.- of
universitair niveau;

- een uitstekende redactionele en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid;

- goede contactuele eigenschappen en
organisatorischekwaliteiten;

- het vermogen zowel zelfstandig als in
teamverband te kunnen werken;

- journalistieke ervaring in de gezondheidszorg
strekt tot aanbeveling.

De bedrijfsjournalist ressorteert rechtstreeks onder de
directie en zal zijn primaire aandachtsveld op het
kinderrevalidatiecentrum 'Franciscusoord' richten.
Arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O.-
Ziekenhuiswezen, salariëring is afhankelijk van
ervaring.
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij
de heer J. Castelein, directeur, tel. 04406-42000.

I Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten
aan:
Directie S.R.L., Onderstestraat 29,
6301 KA Valkenburg aan de Geul.
i
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(Europe) b.v.

Jexture-Tex is een veredelingsbedrijf van synthetische garens voor verwerking
'n de tapijtindustrie. Deze halffabrikaten vinden hun afzet in geheel Europa.

Texture-Tex is een onderdeel van Crown America Ine. en is gevestigd op het
industrieterrein „de Beitel" te Heerlen. Het heeft een personeelsbestand van ca.
110 werknemers.
Voor onze produtkieafdeling zoeken wij op korte termijn

Produktiemedewerkers m/v
** —. . ,

yoor de bediening van twijn- en heatsetmachines. De werkzaamheden worden
*y 'n een 3-ploegendienst verricht.

Vereisten:
~ technische aanleg;~ accuraat kunnen werken;~ in teamverband kunnen werken.
Wij bieden een goede arbeidssfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een ploegentoeslag van 18,3%, 8% vakantiegeld, einde-jaarsuitkering van
6-10%, bedrijfspensioenfonds en een bedrijfsspaarregeling.
Belangstellenden (m/v) worden opgeroepen een afspraak te maken met de heer
L. Werry, chef personeelszaken, tel. 045-423741.

"de Beitel", Sourethweg SA, 6422 PC Heerlen. 82426
i_^—_______—______-__■________«_______-__-^—mm^—^^^^—mi

Bouwbedrijf
Ad Meisen
Heerlen BV

vraagt met spoed

timmerlieden
voor onderhouds- en
verbouwingswerkzaamheden.

Zonder ervaring is het onnodig
te solliciteren.
Melden tijdens kantooruren
Caumerboord 67, Heerlen,
tel. 045-413840.

Wegens uitbreiding van grondverzetbedrijf

ERVAREN MACHINIST
voor mobiele graafmachine snelloper.

GrondverzetbedrijfP. Hoeks
Hilleshagerweg 110
6281 AH Mechelen
Tel. 04455-1875 na 18.00 uur. „2375

gevraagd

waarneming fysiotherapie
Periode 18 juli t/m 10 augustus 1990
Tel. 04490-50949/51340

\j^\\ II y3] Verol Recycling Limburg bv I
Ons depotis een zeer belangrijke schakel in onze onderneming.De bij bedrijvenen gemeen-

y^ ten ingezamelde chemische afvalstoffen ondergaan bij aankomst op ons depot eerst een
gedegen ingangs-controle waarna een scheiding wordt aangebracht in hoofdgroepen.

f Van deze hoofdgroepen worden buikpartijen samengesteld welke aan de specificatie vol-
doen van de uiteindelijkeverwerkers.

PhomÏQPhP De verdere bewerking van chemisch afval omvat een uitgebreid scala van omvangrijke
wlldlIIOOIIv? en naUwgezette processen.
gf\/3l^toff©Fl Momenteel is ons depot in de huidige vorm extra belast door een snel groeiend aanbod

"OlwlWl 'vil en een stagneren(je afvoer veroorzaakt door een te kort aan verwerkings-capaciteit in
Nederland.
Aan deoplossingvan ditprobleem wordt bij Verol momenteel hard gewerkt doorhet creëren
van een geheel nieuw depotterwijl in Nederland tevens een uitbreidingvan deverwerkings-
faciliteiten gerealiseerd wordt.
Debewerkingsprocessen bij Verol zullenopkorte termijn gemoderniseerdworden waardoor
ook de recycling van chemische afvalstoffen steeds meer bevorderd zal worden.
In verband met deze ontwikkelingen zoekt Verol Recycling opkorte termijn een

energieke chef depot I
Functie-omschrijving:
Hij zal verantwoordelijk zijn voor de gehele bewerking van chemische afvalstoffen in ons
depot.

Verol Recvclinq Limburg bv is Hi'zal daarD'i leidin9 gevenaanons team van depot-medewerkers en dewerkvoorbereiding
"en jonge groeiende onder- en werkopdrachten zodanig regelen dat een goede en efficiënte bewerking van de chemi-
neming mét 30 medewerkers sche afvalstoften in ons depot gerealiseerd wordt.
die activiteiten ontplooit op Aan de leidinggevende capaciteiten zullen hoge eisen gesteld worden; hij zal zijn mede-
het gebiedvan inzameling,op- werkers moeten activeren encontroleren.
slagen verwerking van chemi- Daarbij zal hij zich laten leiden door een groot gevoelvoor efficiëntie, orde en netheid en er
«che afvalstoffen en zuivering op toezien dattijdens dewerkzaamheden de veiligheidsaspecten 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 is voor dezefunctie een hoge mate van flexibiliteit
en handling van chemisch af- vereist,
val. Hiervoor zijn door het _

tl
_ „,___.

Ministerie van VROM de ver- Functie-eisen.
gunningen conform de Wet Een chemische opleidingop minimaalMBO niveau is vereist.
Chemische Afvalstoffen ver- Leeftijd ca. 35 jaar.
'"end. Deze belangrijke functie zal uitstekend worden gehonoreerd.

Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van onze selectieprocedure.

Ankerkade 10 Belangstellenden worden verzocht hun uitgebreide sollicitatiemet c.v. schriftelijk te richten
6222 NM Maastricht aan de directie van
Telefoon 043-630640
Telefax 043-635984 Verol Recycling Limburg bV Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht

BIJVERDIENSTEN
Wie is in de gelegenheid2 uur per nacht,
6 dagen, om de andere week, met een
bedrijfswagen een krantenroute te rijden
en mogelijk enkele uren overdag?
Vereisten: rijbewijs B-E en in bezit van
telefoon.
Moet vooraf een mcd. keuring ondergaan.
Betaling volgens CAO
Beroepsgoederenvervoer
Br. o. no. HK 118aan LD, postbus 3100,

wts 6401 DP Heerlen

- V^__l ACADEMISCH

y^Nr ZIEKENHUIS
MAASTRICHT

De Poliklinische Dienst bestaat uit ruim 152medewerk(st)ers
diegedetacheerdzijn bij 22 verschillende specialismen. De
Poliklinische Dienst bevindt zich in een opbouwfasewaarin
organisatieveranderingenplaatsvinden zoals automatisering,
kwaliteitsverbeteringen nieuwe procedures in verband met
de overgang naar het nieuwe ziekenhuis. In verband met uit-
breiding van dewerkzaamheden in een aantal poliklinieken
zijn er binnen dePoliklinische Dienst plaatsingsmogelijk-
hedenvoor

assistenten
polikliniek m/v. vacaturenummer 296/7

Hetbetreft depoliklinieken Heelkunde(part-time functie van
70%), InterneGeneeskunde (éénfull-time functie en één part-
timefunctie van 50%), Urologie (part-time functie van 50%),
Oogheelkunde (part-time functie van 50%) en Orthopedie
(part-time functie van 50%).

Taken: het maken van afspraken; het ontvangenen inschrij-
ven van patiënten; het voorbereiden enbegeleiden van het
spreekuur; het assisteren bij onderzoeken.

Vereisten: HAVOen diplomadoktersassistent(e); grote
matevan zelfstandigheid, accuratesse, enthousiasmeen een
patiëntvriendelijkehouding; kunnen werken in teamverband;
ervaring met betrekking tot hetwerken in de gezondheidszorg
is gewenst.
Geïnteresseerdendie niet voldoen aan de gestelde eisen wor-
den verzocht niet te solliciteren.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal

’ 2.826,-bruto per maand, conform schaal 804BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
W. Luyten, Unitleider Polikliniek Heelkunde, telefoon
043-862936, mevrouw A. van Mierlo, UnitleidsterPolikliniek
Interne Geneeskunde, telefoon 043-862854, mevrouw
L Vaessen, Unitleidster Polikliniek Oogheelkunde, telefoon
043-862845, de heerT. Vanspauwen, UnitleiderPolikliniek
Urologie, telefoon 043-862742, mevrouw M. Bogman, Unit-
leidsterPolikliniek Orthopedie, telefoon 043-862848of bij de
heer J.van Beem, Personeelconsulent, telefoon043-862345.

Binnen dePoliklinische Dienst/PolikliniekOrthopediebestaat
plaatsingsmogelijkheidvooreen

verpleegkundige m/v
vacaturenummer300/7

Taken:het verrichten van verpleegtechnischehandelingen;
hetassisterenbijonderzoeken enbehandelingen; het verrich-
ten van administratieve werkzaamheden.

Vereisten: diplomaverpleegkundigeAof HBO-V; ervaring in
meerdereziekenhuizen strekt tot aanbeveling.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal

’3.071,- brutoper maand, conform schaal 805BBRA '84.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnenbij
Mw. M.Bogman, UnitleidsterPolikliniekOrthopedie, telefoon
043-862848, of bij de heer J.H.van Beem, Personeelconsu-
lent, telefoon 043-862345.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoekmaakt
deel uit van dezeprocedure. Voor elke functie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatievan
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

S Bouwstaai Roermond B.V. >v
f TrefilARBED BouwstaaiRoermond 8.V., heeftzich in deafgelopen 22 jaarontwikkeld tot een fabrikantvan gepuntlaste wapenings-
M netten, die geproduceerdworden volgensrichtlijnen vangebruikersenbetonconstructeurs. BouwstaaiRoermond B.V. iseen dochteronder- x.

M n n®mingvan ARBED S.A. te Luxemburg. ARBED S.A. omvat thans de gehelebedrijfskolom van hoogovens enstaalbedrijven toten met deverwer- %Ë ln^sindustrievankant enklare staalprodukten. Daarbijnemen de gepuntlaste wapeningsnetten een prominente plaats in.BouwstaaiRoermond B. V. is %M marktleiderm.b.t. de fabricagevanspeciale wapeningsnetten. InRoermond werken 100medewerkers binnen deplant dieaan alle eisenvoldoet omdit %specialekwaliteitsprodukt te maken. Inverband metopvolging en verdere versterking vanhetmanagement teamzijn wij opzoek naar een m/v m

Bedrijfsleider Hoofd financiële administratie 1
dieweet dat mensen debelangrijkstefactor zijn diefinancieel beleid en beheerpuntgaaf aan Ibinnen een produktiebedrijf elkaar last

Oefunctie: Bouwstaai Roermond B.V. en haar De functie: BouwstaaiRoermond B.V. vraagt:
J->irectrapporterend aan de klanten. . ubent verantwoordelijkvoor de - Het vermogen om opbasisvanairectie bent uverantwoordelijk totale bedrijfsadministratie en opleiding en ervaring opSPD I envoor heteindresultaat, zowelvoor Bouwstaai RoermondB.V. vraagt: wordtondersteund door mogelijk II niveau het administra-Kwahteit alskwantiteit. - H.T.S. niveau, verkregen door 3 medewerkers. tieve proces tebeheersen en uitteu zorgtvoor een optimale inzetvan opleidingen/ofervaring(bij -U zorgt dattijdigrelevante bouwen.Mensen, machinesengrondstoffen, voorkeurwerktuigbouw). management informatiebeschik- - Kennis van geautomatiseerdeu geeft samen met2produktie- - Ervaring metleidinggeven ineen baar is. administratiesystemenen p.e--leidersen de cheftechnische produktiebedrijf. -U zorgt vooreen optimaal liquidi- gebruik,aienst leiding aan 90mede- - Beheersingmoderne talen. teitenbeheer. - Goede beheersing modernewerkers. -Woonachtig zijn in deomgeving -Urapporteert rechtstreeks aan de talen. I■ waast de directe leiding hebtu Roermond ofbereidzich daarte directie-secretaris. - Leeftijd 35-45 jaar ■1 ?°f deverantwoordelijkheidvoor willen vestigen. - Woonachtig in regioRoermond M1 .„e^ pers°neelsbeleid. - Leeftijd 35-45 jaar. zijn ofbereid zich daar te vestigen. Mm u »ent deschakel tussen W

\ Voorbeidefunctieswordt geboden: Spreekt Bouwstaai Roermond B.V. eneenvan M%-ten goedgestructureerdewerkomgeving, _ defuncties u aan, schrijf dan _f-V waarbinnen mogelijkhedenzijnom opbasis /_^ÊÊ_\ Wkm-^ eenkorte briefmet vermeldingvan _\fvan capaciteiten zelfstandigheid inhoud te J K\ ref.nr. 44.7294(bedrijfsleider) of 44.7295 SX. gevenaan uwfunctioneren. ITM JJ IJI I\AlU 1 I (hoofd financiële administratie) aan: _^Een bi] defunctie passendarbeids- 11 ii LH _L^.» I ■ ■_■_ WL*. I H MercuriUrvalß.V., Vrijthof50-51,W 6211LE Maastricht.

. T®SSföïïï?©-TeX (Europe) b.v.
■■■|HHHH^^^gi^|^giß^|^BßS^^^SH__________________________________----_--____---------_-_-_-----_l

Texture-Tex is een veredelingsbedrijf van synthetische garens voor verwerking
in de tapijtindustrie. Deze halffabrikaten vinden hun afzet in geheel Europa.

Texture-Tex is een onderdeel van Crown America Ine. en is gevestigd op het t

Industrieterrein „de Beitel" te Heerlen. Het heeft een personeelsbestand van ca.
110 werknemers.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een allround part-time, Secretaresse
voor de volgende werkzaamheden:
- receptie;- telefoonbediening;
- secretaressewerkzaamheden;
- ondersteuningpersoneelsadministratie;- tijdsregistratie personeel., Vereisten:

" min. HAVO, aangevuld met een secretaresse-opleiding
b.v. Bell, Schoevers etc;

" goede kennis van Engelse en Duitse taal zowel mondeling als schriftelijk;

" accuraat kunnen werken;

" ervaring met Word Perfect;

" representatief voorkomen.

Het part-time dienstverband houdt in: 1 week werken, 1 week vrij.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan Texture-Tex, Sourethweg SA, Heerlen,
t.a.v. de heer L. Werry, chef Personeelszaken. .82411

__________________________________________________________^_^^^^^b__i____-_________—^^^^—
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Gewijzigde oproep

Anesthesie-assistent
Binnen 0e Paramedisch- en Medisch
Ondersteunende Dienst ontstaat op korte
termijn op debehandelafdeling Anesthesie
een fulltime vacature voor een anesthesie»
assistent(m/v).

HetDe Wever-Ziekenhuis is AfdelingSinformat ie.
een grootalgemeen Binnen de behandelafdeling Anesthesie
ziekenhuis functioneert een team van 7 anesthesisten,
iSSIi hmmn* 5 arts-assistenten in opieiding en 20 anesthesie-
samen met ziekenhuis st. rr_edewerk(st)ers. Binnen een QK-comptex van
Gregortusen Verpleeghuis 14 operatiekamers worden behalve cardio-

SNrurgte allevoorkomende operaties uitgevoerd.
zorg Limburg. Wie zoeken wy?
Jaarlijks worden circa Wij zoeken een NZR-gediplomeerde operatie-
20.000patiëntenopgeno- assistent(e)/ differentiatie anesthesie, diebij
men in de kliniek en 5.000

_
'

_
___..._

mdc dagverpiegmg;het voorkeur over relevante ervaring beschikt.
aantal poiikiiniekbezoeken Tevens stellen wij goede sociale vaardigheden,
bedraagt ruim eenkwart accuratesse en het op collegiale wijze in
""'lo**l teamverband kunnen werken als vereisten.
Aan hetziekenhuis laeen
medische stafverbonden Arbeidsvoorwaarden:
van 100 specialisten. Met 0e arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
circa zooo medewerkers is ziekenhuiswezen, waarbij de salariëring plaats-
het ziekenhuis eén van de . ... ,-,.,_^ ._ J. T _/" __
grootstewerkgevers in de vindt m FWG-groep 45. Ten onrechte stondin de
regio. vorige advertentie groep 40 vermeld.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen over óeze functie kunt U
inwinnen bij dhr.W. Geenen, afdelingshoofd
Anesthesie, telefoon 045 - 767170. Schriftelijke
sollicitatieskunnen tot 30 mei a.s. worden gericht
aan de Personeelsdienst. In de linkerbovenhoek
van uw sollicitatiebrief dient U het
referenttenummer te vermeiden: JL-f37.

Postbus 4446,
6401 CX Heerlen,
tel. (045) 766666. Fr "* ~1

v DeMfe^ —s

f Gemeente
Voerendaal

Op 1 augustus 1989 startte in de gemeente Voerendaal de eerste openbare
basisschool. Door toename van het aantal leerlingen wordt het aantal
groepsleerkrachten uitgebreid.

Burgemeester en wethouders, als bevoegd gezag, nodigen belangstellenden uit
te solliciteren naar de funktie van

A. Groepsleraar m/v
voor 20 uren in de kombinatiegroep 3-4

B. Groepsleraar m/v
voor 24 uren in de kombinatiegroep 3-4 inclusief invulling A.D.V. en
taakrealisatie.

Funktie-informatie:
De groepsleraren dienen in samenwerking met onder meer het bevoegd gezag
en de direkteur de groeiende school gestalte te geven. Zij geven samen met de
direkteur en de andere groepsleerkrachten vorm aan het onderwijs volgens het
door het bevoegd gezag vastgesteld schoolwerkplan.
De aanstelling van de groepsleraren zal geschieden per 1 september 1990.

Funktie-eisen:- in staat en bereid zijn mee te werken aan het opbouwen van de groeiende
openbare basisschool en daarin onderwijs te geven volgens de
uitgangspunten van de Wet op het basisonderwijs en de beginselen van het
openbaar onderwijs;- bereid zijn bij uitbreiding van het aantal uren een aanvulling tot 40 uren te
aanvaarden;

- ruime ervaring met het werken in de groepen 3en 4;- bereid zijn elkaar te vervangen bij ziekte en/of verlof;
- bijwonenvan alle team-vergaderingen;
- kennis van en ervairng met de methode leeslijn/leesweg strekt tot

aanbeveling;
- in staat en bereid zijn aan alle groepen van de basisschool - eventueel

gekombineerd - les te geven;
- bereid zijn tot het verrichten van buitenschoolse aktiviteiten en het

stimuleren van ouderparticipatie.

Sollicitatie:
Sollicitatiebrieven dienen binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad te
worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Voerendaal, Postbus
23000, 6367 ZG Voerendaal, onder vermelding van „sollicitatie" in de linker
bovenhoek van de enveloppe.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de direkteur van de basisschool de heer
J. Braeken, tel. 045-217683 (na 18.00 uur).

82431
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'Stap in Omniversum even in een
andere wereld' luidt de strijdkreet,

waarmee Omniversum in Den Haag
aan klantenbinding probeert te

doen. Wie ooit een voorstelling in dit
hypermoderne planetarium heeft
bijgewoond, zal moéten erkennen

dat zelfs deze pretentieuze
uitnodiging een zeer reële

afspiegeling geeft van datgene wat
deze filmzaal met zijn gigantische
projektiekoepel te bieden heeft.
Zeker voor de generatie, die nog

met een toverlantaarn lichtbeelden
op de keukendeur heeft

geprojecteerd, gaat er een
fascinerende wereld open. Maar ook

bij diegenen, die zijn opgegroeid
met Super 8 film, grootbeeld-TV en
video, laat dit voor Europa unieke
projectiessysteem onvergetelijke

indrukken achter.

OMNIVERSUM
"Dwarsdoorsf^van Omniversum
met o.a. de
indrukwekkend
koepel (23,2
meter diameter,
270 gekanteld,
840 vierkante
meter), de 293
zitplaatsen
tellende zaal
en de hal ,J
met de oude ZelS
planetarium
projector.

De fascinerende wereld van

krijgt de opdracht, slaat aan het rekenen en projecteert de
veranderende beelden op het scherm.

zoals die vanaf een planeet of een poolster zichtbaar is. Bo-
vendien is het mogelijk in de sterrenhemel 'op reis te gaan'
naar ieder denkbeeldig punt in de ruimte. De computer

Zo ontstaat bij de toeschouwer de illussie van een ruimte-
reis, die abrupt kan eindigen in de oneindige diepte van
een 'zwart gat. Ik kan u verzekeren dat dat een heel aparte
gewaarwording is.

Alle denkbaar vernuft heeft de Canadese fabrikant Imax
Systems Corporation in dit projectiesysteem gestopt. En
dat is nodig ook om de meterslange 70 mm film - een film
van drie kwartier is ongeveer 4,5 kilometer lang - met een
snelheidvan 100 meter per minuut door de projector te ja-
gen. Revolutionair daarbij is dat de film niet vertikaal, zo-
als bij iedere bioscoopfilm het geval is, maar horizontaal
door de projector gaat. Hierdoor kan het filmbeeld veel
groter gemaakt worden, wat noodzakelijk is, omdat het
beeld wanneer het op de koepel geprojecteerd wordt, liefst
vijfhonderd keer is vergroot. Hóe groter het beeld op de
film, des te helderder en scherper het op de koepel is.

aluminium koepel van liefst 840 vierkante meter worden
getoverd.Het verhaal van Omniversum gaat terug tot de

periode 1934-1976, toen men via een toenter-
tijd revolutionaire Zeiss projektor, inmid-
dels een museumstuk, in het planetarium van

de Haagsche Courant kennis kon nemen van de ster-
rehemel en de bijzonderheden die zich daarin voor-
doen. Een noodlottige brand in 1976 legde het plane-
tarium volledig in as - gelukkig kon het bijzondere
instrument zelf gerestaureerd worden - en zette de
medewerkers van het Museum voor het Onderwijs
aan het denken om te komen tot een nieuw, modern
planetarium. De geboorte van Omniversum was een
feit, al zou het nog tot 7 december 1984 duren voordat
de feestelijke opening plaatsvond.

Deze enorme vergroting vereist een zeer speciaal, trillings-
vrij filmtransportsysteem, een patent van Imax Systems.
Een trilling van een millimeter betekent op de koepel im-
mers een beweging van een halve meter. Daarnaast be-
schikt de projector over spoelen met een diameter van
ruim een meter en een gewicht van honderd kilo en twee
draaitafels, die zijn gescheiden van het lamphuis, zodat
trillingen van de aandrijfmotoren geen onscherpte kunnen
veroorzaken. Een lamp van 15.000 Watt - een lamp dus
met de lichtsterkte van 150 lampen van honderd Watt -
zorgt voor de lichtvoorziening.

Programma's

Zo draait er momenteel een film, die de bezoeker mee-
neemt in het paradijs van de bevers en verder ook 'To the
limit', waarin de bezoeker de meest sensationele ervarin-
gen kan opdoen: een tocht maken door het menselijk li-
chaam bijvoorbeeld, of op huiveringwekkende hoogte aan
een touw hangen. En samen met Maria Walliser een afda-
ling maken of het hart van Carl Lewis horen pompen bij
diens recordpogingen.

De programma's van Omniversum zijn erop gericht de we-
tenschap in de meest brede zin van het woord te populari-
seren, met een accent op de sterrekunde. Via de Omnimax
projector worden films vertoond, die een fascinerende kijk
geven op het leven in al zijn verscheidenheid.Medespeler

En het resultaat mocht er zijn: na de Verenigde Staten be-
schikte nu ook Europa over een koepelvormige projectie-
ruimte waarin supergrootbeeld filmprojectie en digitale
sterrenhemelprojectie kon worden gecombineerd. Facili-
teiten, die het mogelijk maken, dat de bezoeker helemaal
opgenomen wordt in de voorstelling: hij wordt medespeler
in plaats van toeschouwer. In de schuin achterover hellen-
de fauteuils wordt hij omringd door en ondergedompeld in
beeld en geluid en meegenomen op reizen, die een breed
spectrum van populair wetenschappelijke terreinen aan-
doen:biologie, oceanografie, geologie, vulkanologie, com-
puterkunde, volkenkunde en natuurlijk sterrekunde en
ruimtevaart.

Voor een meer select publiek zijn de programma's van Di-
gistar, waarbij een actief en oplettend kijkgedrag wordt ge-
vraagd. Het eerste programma in Omniversum, 'Het heel-
al, onze oerbron', draaide twee jaar en trok 12.000 bezoe-
kers, bij een gemiddelde van één voorstelling per dag.
Maar het is dan ook heel bijzonder om een driedimensio-
nele vlucht te maken door ijskristallen of een DNA-mole-
cuul.

Superstereo
Deze gigantische lichtsterkte is nodig omdat de met vinyl
beklede projektiekoepel slechts 35% van het opvallende
licht terugkaatst. Bij een hogere reflectie zouden de lichte
gedeeltes van de film hun licht weerkaatsen in de donkere
gedeeltes, met verlies van contrast als gevolg.

Maar niet alleen het licht, ook het geluid heeft in Omniver-
sum alle aandacht gekregen. Een zeskanaals superstereo
installatie met veertig luidsprekers en vier grote 'subwoof-
ers' (voor de lage tonen), blaast haar indrukwekkend ge-
luid door 60 miljoen kleine gaatjes in de koepel de zaal in.
Geluid, dat niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar is; een
vulkaanuitbarsting - bijvoorbeeld - moet je zo natuurge-
trouw mogelijk kunnen beleven, vinden de Omniversum-
medewerkers.

Bijzonder is zeker ook het nieuwe planetariumprogramma
'Toekomst van de tijd', waarin een moeilijk onderwerp als
de relativiteitstheorie van Einstein wordt uitgelegd. „Wij
gaan er niet van uit, dat iedere bezoeker na het zienvan dit
programma kan verklaren wat er met de tijd gebeurt in de
buurt van een zwart gat of het antwoord weet op de vraag
waarom de tijd in een raket door de ruimte langzamer ver-
loopt dan op de aarde", aldusOmniversum directeur Geert
Geertsema. „Maar hopelijk koopt hij wel het boekje Ein-
stein voor beginners."

De programma's van Omniversum, President Kennedy-
laan 5 te Den Haag, zijn op de volgende tijdstippen te zien:
Toekomst van de tijd, di t/m zo 11.00 uur; To the limit, de
mens in topvorm, di t/m zo 13.00 en 15.00 uur, vr t/m zo en
feestdagen en vakanties ook om 17.00, 19.00 en 21.00 uur;
Bevers, deltawerkers van nature, di t/m zo 12.00, 14.00 en
16.00 uur, vr t/m zo en feestdagen en vakanties ook om
20.00 uur. Reserveren via S 070-3545454 wordt aangera-
den.

Door een grote ruit wordt iedereen een blik gegund in de
technische keuken van Omniversum, of beter gezegd in de
centrale projectiezaal, waarin alle aandacht getrokken
wordt door de Omnimax projector met zijn reusachtige
filmspoelen met kilometers film en drie zwarte slurven
voor stroom, water en perslucht. Een bescheiden plaats ne-
men de Digistar computers in, al zijn zij in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de fantastische beelden, die op de

Vernuft

De naam Omniversum is afgeleid van en samengesteld uit
Omnimax en Universum. Omnimax is het sensationele 70
mm filmprojectiesysteem en Universum duidt op de sterre-
kundige kant van de zaak, die vooral door middel van de
computergestuurde Digistar, de planetarium projector,
wordt gerealiseerd.
Hoe er dat precies uitziet, kan iedere bezoeker van Omni-
versum bewonderen, voordat hij de ingangstrappen afdaalt
naar de grote, scheefstaande koepel, waar de spectaculaire
programma's te zien zijn.

Naam

computer, die vertelt wat er met die beelden moet gebeu-
ren en een projector, die de beelden op de koepel werpt.
Dit apparaat kan niet alleen de sterrenhemel op de koepel
toveren, zoals we die van de aarde kunnen zien, maar ook

Het echte brein van Omniversum is echter de hypermoder-
ne Digistar planetarium projector, ook afkomstig uit Ame-
rika, die bestaat uit drie onderdelen: de centrale computer
die de te projecteren beelden berekent, een besturings-

Digistar
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Onvoldoendevluchtwegen belangrijkste euvel

Studentenhuizen
vaak niet veilig

( dentenhuizen in Limburg zijn lang niet altijd veilig. Bij
Zoeken naar kamers doen studenten er verstandig aan
! alleen op prijs en afmetingen te letten, maar ook op,

0 Dit zegt R. Geys, inspecteur van de dienstuw- en woningtoezicht van de gemeente Maastricht.

studentenhuizen nogal eens aan.
Gelukkig kunnen we de situatie
hier in Sittard vrij goed in de hand
houden. Het beste advies dat ik een
woningzoekende student kan ge-
ven, is even contact opnemen met
de brandweer om te vragen of een
bepaald pand brandveilig is ofniet."

ij,sen.s Qeijs laat de huisvesting
MS.udenten in Maastricht nog

wensen over. De dienst
itr, .' en woningtoezicht zal daar-
V,e komende tijd het toezicht/herpen.
%\V' kom jeecht verschrik-
li6J .e toestanden tegen. Mensen
(j Vla een wankel laddertje naar
l0 *°lder moeten waar net een
iet en een bureau passen. Maar

ita §r°otste gevaar ligt in het niet
W veüig zijn van de studenten-
eden. Niet voldoende vlucht-
Cn' waardoor iemand in geval
itfe d letterlijk in de val komt te
)0
,nen geen kant meer uit kan."

$h 5? keukentjes in studentenhui-
,! «in niet altiid even veilig. Op

provisorische ventilatiekanaaltjes
worden een afzuigkap of geiser aan-
gesloten. Daardoor blijft de keuken
niet alleen verstoken van ventilatie,
maar komen bovendien allerlei af-
voergassen in andere kamers te-
recht.
Geys erkent overigens dat slechts
een deel van de misstanden in stu-
dentenhuizen bij zijn dienst bekend
is.

Vluchtwegen
R. Douven van de brandweer in Sit-
tard beaamt de noodzaakvan goede
en voldoende vluchtwegen. „Kun je
veilig uit een pand komen als er
brand uitbreekt, dat is de belang-
rijkste vraag. En daar schort het in

Olga Zhurbyn, studentendecaan
van de HEAO in Sittard, meent ech-
ter dat het probleem 'veiligheid' ook
in studentenhuizen in Sittard
speelt. „Studenten worden door de
gemeente Sittard nog steeds niet als
een specifieke doelgroep be-
schouwd, waardoor alles wordt
overgelaten aan de particuliere
markt. Daar kunnen onveilige toe-
standen door ontstaan."

"InMaastricht wordt het toezicht op veiligheid in studentenhuizen verscherpt. Fot°: widdershoven

Voorzichtig met zwart
Overdaad mat ten koste van rust in interieur

Alarmsysteembevordert
zelfstandig wonen

In Heerlen worden studentenhui-
zen waar meer dan vier mensen een
kamer huren, gecontroleerd door
een werkgroep waar de brandweer,
de politie, de GGD en bouw- en wo-
ningtoezicht in vertegenwoordigd
zijn. „In Heerlen zijn ongeveer 110
panden bekend die onder deze rege-
ling vallen en daar wordt dan ook
ieder jaar een bezoek aan gebracht
om te zien of er aan de gestelde
eisen - elke verdieping een tweede
vluchtweg, kleine blusmiddelen en
een plafond dat een uur brandwe-
rend is - wordt voldaan. Maar hui-
zen waar vier of minder mensen wo-
nen, vallen helaas buiten deze con-
trole," aldus een woordvoerder van
de gemeente.

'Black is beautiful' is de slogan die
nu ook zijn weg naar het interieur
heeft gevonden. Nadat we een aan-
tal jaren geleden alles wit maakten,
willen we momenteel opvallende
dessins, felle kleuren en zwart.
Trendsetters kiezen voor het laat-
ste. Maar met zwart is het veel meer
oppassen dan met wit. Je kunt on-
gestraft witte meubels, wit gebeitst
parket, witte lampen en accessoi-
res toepassen en nog allemaal bij
elkaar ook. Misschien dat het wat
erg clean en saai wordt, maar dat is
dan ook alles. Wie zich met zwart te
buiten gaat aan overdaad, zal mer-/
ken dat hiermee een aanslag wordt
gepleegd op de leefbaarheid en
rust van het interieur.

Neem maar eens de zwarte keuken.
Wie van design houdt, wil vandaag
de dag een zwarte keuken. Maar de
meeste keukens in ons land zijn
niet van het formaat balzaal. Inte-
gendeel, het is vaak een kwestie
van passen en meten om een com-
plete inrichting verantwoord in de
beschikbare ruimte onder te bren-
gen. Hoe donkerder de kleuren van
de kastfronten des te kleiner lijkt
de ruimte echter. Wie in een be-
perkte ruimte.voor zwart kiest, zal
al gauw het idee hebben dat de
keuken nog kleiner lijkt dan hij in
werkelijkheid is.

Wie kiest voor zwart, moet reke-
ning houden met het beslag dat die
kleur legt op ruimte en sfeer. Beter
is het daarom deze tint van de duis-
ternis met overleg en bescheiden
toe te passen en vooral in grotere
ruimten. Een goed alternatief voor
zwart met hetzelfde image is voor
een keuken donkergrijs of anthra-
ciet. Door dit bovendien te combi-
neren met wit, lichtgrijs of roest-
vrij staal kan de dominantie van de
donkere tint worden doorbroken
om het ruimtelijk effect te bevorde-
ren.

Badkamer
In de badkamer kan er nog een an-

dere reden zijn dan de geringe af-
metingen van het vertrek om voor-
zichtig te werk te gaan met zwart.
Kies zwart of een andere donkere
tint liever niet voor sanitair of
wandtegels. Daarop zie je ieder
zeepspatje en alle aanslag als op-
vallende en doffe plekken. Een
zwarte tegelwand achter bad of
douche, daarop blijf je poetsen en
boenen. En wie in een donkere
wastafel even zijn handen wast,
moet de bak na elk wissewasje
grondig navegen om zeepspatten te
verwijderen. Kies in een badkamer
liever uitsluitend voor zwarte ac-
centen als de vloer, accessoires als
houders en rekjes, badmat, hand-
doeken en verlichtingsarmaturen.

Accenten
Zwart leent zich uitstekend voor
accenten. In de woonkamer bij-
voorbeeld kiest u voor een zwarte
plantengieter, overpotten, asbak,
karpet, een stoel, een bank en/of
een kastje. Voor de keuken zijn er
allerlei artikelen in zwart te koop,
waaruit u een keus kunt maken:
pannen, dienbladen, broodtrom-
mel, pedaalemmer, voorraadbus-
sen, peper- en zoutstel, warmhoud;
kan, koffiemachine, keukenhulpen
(op te hangen aan een rekje) en an-
der gereedschap.

Het kan mooier zijn een witte keu-
ken met zwarte accessoires te com-
bineren dan een zwarte keuken
met witte accenten, vooral als de
ruimte aan de krappe kant is.

'Black is beautiful', inderdaad,
maar een feit is ook dat juist bij
zwart overdaad schaadt. Ga dus
met overleg te werk als u de trend
wilt volgen. Overigens kiezen ook
designers vaak voor zwart in com
binatie met andere tinten, waarbi,
rood en wit/grijs favoriet zijn. Eer
heel apart effect wordt ook ge
creëerd door zwart te combinerer
met wit en licht of rossig getin
hout.

De Kommalfoon is een Nederlands
produkt, dat bij Siemens is ontwik-
keld en vervaardigd. Siemens Ne-
derland heeft al contacten op de
Amerikaanse markt, zodat export
mogelijk lijkt. Via het bedrijf Audi-
tech wordt levering verzekerd met
behulp van 120 audiciënszaken,
verspreid over het hele land. Aspi-
rant-gebruikers kunnen bij deze
zaken alle gewenste informatie
krijgen en de benodigde uitvoering
van het systeem bespreken.

Nog dit jaar
koelkasten
zonder cfk

De onderzoekers zitten niet stil.
Was men er eerst al in geslaagd
CFK's in isolatiematerialenvoor
koelkasten en vriezers tot de
helft terug te brengen, onlangs is
het technici gelukt een polyure-
thaanschuim te ontwikkelen dat
geheel vrij is van CFK's.
Dit schuim is chloorvrij, dus niet

schadelijk voor de ozonlaag, het
heeft zelfs een betere isolerende
werking dan isolatie mét CFK's
(zodat het energiegebruikvan de
koelkast over de totale levens-
duur 10 procent lager ligt), is niet
brandbaar en niet gifïg. Dat is al
weer een stap verder opweg naar
puur natuurvriendelijke koelap-
paratuur. Nu voor het freongas
nog een vervanger vinden.
Tegen het najaar zullen deeerste
koelkasten met CFK-vrij isoleer-
schuim op de markt komen, ook
in Nederland. Van twee merken
(Bosch/Siemens) is nu reeds be-
kend dat ze deze streefdatum ha-
len.

De gemiddelde student is meestal
maar al te blij als hij eenmaal een
kamer heeft gevonden. En is dus
niet snel geneigd te klagen over een
gevaarlijke situatie uit angst de fel-
begeerde woonruimte kwijt te ra-
ken. Geys: „Dat is heel begrijpelijk,
maar op zon moment moet je
iemand tegen zichzelf in bescher-
ming nemen."

" Alle
winnende
fluitketels
op een rij. In
het midden
'Le Lapin'
van Nilolaï
Carels uit
Amsterdam.
Links
daarvan
'water leeft,
laat het
leven' van
Douwe
Medema.
Uiterst
rechts 'little
birdie' van
Lilian
Marijnissen.

iw -"'"-"«.__!£ tussen een proau-
fe ' eeri leverancier van apparaten

Si !oor n̂, verzekeraar heeft een per-
6verri aiarmeringssysteem opge-
% ] met behulp waarvan men-
ie,. lahger zelfstandig (alleen) kun-
tl3.mW°nen' Kommalfoon is de
»i 6t 1 Van dit nieuwe hulpmiddel
bry, andelijke reikwijdte, dat ge-
}a *ers in staat stelt 24 uur per
litijjp11'1? mte roepen. Ze kunnen
fer. éen minuut antwoord krij-
'ect' Waarna de hulpverlening di-
i.6e °P gang wordt gebracht. Hier-
toe} Wordt ingespeeld op de
"^ats de behoefte van in de eerste
\ i ouderen en gehandicapten

ara^.ger 'zelf redzaam' te zijn.
".ij lt; alarmeringssysteem mikt

°P alleenwonenden, dié zich

*6rs^ veilig voelen of zich an-
s^tidI,tlS- van een vorm van 'bij-

willen voorzien.
Bebe
it\,iv erking is eenvoudig: de ge-
'ais ,erdraagt een zendertje om de
V \°f maakt dat vast aan zijn of

B mg)- Met een druk °P dever^ ontstaat via het telefoonnet
S^lev g met de noodnulpcen-
öaar ?n Eurocross in Noordwijk.
%er *let men direct op het beeld-
Vr wie de nulP inroept en
f«cte Vandaan. Er ontstaat een di-

at sPreek/luistermogelijkheid,
ri

de cliënt kan zeggen wat erue hand is.
fftu

van de situatie wordt
Nrsa^llie' buren of huisarts ge-

huwd. Als de gebruiker niet
%r preken, weet de centrale in

g(feval ook dat hulp wordt ge-
V" en kan handelend opgetre-
%(^0rden. Op welke manier dan

t
at kan zelfs via de politie zijn)

<V g gezorgd voor beantwoor-
Van de noodroep.

Wig^ike systemen bestaan al
H\vi' ri

maar alleen met beperkte
5' geK Alarmering is dan veel-
-5 o m°nden aan lokale situaties in
% (bijvoorbeeld) woongebou-
VSL Verzorgingshuizen e.d.Het
\ is "U met het netwerk, zoals dat
l ' _ r^^rt. is dat het een veel gro-
]%k WlJdte heeft en niet afhan-
M6re ls van lokale hulpcentrales.

%* Z].kan zich, waar ook in het

' "aiv.dueel aansluiten.S kan>°t>e_; een Kommalfoonsysteem
Sd y°or een kleine tweedui-
Snri n' waarna dan f 13,50 perKcw , gebruikskosten moeten%Zn betaald. Huur is ook moge-
r' CrH f 39'50 per maand. Eventu-
ele (jjdt het apparaaat via de so-
Lfekt r? st of andere organen ver-
» ' m t

estart is °ok experimen-
>^raat ,een ziekenfonds dat het'Vor koopt en dan via de ge-
lijk. g er beschikking stelt. Mo-rgen ZU n meer ziekenfondsen

Tuin
) UitJ°ordeel van dit hulpmiddel

tH aard dat altijd communica-
Rr a_iri

lijk is. Die wordt zelfs ge-
S aa?e,rd tot 30 meter rondom
Z zon punt van het telefoon-
hNbpij1 alarmering vanuit (bij-
-6f orii) de tuin mogelijk is. Het

Il "Votf i. k indrukken van de zen-
tfki i? an ook nog worden her-►Vna nen een halve minuut-

in
gaat de alarmering in ieder

'Zeer opvallend en
niet trendgevoelig'

Juryrapport over Maastrichtse fluitketel: tel voldoet inderdaad het meest
aan de voorgeschreven eisen en
is het meest geschiktvoor de ver-
koop. Ik heb langer over het ont-
werp gedaan dan normaal. Ik
ben in de zomer begonnen met
nadenken over eventuele ont-
werpen. Steeds weer snelle
schetsen getekend. Het heeft een
paar maanden geduurd voor ik
echt tevreden was."

De derde prijs ging,naar het ont-
werp 'Little Birdie' van Lilian
Marijnissen, studente aan de
Academie voor Industriële
Vormgeving in Eindhoven. Ver-
der kregen nog vier ontwerpen
een eervolle vermelding in het
juryrapport vanwege eenvoud,
orginaliteit, extremiteit en veilig-
heid.

„Een zeer opvallende fluitketel",
zo noemde de jury 'Water leeft,
laat het leven' van Medema. „In
vele opzichten steekt de ontwik-
kelde vorm boven de andere ont-
werpen uit." En 'een authentiek,
gevoelig ontwerp met een bijzon-
dere, naar de jaren '50 verwijzen-
de vorm.
Medema heeft zijn fluitketel van
geëmaileerd metaal en hout ge-
maakt. Waarschijnlijk is dit de
reden waarom hij niet als num-
mer één eindigde. De jurymeent
namelijk dateen uitvoering in

Een voorwerp dat iedere dag op-
nieuw weer op het fornuis ver-
schijnt: de fluitketel. Het onder-
werp van de Hema ontwerpwed-
strijd van het schooljaar '89-'9O.
De wedstrijd richtte zich vooral
op studenten (industriële) vorm-
geving. Het winnende ontwerp
was 'Le Lapin' door Nikolaï Ca-
rels (23), studerend aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amster-
dam. Douwe Medema (22), stu-dent aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten in Maastricht,
sleepte met zijn ontwerp de
tweede prijs in de wacht.

Een selectie van de inzendingen
is van 19 mei tot 2 juli te zien in
het museum Boymans-van Beu-
ningen in Rotterdam. Het mu-
seum is dagelijks geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur (behalve
op maandag). Op zon- en feestda-
gen gaan de deuren om 11.00 uur
open.

Douwe Medema had niet ver-
wacht dat hij in de prijzen zou
vallen. Hij had drie ontwerpen
ingestuurd. „De gekozen fluitke-

Eisen

roestvrij staai mooier zou zijn.
De jury noemt de fluitketel niet
trendgevoelig, wat ook de bedoe-
ling van de ontwerper was. „Ik
heb er een hekel aan dat mensen
rommel kopen om het daarna
weer weg te gooien. Aan zulk
soort mensen heb je als ontwer-
per ook niets."

(ADVERTENTIE)

Keukentegels
Meer dan 60 soorten in veel kleuren en motieven uit voorraad leverbaar.

Prijsklasse van ’ 40,- tot ’ 70,- per m2.

Woonkamerplavuizen
v.,» ' \ ln alle maten en vee' m°de" kleuren,

■"^pr- ,
s

"*** 1 yfe,■ voor de laagste prijzen van Limburg.
'*■? !> ' ' * *" Vanaf ’ 25- per m2.

"u|| '% Badkamertegels
"'t uffc_uJ» s_«tePte_£_ $\ë£* Kom lïi'l(en naar onze nieuwe co"ectie-

« - Ïts____ *"^'' UA V " ZU" VerfaSt Zn 2eker' 00k oVef

Marmer
Voor gang,keuken en kamer.

Onverslijtbaar! ’ 69,50 per m2.

T-r_rr_________n . ..i
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Te huur gevraagd
i n .
Wij zoeken voor ons gezin
met 5 kinderen een groot
huis te huur per 1-8 of 1-9,
in Maastricht of omg. Liefst
een BOERDERIJ of oud
huis. Enig achterst, ondeh.
is geen bezwaar. Huur bo-
ven ’ 650,- wel. J.l. Honing
04782-761.
Gezocht: woning in (cen-
trum) MAASTRICHT. Tel.
04455-1818, Simone.
Leidse student zoekt woon-
ruimte in MAASTRICHT tot
’400,-, per 1 aug. Tel. 071-
-143313, vragen naar Jelle.
ArtSenfam. zoekt huis met
tuin op korte term. in omg.
SIMPELVELD Bocholtz, Eys
Kerkrade, Vaals. Tel. 045-
-442118 of v.a. maandag
262363.

Te huur gevr. in centrum
Heerlen of Kerkrade KAN-
TOORRUIMTE, min. 20 m2,
met toilet plus aanrecht. Tel.
045-461392.
Te h. gevr. KAMER van
26-6 tot 20-7, Landgraaf of
Heerlen, tel. 053-305690
(Frank).
Gezocht HUIS te h. in de
omg. van Geleen. Huurpr.
ca./ 650,- bel 04490-47930
Gezocht in omg. MONT-
FORT een ruim huis met
minimaal 4 slpkmrs. voor de
duur van 1 a 1,5 jr. event.
onderh. geen bezw. Reac-
ties gaarne naar R. Gaas-
beek. Tel. 08380-12033.
Te h. gevr. in regio HEER-
LEN bedrijfspand met
woonruimte opp. ong. 200
m2. Postbus 3080, 6401 DN
Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Heerlen-Weiten, De mullender
Uitstekend gelegen, halfvrijstaand, zonnig woonh. m. tuin.
Ind.: living met parketvloer, keuken, bijkeuken, 3 slpkrs.,

badkamer, zolder met 4e slpk.
Aanvaarding juni 1990; tijdelijke verhuur max. 3 jr.

Huurprijs ’ 1.500,- p.m. mcl. stoffering, excl. energiekosten

Info: Rent service o.g. Maastricht.
Tel. 043-254771.

Te huur
nw. opslaghal, 375 m2mcl.
alle voorzien, voor winter-

opsl. van 1 okt. - 1 juni
Geleen-

Krawinkel
ml. 04490-48888.

Te huur of te koop aangeb.
friture

met woning in Kerkrade
'vanaf 1.6.'90. Tel. 045-

-417739/452817.
Prachtig gelegen 4-kamer-
appartementen v.v. c.v. op
de- HEESBERG, gunstig t.o.
v. het centrum van Heerlen.
Huurprijs ca. ’ 650,- p.m.
De Boer, Den Hartog, Hooft
b.v., 020-465301.
KLIMMEN, klein app. all-in

’ 500,-. Tel. 045-753207.
1. Luxe EENGEZINGWO-
NING in centrum Breda,
huurpr. excl. ’1.250,-. 2.
Zeer luxe app. op 1e verd.
kale huur ’ 1.250,-. Inl. tel.
076-203637.
BOYENETAGE te huur in
centrum Geleen per 1 juni,
pr. ’ 875,- mcl. Tel. 04490-
-52038.
Te huur WOONRUIMTE,
woonk. met aparte slaapka-
mer nabij centr. Geleen.

’ 485,- mcl. 04493-4887.
Te huur APPARTEMENT te
Kerkrade. Tel. 045-454708.
Te huur BEDRIJFSLOODS,
15x18m. bij 4.20 d.hoogte.
Inl.: 045-411480.
Te huur app. KERKRADE-
W, woonk., keuken, douche,
wc, 1 slpk., excl. ’490,-.
Tel. 045-440887.
SITTARD: per direkt, gem
woonruimte plm. 25 m2. Tel.
04902-41838

Te huur IJZERHEIDE, lan-
del. gel. woonh. Ind.: beg.gr.
grote keuken, 2 kamers en
toilet, c.v. 1e verd.: 2 kamers
badk. met douche, ligbad en
toilet. Zolder, kelder, grote
tuin, grote schuur. Aanv. 1
aug. kale huurprijs ’ 800,-.
Inl. 043-632207.
Te huur WINKEL/kantoor-
ruimte, Molenberg, ca. 35m2. Tel. 045-718463.
BOYENWONING: woonk.,
keuken, 2 slpks., wc dou-
che, per 1 juni. Huur ’ 450,-
-excl. Te bevr. 045-229694
zat, van 9.00-13.00 uur.
Te h. ETAGE woning, bad,
wc, garage. 17.00-19.00 uur
beneden bellen, Kohlberg-
str. 56, Kerkrade/ Bl'heide.
Te h. gem. woonk., slaapk.,
keuken. Huurpr. ’ 440,- p.
mnd. all-in. Dr. Nolensstr.
11 BOCHOLTZ-Centrum.
T.h. Heerlen nabij C, BE-
DRIJFSRUIMTE winkel/
kant. ca.4om2 045-718869
3 kamers te huur, gemeub.
te KERKRADE, tel. 045-
-421662, b.g.g. 427224.
Te huur te Geleen: ETAGE,
’575,- excl. Tel. 04490-
-47120.
Te h. WOONRUIMTE C-
Heerlen. Huurpr. ’1.100,-.
Tel. 045-712013/426781.
Te huur te HEERLEN win-
kel/ kantoorruimte 40 m2.
Tel. 045-228054.
Te huur in Kouvenderstr. te
HOENSBROEK ruime flat-
app. Ind. w.kamer, 2 slpks.,
keuken, douche, w.e. ach-
terbalkon. Huur ’ 625,- p.
mnd. excl. serv.kosten. Inl.
04492-3842.
SITTARD: (Kolleberg) grote
vrijstaande bungalow te
huur. ’1.750,- per mnd.
Tel. 04490-12718.

Onroerend goed Ie koop aangeboden

Het nieuwe huizenmagazine
is er weer!

Boordevol informatie over wonen in Zuid-Limburg.
Zowel bestaande woningen als nieuwbouw.

Nummer 187, uitgave mei/juni 1990
BEL VOOR GRATIS TOEZENDING
STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255 of 043-252933.

Voorkom een miskoop!!!
jf^__B VAN DE PAS MAKELAARDIJ mm
%J|p4|§r% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG fe|j
="=r=K=r Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM,

= Telefoon : 045 - 741616

Lage Hypotheekrente!!!
J^t= VAN DE PAS MAKELAARDIJ mm
= =p||=% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG kil=~-."zf-_- Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVMJ= Telefoon : 045 - 741616

Te koop prachtig huis in steen, gelegen langs de
Ourthekaai te

Comblain-au-pont
(Belg. Ardennen) event. gesch. v. commerc. gebr. Voor-

zien van 9 kamers, 3 kelders, gevelterras en garage.
2 ingangen. Verdere info 09-32-41691237.

Vakwerkboerderij
landelijk gel. (Bingelrade Eindstr. 33) gr. woonk. en suite
met studeerr., 3 ruime slpks., gr.badk. ligb. douche toil.

2 v.w., wask., cv., 2 tongewelf., keld., gr.hobby/atel. met
cv, unieke binnenpl., opp.vl. plusm. 1000 m2, pr. n.o.t.k.

Bezicht. enkel na tel, afspr. tel. 04459-1538.

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruim halfvr. woonh. nabij centrum m. keld., 3 gr.

slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 122.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Brunssum: Heggerank 24
halfvr. woonh. m. dubb. garage, 4 slpk., badk. m. ligb., gr.

zold.. Prijs: ’ 138.000,-k.k.
Ass. kantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.

HEERLEN Premie-A
Woningen zoals ze nergens meer

gebouwd worden.
* Nu met vaste zoldertrap

* Nu met grotere tuin
* Nu met garage van 6 m. diep

Aan de Marchalsingel 8 betaalbare premie-A woningen
met garage en grote tuin, woonkamer/keuken, hal, w.c,

badkamer, 3 slaapk. Optimaal geïsoleerd met vloer- dak-
en spouwisolatie en dubbele beglazing.
Premie 1988 met ’41.000,- subsidie.

Belastbaar inkomen over 1987.
Mulleners Vastgoed Sittard

04490-18911
's avonds 04749-3198

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.
KERKRADE, Kipstraat 10,

woon/kantoorpand
te koop of te huur. Zeer geschikt voor accountantsbureau,
assurantiekantoor, praktijkruimte voor fysiotherapie e.d.

Vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
Inlichtingen te bevragen bij woningbouwvereniging

"Land van Rode", Erpostraat 1 te Kerkrade van maandag
t/m vrijdag tussen 8.15 en 17.00 uur.

Tel.nr.: 045-466466.

Ét

Voerendaal
VRIJSTAAND WOONHUIS MET UITBOUW,

grote garage, overdekt terras en leuke achtertuin. L-vorm.
living met parket en open haard, nieuwe aanbouwkeuken,

extra kamer voor studie/kantoor of derg. 4 slpks., badk. met
ligb., doucheen 2e toilet, zolder. Aanv. dir. Pr. ’ 250.000,-

Makelaardij J J M G Smeets
Voerendaal 045-753066.

Eijsden
Te koop groot riant landhuis

dichtbij de Maas
Prachtige ligging met alle gewenste ruimtes, 5 slpks., grt.
werkkamer, hobbykeld. enz. Geh. onderkelderd. Excl. inte-
rieur m.v. luxe en comf. Gelsol. Schitterende tuin. Alle
privacy. Ree. bouwjr. Totale inh. 1170m3, opp. 958m2.
Pr.n.o.t.k. Voor serieuze gegadigden bezicht. na telef.

afspraak.
Tel. 04409-2155

Bouwkavels Munstergeleen
Het plan Steengrub-Vloedgraaf is de mooiste woonplek
van Munstergeleen. Hier zijn nog enkele riante kavels te

koop voor uw vrijstaand landhuis, villa, bungalow.
Opp. van 400 tot 640 m2. Koopprijs vanaf ’ 79.000,- v.o.n.

MULLENERS VASTGOED B.V. SITTARD
Tel. 04490-18911, 's-avonds 04749-3198.

Open huis
zaterdag 19 mei van 1 tot 2 uur.

Obbicht Beelaertstraat 29

Voor bewoning gereed, vrijstaand landhuis met vrij uitzicht.
Bouwperceel 370 m2. Koopprijs ’ 239.000,- v.o.n. excl.

bouwrente. Inruil eigen huis mogelijk.
Mulleners vastgoed 04490-18911

Te koop in Sittard
Grote halfvrijst. woning met grote tuin bij centrum stad en
stadspark. Ind. Hal, woonk., eetk., keuken, badk., was/bij-
keuken, hobbyruimte, berging, 3 grote slpks. Zolder met

vaste trap. Tuin (400 m2) met fruitbomen en optimale
privacy, ’ 160.000,- k.k. Ophoven 139, tel. 04490-10321.

Gulpen
Rustig gelegen ruim huis met o.a. 5 slaapkrs., grote woon-
kamer met eethoek en zitbalcon, compl. badkam. Royale

gar. Cvgas. ’210.000,-.
Wijlre

Fraai uitzicht vanuit woon-eetkam. met plavuizen vloer.
Badkam. 3 slaapkrs., Cvgas. Garage. Leeg in overleg.

’162.000,-.
Ransdaal

Ouder woonhuis met kelder, zolder, 3 slaapkrs., badkam.
Gar. Cv. Gas. Hobbyschuur. ’210.000,-.

Simpelveld
Ouder groot pand met 9 krs., kelder, zolder. Gar.

Werkplaats. Vrij uitzicht, ’ 220.000,-.

Vaals
Groot ouder hoekpand bij centrum. 3 kelders. Zolder.

13 krs. Badk. Douche, ’ 190.000,-.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardij 0.g.-verzekeringen.

(W. Timmermans-NVM-makelar). Rijksweg 67 Gulpen.
Tel. 04450-2182. Zaterdags tot 13 uur.
Met spoed te koop of te huur gevraagd
woonhuis of bungalow

rustig gelegen, met grote tuin en event. weiland.
Inl. 045-325049.

AVAHUIS informatie

Avahuis een veelzijdig huis
Keuze uit 21 basistypen, waarbij uw inbreng juist

die individuele lifestyle geeft.

Hamar. Info Tel. 045-210719.
Brunssum

Leuk halfvrijst. woonh. met
berging en grote tuin (mog.

gar.) Ind.: beg.gr. gang,
woonk. eetkeuken, toilet,

badk. kelder. Verd.: 2 ruime
slpkmrs. vraagprijs

’ 92.000,- k.k.
LIVAC B.V.

04490-10855
045-220550.

Brunssum

Bolderik 44 (Op de Vos). Te
k. rustig gel. halfvrijst. woon-

h. met gar. en mooie tuin
met veel privacy (achtertuin
20 m.). 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
onderhoud. Vr.pr.

’ 159.000,-tel. 045-256100

Onroerend goed te koop aangeboden

Kerkrade-
Terwinselen

halfvrijst. herenhuis met 2
garages, tuin, cv., geschikt

voor 2 families. Pr.
’152.500,-. O.G. John Sij-

ben, tel. 045-456800.

Kerkrade-
Centrum

vrijst. landhuis met 1120 m 2
aangelegde siertuin, voor-

zien van alle denkbare luxe,

’ 264.000,-. O.G. John Sij-
ben, tel. 045-456800.

Maastricht
Te k. woonh., voll. geïsol.,
md.: Berg., achterom, tuin.
Z-kamer, luxe keuk., 4 slpk,
luxe badk., 2e toil., douche/

bad comb., ruime zolder,
pr. ’ 149.000,- k.k.
Tel. 043-611341.

Hoensbroek

___bé!_-. ,^_»_.

Voltalaan, gunstig gelegen
halfvrijst. woonh. met

garage, v.z. van c.v. 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.
Tel. 077-519775.
HEERLEN: Wagenschuts-
weg 40, te k. groot woonhuis
met serre, garages en ber-
ging, 4 slpkmrs. vaste trap n.
zolder, oprit, zij- en achter-
tuin, event. gesch. v. bedrijf.
Aanv. half juli, vr.pr.

’ 205.000,- k.k. Tel. 04490-
-21275

Amstenrade
Winkel/

horecapand
goed gelegen langs drukke
doorgangsweg, met boyen-

woning, binnenplaats,
schuur en achterinrit, voor
veel doeleind, geschikt,

vraagprijs ’ 177.000,- k.k.
P. Crombach og

tel. 04490-80087.

Brunssum
Uitstekend onderhouden

halfvrijstaand woonhuis met
o.a. kelder, hal, ruime woon-
kamer, keuken, portaal, toi-
let, badk., garage, 3 slaapk.
en vaste trap naar zolder,
rolluiken, cv., perceel 209
m2. Spoedig te aanv. Prijs

’ 99.000,- k.k. Inl.
Kerkhoffs

Makelaardij
Beek, tel. 04490-73427.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

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.

SPAUBEEK, te k. goed ge-
legen halfvr. woonhuis: rui-
me hal, L-vormige woonka-
mer 50 m2m. parketvloer,
complete eiken keuken,
berging, garage (9 m2), 3
slpks., badk. m. ligb. en 2e
toilet. Goed onderh. Opp.
ca. 380 m2. Pr. ’ 169.000,-.
J. Frisostr. 24, 04493-2092
STEIN, halfvrijst. woonhuis
in gezellige woonomg., ruim
en goed geisol., woonkamer
woonkeuk., 4 slaapk., bad-
kamer m. 2e toilet, garage,
carport, ruime tuin m. priva-
cy. Grotend. kuhstst. koz.
met dubbel glas,’ 154.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen.
Bv 04490-78431.
BOUWGROND te koop ca.
1530 m2op goede stand in
Vaesrade gem. Nuth. Tel.
04406-12312.
Te KOOP of te huur gevr.
per 1 okt. van part., Valken-
burg of omgev. (10 KM),
woonhuis met min. 4 slpks.
en tuin. Br.o.nr. B-4653,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
BERG EN TERBLIJT Half-
vrijst. herenhuis, zeer royaal
van opzet met garage, U-
vorm, living (50m2) met
open haard en schuifpui
naar tuin, aanbouw met
keuken, op 1e verd. 3 sik. en
badk. met ligbad en douche,
apart 2e toilet, vaste trap 2e
verd. mog. 4e slpk. en zol-
der. Vraagpr. ’254.000,- k.
k. Mak. kant. Rob Dassen bv
04490-78431.

Te koop gerest. BOEREN-
HOF met 4V_ ha. grond di-
rect aan huis. Het pachten
van meer grond is mog.
Homburg (B). Vr.pr.
DM 300.000,-. Tel. 09-32.
87786889.
Te k. Luxe zeer goed onderh
BUNGALOW. Van alle ge-
makken voorzien, mcl. rol-
luiken en markiezen,
’285.000,-. Johan Frisostr.
35, Spaubeek. 04493-2266.
CADIER EN KEER/Beatrix-
str. te k. halfvrijst. woonhuis
met schitterend aangelegde
tuin (op het zuiden). Ind. beg
gr. ruime woonk., gr. keuken
bijkeuk., toilet en inpandige
gar. Iste verd. vide en 4
slpkrs, badk., ligb. vaste
wast. en toilet, 2e verd.
ruime zolder, inpandig en
uitpandig in uitst. staat van
onderhoud. Aanvaarding in
overleg. Pr. ’ 279.000,- k.k.
Tel. 04407-2101.
Te k. rustig gel. tussen
WOONHUIS, Leeuwerikstr.
21, Hoensbroek. vr.pr.
’89.000,- k.k. Tel. 045-
-217631.
Te k. LIMBRICHT apparte-
ment beg. gr. bwj. '82. Prima
ligging, prima onderh. 2 slp-
krs, douche, kamer, open
keuken, parket, terras bui-
tenberging. ’ 105.000,- k.k.
Te1.04490-24891 na 18 uur.
KLIMMEN, vrijstaande wo-
ning, schitterd gelegen (vrij
uitzicht voorz.) met dubb.
garage en tuin (perc. 781
m2), woonkamer, keuken,
bijkeuken, badk. met ligbad
en 2e toilet, 4 slpk., zolder
en kelder. Pr. ’ 185.000,- k.
k. Mak. kant. Rob Dassen b.
v. Tel. 04490-78431.
SPEK'HEIDE gr. ouder huis,
div.mog., vastgest.waarde
gemeente ’ 70.000,- voor
slechts ’59.500,- t.k.a. Inl.
045-442332.
BERG AAN DE MAAS.
Ruim landhuis uniek uitzicht
over maas, woonkamer (ca.
50m2) met plav. vl., open
haard, kantoor, keuken met
app., bijkeuken, ouder-
slaapk. m. badk. m. ligbad, 3
slaapk., 2e badk. m. ligbad,
douche en 2e toilet, ruime
garage, hobbyruimte, kel-
ders en tuin met terras.
Vraagpr. ’ 359.000,- k.k.
Mak. kant. Rob Dassen bv
04490-78431.
Gezin met gehandicapt kind
zoekt bouwgrond of bunga-
low in VOERENDAAL, Kun-
rade of Weiten. 045-752434
HOENSBROEK/Hoofdstr.
179/181. Dubbel woonh.
zeer geschikt voor beleg-
ging ’89.000,- k.k. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
ABDISSENBOSCH/Reeweg
58. Prima onderh. vrijst.
woonh. met 1700 m2wei-
land, 3 slpkmrs. zolder, kel-
der, 2 garages, luxe aanb.
keuken, ’ 198.000,- k.k. Tel
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
MERKELBEEK / Mgr. Man-
nensstr.7, schitter.verbouwd
vrijst. woonh. op 910 m2perc. Grote fruitweide met
80 m2terras. Ind: ruime hal
(tegelvl.), kelder, woonk. 30
m2met parketvl.,ruime eetk.
(witte aanbouwk.) 3 grote
slpk., luxe witte badk. met
ligb. 2de toilet. Pand ver-
keert geheel in nieuwe staat.
Moet beslist binnen gezien
worden, ’ 245.000,- k.k.,tel.
04490-42550. Jos Storms
Onr.Goed, Geleen.
HOENSBROEK-Mariarade,
Kennedystraat 26, mooie
tussenwoning in kinder-
vriend, buurt. Ind.: hal, toilet,
kamer met open keuken,
keuken met app. en vaste
grote tafe. Verd.: 3 slpk.,
badk., vlizotrap naar geïsol.
zolder, cv, tuin 13 mtr. diep
op Zuiden, ged. overd. ter-
ras, schuur. Aanv. in over-
leg. Prijs ’llO.OOO,- k.k.
045-228884.
BRUNSSUM, Hokkelen-
bergstr. 46, halfvr. woonh.,
bwj.'so, m. grote tuin, perc.
790 m2, garage evt. mog.,
vr.pr. ’ 135.000,- k.k. Bopa
O/G, 045-324133.
BRUNSSUM, Goudenre-
genstr. 21, halfvrijst. woonh.
met gar., hal, toilet, kelder,
L-vorm. woonk. 30 m2, met
open h. en vloerverw., keu-
ken met app., berging, 2 gr.
slpks. (mog.heid tot opspl.)
badk. en douche, zolder. Vr.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-254277^
BRUNSSUM, Ridder Ulrich-
str. 18, geheel gerenoveerd
ruim halfvrijst. woonhuis,
306 m2, m. gr. garage, voor-
tuin en achtertuin op het zui-
den, cv., kelder, halfopen
eik. keuken m. app., L-vorm.
woonk. m. o. haard, plavui-
zen, zitkuil, veel schoonmet-
selwerk, 3 slpk., luxe bete-
gelde badk., zolder via vlizo-
trap, rondom aluminium rol-
luiken. Prijs ’159.000,- k.k.
Aanv. i.o. Te bez. heden en
morgen van 11.00 tot 18.00
uur of na afspr.

GELEEN, Olterdissenstr. _,
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, tuin, 3 slpks., zolder,
kelder, cv-gas, luxe badk.,
woonk. 40 m2. Moet gezien
worden, ’ 149.500,- k.k.
Tel. 04490-48077.
Te koop HEERLEN, nabij
Bruns.heide, goed ondehr.
halfvrijst. huis m. gar. vr.pr.

’ 159.000,-kk 045-229031
Ons huis is LEUK, groot en
goed gelegen; het is te koop
voor ’ 179.000,-. Van Len-
nepstr. 10, Molenberg-
Heerlen. Tel. 414709.
HEERLEN te koop halfvr.
woonhuis, met veel luxe en
extra's, mooi afgewerkt. Vr.
pr. ’119.000,- of

’ 134.000,- k.k. Inl. tel. 045-
-225078.
HEERLEN-Zuid te k. half-
vrijst. woonh. met gar. Opp.
312 m2. Ind.: woonk., keu-
ken, hal. 1e verd. 3 slpks.,
badk. met ligb. en 2e toilet.
Zolder en geh. onderkeld.
Deels dubb. glas en roll.
Achtertuin op zuiden,

’ 193.000,- kk 045-423989
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.
HOENSBROEK-C Vrij-
staand 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.
KERKRADE. Grote g.o. wo-
ning m. prakt.ruimte. Ge-
schikt voor account/verze-
kering/atelier. 045-453519.
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.
LANDGRAAF, Hoefveld 68,
halfvrijst. woonh. Ind; hal,
woonk., keuk., 4 slpk., badk.
met ligb. en 2e toilet, gar.,
tuin. Vr.pr. ’ 169.000,-k.k.
Tel. 045-316249
LIMBRICHT te koop half-
vrijst. woonh. voorz. van
dubb. gl. Garage, living met
luxe aanbouwk. 1e verd. 3
slaapk, badk. met 2e toilet,
vaste trap naar zolder met
4e slaapk. Vr.pr.
’170.000,- k.k. Vrienden-
kringstr. 21. 04490-17902.
ELSLOO Halfvrijst. woon-
huis, met o.a. kelder, woon-
kamer, keuken, vernieuwde
badk. m. ligbad en douche,
3 slaapk., vaste trap zolder
en tuin op zonzijde. Vraagpr.
’139.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen bv 04490-
-78431
HOENSBROEK/Heisterberg
41. Groot winkel/woonhuis in
winkelstraat. Zakel. als par-
tic. ’89.000,- k.k. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
MAASTRICHT, te k. goed
onderh. halfvrijst. geïsol. he-
renhuis met tuin op zuiden
en vrij uitz., gar. met verw.
en aansl. wasmach. en
droogtr., L-kamer, dichte
keuken m. kunsst. mr. en in-
bouwapp., 3 slpk., compl.
badk. met separate douche,
vaste trap naar 2e verd.,
berging, c.v. ruimte, gr.
slaap/studeerkam. met v.w.
en dakkapel en Veluxraam.
Pallashof 39, vr.pr.

’ 255.000,-k.k. 043-291234
Halfvr. woning NIEUWEN-
HAGERHEIDE dichte land-
huiskeuken met app., mooi
open haard, nw. badk., kel-
der, 3 slpks., garage, zon-
neterras, pr. ’ 162.500,-.
Voor afspr. 045-316402.
SCHIMMERT, Hoodfstr. 61.
Heden open huis van 13 tot

.16 uur. Mooi verbouwde; boerenwoning met veel
ruimte met patio-tuin, tuin-
kamer 20 m2met schuifpui,
woonk. 50 m2met tegelvl.
en prachtige open haard,■ witte aanbouwk., werkpl./
garage, 3 slpmrks, zolder,

I badk. ligb. 2e toilet. Kom, vandaag vrijbl. kijken.
’159.000,- k.k. Tel. 04490-

-■ 42550. Jos Storms O.G.
i Geleen.

Bouwmaterialen. BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-

i gers, Economiestr. 46,
i Hoensbroek. Tel. 045-

-213877. (achter Herschi).

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeurén met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Te k. gebr. houten en ijZ*
BALKEN, hoekijzer, kep*

bielzen enz. Tevens trap
lambrizering. Matrak, r*

045-243736.
T.k. VELDBRANDSTENt
rode Mulder dakpannen, "pers, balken 6x16 en »""]
vloerplanken brandhoun
pul.) 045-71 54771 7J92Z
GRATIS af te halen K
300 trottoirtegels tegen«
taling dezer advertentie-
-045-422288. s
T.k. MERANTI-PUI t
serre Hxß 250x600 "Merbau deur en 5 uit"'.
bare panelen Hxß 240»'
compl. met glas.
’750,-. 04451 -1560_^

In en om de tuin _____->
Exclusieve geïmpregneerde

Tuinafschéiding op maat gema^
Showmodel aanwezig. .„

Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schink
Tel. 04493-3899. __^: T. _ .

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

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

De Koumen Zuid
(achter Herschi).

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

Vandaag nog modder (
zand, morgen GAL j.

Graszoden v.a. ’ 3,25 ~m2. Jawell 045-25642JV
TUINHOUTVAKMAN 1
preg BV in de Crarnef V .
Heerlen. Tel. 045-751^Voor al uw druk geïmPrs
planken, palen, schef"
rolborders enz. Groot as
timent bielzen. Bez. rn°i>

f_l.
Te koop alle maten >"*HUISJES, kippe- en WK
hokken. Tel. 045-321'
Europaw. Z.410, Landg^
Te k. TUINHOUT, tuintC
bielzen. Nationale Hou"1,
del 8.V.,' Parallelweg
Heerlen. Tel. 045-71j0g>
GRASZODEN te k

ft
Kwekerij Dautzenberg
pep. 04450-2131. ___
VAKKUNDIG aanleg
tuin, beplantingen, reno . [
bestrating. Bel Leo
Veen 045-724733 _^S |
GAZONMAAIER, i .
benzinemotor m. Aa.fl s'
messenkooi, 42 cm, '■'
’175,-. Inl. 04459-t4jHx

HEERLEN-CENTRUM
WINKELPAND MET KANTOREN

’ 525.000,- k.k.
* Winkeloppervlakte: begane grond 300 m2; K

1e etage 200 m2'u
* Voorzien van lift \
* Kantoren en kantine (7 ruimtes) h (

ook te gebruiken als (boven-)woning I.
* Uitstekend onderhouden ?.
* Zeer goede lokatie b

ki
Voor verdere informatie: w

t TROOST ï
ONROEREND GOED, J
HEERLEN. TEL. 045-717976J,. V

Maastricht
Smeets & Druncks, notarissen/ p

delen mede dat op dinsdag 22 mei 1990 om 11.00 u"J, U
restaurant Grand-Mere, Helmstraat hoek Vrijtho tj
Maastricht, op grond van art. 1223 lid 2 BW, t.o.v- Jl.^ J,
ris Judith A.M. Druncks, in het openbaar, in één z'l
bij opbod en afslag geveild zal worden

bedrijfsgebouw met boyenwoning t
Arrestruwe 23-25, Maastricht, L

r?Vbestaande uit bedrijfspand met (directie)kant 0 :
showroom, bedrijfshal (30x30 m), afgesloten bi%i '
terrein en boyenwoning met aparte opgang en Qa( j
kad. bek. gem. Maastricht, sectie N, 326, groot 21
ca- ' c_ii.De Algemene Voorwaarden 1987 zijn van toepa*
aangevuld met bijzondere voorwaarden.
Aanvaarding: in eigen gebruik na betaling van Z;
som en kosten. Het bedrijfsgedeelte wordt leeg op9.f;
verd, de woning kan ontruimd worden op vorde
van de koper.
Betaling: uiterlijk op 3 juli 1990.
Bezichtiging: uitsluitend met toegangsbewijs a(1

notaris. »
Inlichtingenten kantore van Smeets & Druncks, n°'
sen, Wilhelminasingel 45, Maastricht, tel. 212777^

BEEK (L.) .
Notaris J.N. Sluypers te Beek (l-'j

zal op dinsdag 22 mei 1990 des namiddags 15.00 uur inJ^Jtel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v. zi)'lrj.
cipaal krachtens art. 22 van na te melden AVV jo. art. l2^r.J- in eert zitting en bij opbod en afslag - in het openbaar v
pen:

FLATWONING
gelegen op de tweede verdieping met bijbehorende t>e<9 $
de kelderverdieping, plaatselijk bekend Margrietstraat 61'
bekend gemeenteBeek (L.) sectie G no. 1491-A-68.
Indeling: hal met meterkast, keuken, toilet, douche, -tAmer, grote slaapkamer, 2 kleine slaapkamers en berginfl
kelder. .
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilig ,
waarden Onroerend Goed (AVV) 1987, voor zover uit bijz
re voorwaarden niet anders blijkt. !Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten; zo
met behulp en krachtens de grosse der akte van veiling-
Betaling: uiterlijk op 3 juli 1990.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd van hun
ciële gegoedheid te doen blijken. ./
Bezichtiging: - uitsluitend -na en in overleg met de " iNadere inlichtingen ten kantore van de notaris voorn
Marktstraat 1 te Beek (L.), tel. 04490-79000.

EEN EIGEN HUIS BEGINT
VOORTAAN BIJ HUIS & HYPOTHEEK

Wie een eigen huis wil kopen doet er verstandig aan eerst bij Huis& Hypotheek langs te gaan. Want Huis& Hypotheek is
een nieuwe, landelijk opererende organisatie van specialisten in hypotheekadvisering. Bij Huis & Hypotheekkunt u
terecht met al uw vragen over geldverstrekkers en hun onderlinge verschillen, devoor u maximale koopsom, uw , "maximaal haalbare hypotheek, demaandelijkse woonlasten en verder alle aandachtspunten bij het kopen van een . "huis. Huis& Hypotheek organiseert ook geregeldvoorlichtingsavonden waarop u gratis advieskrijgt over deze . "zaken. Trouwens, alle onafhankelijke en deskundige adviezenvan Huis & Hypotheek zijn helemaal gratis en . "geheel vrijblijvend. Aan de hand van uw persoonlijke wensen »» " Wilt u meer

en mogelijkheden bepaalt Huis& Hypotheek in over- j^SS^ " * informatie?
._ w-v- ~,%"_*.rt_-inn_-ï_*TwiT>' leg met u welke van de ruim 500 hypotheek- \§K_K "* Bel meteen! Dan

HlJlS&HYr.llHr_r_K varianten het best bij u past. Daarmee wordt het " * u
bent u zeker van een

M.m.\*fMKf.1% M.M. M. jl v_/ m M.mjlumumm. .... ' .' VpPl»"\ hv nnthppkartv.pc; rtat
onafhahkeluk hv. ot «..k *ov, E s financiële plan voor uw nieuwe huis optimaal onder- fMLA sXLseenhuisbouwd. En dat geeft een veilig gevoel. >3Ël)^„j2T„T*„„ j-d_|33 De Huis & Hypotheek adviseurs zijn gevestigd in een . " (S^m^X^^^/^^^^y^c *~ groot aantal plaatsen in ons land. Dus ook bij vin , "
?_""" ?__.""!"?" "_!_" __"."_*.Huis & Hypotheek werkt samen met: Huis & Hypotheek, Ruys de Beerenbroucklaan 28Aquina Makelaardij bv Heerlen (lid NVM) Heerlen, tel. 045-741624
| I V I I

Limburas
-OTCKDÖIII.All—



Overzicht hypotheekrenteVerschijnsel treedt op in nieuwbouwwoningen in hele land

Onderzoek naar
vergeling huizen

ningen waar wordt gerookt - moge-
lijk versnelt.

TNO heeft eind vorig jaar in enkele
woningen filters en aluminiumpla-
ten aangebracht. Die vangen de
neerslag op, die vermoedelijk af

komstig is uit de plafonds. De aan-
slagop de filters en platen wordt on-
derzocht op chemische samenstel-
ling. Daarmee moet inzicht worden
verkregen in de oorzaak van de ver-
geling. TNO verwacht de resultaten
eind deze maand bekend te kunnen
maken.

Een onbekend aantal nieuw-
bouw- en renovatiewoningen
in het hele land blijkt binnen
enkele maanden na oplevering
plotseling te vergelen. De ver-
geling begint bij de plafonds,
maar tast ook meubels en
vloerbedekking aan. De oor-
zaak is onduidelijk. Verschil-
lende onderzoeken van TNO
hebben nog geen resultaat op-
geleverd. Voor zover bekend
heeft de vergeling geen scha-
delijke invloed op de gezond-
heid.

'Oil-dri' handig
bij doe-het-zelven

Elke doe-het-zelver knoeit wel eens
met verf, olieof andere vloeistoffen,
poor snel zaagsel of garagekorrels
op de plek de strooien, wordt de
schade beperkt. Een nieuwe oplos-
sing hiervoor is Oil-dri Chem-sorb,
korrels die - in tegenstelling tot
zaagsel en garagekorrels - vrijwel
alle chemicaliën, giftige of agressief
bijtende stoffen absorberen.

Oil-dri is een mineraal produkt, zon-
der chemische toevoegingen. Het

kan meerdere malen gebruikt wor-
den voordat een totale verzadiging
van de uiterst fijne korrel is bereikt.
Het materiaal wordt dan heel don-
ker. Als het op een plek gestrooid is,
kan daarover gewoon gelopen wor-
den.
Na verzadiging moet het materiaal
als klein chemisch afval afgevoerd
en volgens de geldende milieuvoor-
schriften verbrand worden.
Voor meer informatie: S 045-
-462857.

Volgens adjunct-directeur Duijme-
linck van de Haagse woningbouw-
vereniging 'De Goede Woning' doet
het verschijnsel zich overal in het
land voor. „Het is al een paar jaar
aan de gang. In Amsterdam komt
het al een jaar of twee voor. Daar
spreken ze trouwens van verbrui-
ning. Maar het gaat om hetzelfde
verschijnsel".4 "Kristalten accessoires passen zowel in een klassiek als in

rt eer^ modem interieur.f

Kristal brengt
glans in huis

TNO heeft twee jaar geleden zon
honderd woningbouwverenigingen
in het hele land aangeschreven metde. vraag of het verschijnsel bij hun
bekend is. Uit die enquête bleek dat
een kwart last had van vergeling,
maar geen idee had van de oorzaak.
Volgens een onderzoek van de GGD
van Amsterdam, uitgevoerd in 1989,
hoeven de bewoners zich geen zor-
gen te maken over hun gezondheid.

(ADVERTENTIE)

S^l N.V. WATERLEIDING MIJ.
LIMBURG

Hierbij delen wij u mee, dat onze kantoren op de werkdagen
21 t/m 25 mei gesloten zullen zijn.
Voor het melden van storingen is onze storingsdienst
uiteraard bereikbaar. U gelieve het telefoonnummer te bellen
dat in de telefoongids onder de plaatsnaam bij „Waterleiding
Mij." is aangegeven.

Hypotheekrente 15 mei 1990
Deze week noteerden wij geen rentewijzigingen. Aangezien de situa-
tie op de geld-en kapitaalmarkt ook vrijwel gelijk bleef, zijn er op kor-
te termijn geen grote wijzigingen te verwachten.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35.1% 50%

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN 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 3,83
AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03' 3,92
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 3,81
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 9,60 5,95 3,86
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,64 3,62
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 3,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
NMB arm. hyp. 1jaar 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/l jr 1,00 8,90 6,11 4,69
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4,97
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 6,07 4,66
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,69 3,65
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Bodemvervuiling
In Den Haag zijn sinds eind vorig
jaar enkele tientallen woningen
door de vergeling getroffen. Met bo-
demvervuiling heeft het in ieder ge-
val niets te maken, want de verge-
ling komt in verschillende delen
van de stad voor. Ook gaat het niet
om één bepaald bouwbedrijf. Al-
leen al in Den Haag zijn de vergeel-
de woningen door vijfverschillende
bedrijven gebouwd of gerenoveerd.
„Maar het is niet uitgesloten dat be-
paalde materialen van één en dezelf-
de firma komen", aldus Duijme-
linck.

PvdA-kamerlid ontevreden over kwaliteit nieuwbouw

„Alle wijken lijken op elkaar”

k ■Ulstal doet het goed in allerhande interieurs, van antiek en klassiek
modern toe. Kristal past overal bij. Of het nou in de vorm is van

WhKSbak'kandelaar, ofkristallen kroonluchter. Een heel apart effect
°ben kleine siervoorwerpenin de woning. Daar is dekleine spran-

waterlelie, een unieke druiventros, de gracieuze zwaan en
Uri\,een schaakspel, geheelvan bergkristal.
lstj ehonderd jaar geleden begon de moderne geschiedenis van het
CT1- Toen ontdekte men namelijk dat gewoon glas bewerkt kon
te.i. totkristal. Het glas werd dusdanigveredeld dat het een schit-
t 'nS verkreeg. Door zijn geheimzinnige glans oefende het grote aan-
ö Kkingskracht uit op mensen met gevoelvoor schoonheid en vorm.

" &or eerte werd zelfs zo groot voor dit unieke produkt dat, evenals
) ge^eliJn, kristal werd opgewaardeerd tot een statussymbool. Vermo-
ei t, nde mensen verzamelden de meest kostbare kristalobjecten om

Vqq Welvaart te tonen. Dit leidde tot een grote vraag naar gebruiks-
-15 ""werpen en zelfs sierraden, vervaardigd van kristal.
?jt Vendien werd aan dekwaliteit die hetkunstvoorwerp diendete be-
h_.eri steeds hogere eisen gesteld. En, zoals dat gewoonlijk gaat bij
p 'Marktmechanisme van vraag en aanbod, de makers en ontwer-

i' in i Verwierven zich een steeds groter wordende vakbekwaamheid

' pc5fe mogelijkheid tot verbetering van het smeltproces van glas. De
$ _Ui ?ctie van het eindprodukt moest worden opgevoerd.
f! Ij^1 door zijn grilligheid en vaak bizarre vorm boeit bergkristal de

krist ber' Een andere- mogelijk meer bekende, naam voor berg-
§eb is kwarts. Kwarts werd al in 'primitieve' tijden door mensen
t)r voor de vervaardiging van gereedschappen, wapens en ge-

'ksvoorwerpen.

Nog geen half jaarvertoeft ze in de
Tweede Kamer. Toch schuwt het
pas geïnstalleerde PvdA-kamerlid
Mieke van der Burg (Volkshuisves-
ting) de publiciteit niet. Tijdens het
debat over de woningwet riep Van
der Burg dat „de verplichte kwali-
teit van de nieuwbouw onder de
maat is". Het kersverse kamerlid
vindt dat alle nieuwbouw op elkaar
lijkt. „Wandelend in een nieuw-
bouwwijk besef je nauwelijks of je
in Amsterdam, Nijmegen, Ensche-
de, Zoetermeer of Houten loopt", al-
dus Van der Burg. Het PvdA-ka-
merlid maakte een rondgang door
de nieuwbouwwijken van Zoeter-
meer. Haar conclusie is duidelijk: ze
zou hier nooit willen wonen.

Opgewekt harkt hij zijn piepkleine
voortuintje. Buigt bij-iedere bloem
en kijkt er aandachtig naar. „Ik
woon hierpas een maand. Maar m'n
bloemetjes doen het al goed, hè?"
Terwijl kamerlid Mieke van der
Burg moppert over de saaie huizen
en het schaarse groen, vertelt de 65-
-jarige Henk Gabel enthousiast over
zn stekkie in Zoetermeer. Hij
noemt zn 'huissie een lot uit de lote-
rij'-

Hiervoor woonde hij met zn vrouw
op een flat, vijfhoog. Weinig contact
met de buren, er 'woonde van alles
en nog wat. En wat meneer Gabel
vooral gerust stelt, is het 'aangepas-
te' huis. Trots toont hij met uitge-
strekte armen dat de deuropening
wel 94 centimeter breed is. „Daar
kan tenminste ook een rolstoel
door. Die hebben we gelukkig nog
niet nodig, maar je weet maar nooit„

groen", zegt de volkshuisvesting-
specialist. „Bewoners kunnen hier
niets mee doen. Ze zouden hier pa-
den moeten aanleggen, zodat bewo-
ners lekker kunnen wandelen."

nen voor nieuwbouw vastleggen. In
de nieuwe woningwet worden de
voorschriften centraal geregeld in
een landelijk Bouwbesluit. Van der
Burg vindt dat gemeenteneen eigen
inbreng moeten behouden. Anders
zien binnen een mum van tijd alle
nieuwbouwwijken er hetzelfde uit.

Zoetermeer, een groeikern met zon
96.000 inwoners. De stad is ge-
bouwd voor mensen die overdag el-
ders vertoeven. Keren 's avonds te-
rug om te eten en te slapen. „Men-
sen leven hier niet", constateert Ka-
merlid Van der Burg die zelf in
Utrecht woont. „Zij zijn aangewe-
zen op voorzieningen in Den Haag"." Wie niet veel ruimte heeft,

kan zijn luidsprekerboxen
ophangen.

Kritisch bekijkt het Kamerlid het
grote grasveld voor een immens
flatgebouw. „Dat noemen wij kijk-

Nadenken
Volgens kamerlid Van der Burg
heeft Gabel „gewoon geluk". In het
nieuwe Bouwbesluit gaat de ver-
plichtekwaliteit van dewoning aan-
zienlijk achteruit. De kamers wor-
den kleiner. Over aangepast bou-
wen van alle woningen moet Heer-
ma nog 'nadenken', meent Van der
Burg. De deuropening is vastge-
steld op 85 centimeter breed.

Een wijk in het zuidoosten van de
groeikern ziet er iets vriendelijker
uit. De huizen zijn in verschillende
stijlen gebouwd. Puntdaken en
platte dakken wisselen elkaar af.
Tussen huizenrijen door slingeren
kronkelige paadjes. Dat ziet er een
stuk beter uit, maar de huizen zijn
schrikbarend duur. Een leefbare
omgeving lijkt weggelegd voor rijke
lui.

Ook in de wijk moet variatie zijn,
meent het kamerlid. Ze werpt haar
blik op nietszeggendewoningen die
in lange rijen achter elkaar staan.
„Woningen voor mensen met lage
inkomens, ook hier aangewezen op
goedkope huizen dievaak saai zijn".
Volgens Van der Burg is een wijk
met alleen maar goedkope huizen
stigmatiserend. Aan het eenvoudige
uiterlijk lees je af dat hier 'minder
kapitaalkrachtigen' wonen.

Nieuw vulmiddel tegen houtrot

sprekers vrij van
wand, vloer en pla-
fond worden ge-
plaatst. Anders zou-
den lage tonen kun-
nen reflecteren,
waardoor 'rollende'
bassen ontstaan. Het
is een goede oplos-
sing om de boxen op
speciaal daarvoor
gemaakte steunen te
plaatsen. Let ook
dan op dat ze niet te
dicht bij de muur
staan.

voorbeeld tafels, kasten en stoe-
len.

Voor het 'onzichtbaar' repareren
van slechte plekken in houten
raam- en deurkozijnen is er een
nieuw vulmiddel op de doe-het-
zelf markt gebracht. Het is een
houtrot-vulmiddel op poederba-
sis van Alabastine.

lijk weer te geven.
Bij een live-optreden
bereikt het geluid de
luisteraar niet alleen
rechtstreeks, maar
ook via de wanden
en plafonds van de
concertruimte. In de
huiskamer wordt
muziek eveneens
weerkaatst, alleen
zijn daar meer sto-
rende elementen, in
de vorm van meu-
bels, vloerbedek-
king en gordijnen,
aanwezig.

'»ieS-in? goede ste-SSst?Uatieiedra 1S een flink

logfP^kerboxen..^alCh ' want die
'Jk H uiteinde-lileit !_ geluidskwa-

d.ri8 beiang-
6en aat de boxen
?ijff^oede Plaats. anders istefi^'teitvanhetr^ niet opti-

Luidsprekerbox vraagtruimte
Na de stadswandeling is de conclu-
sie van Van der Burg overduidelijk:
ze zal hier nooit willen wonen. De
wijken zijn saai, want er zijn nauwe-
lijks voorzieningen. De groeikern is
volgebouwd.

in het oog vallende slechte plek
in het hout.
Het oplosmiddelvrije produkt
heeft een uithardingstijd van 30
minuten, krimpt niet en blijft fle-
xibel.
Om vrij diepe gaatjes of scheu-
ren te repareren is de beste ma-
nier: eerst tot driekwart van de
diepte vullen, laten uitharden en
daarna de rest opvullen.

Tempo
De kwaliteit van nieuwbouwwijken
wordt steeds belangrijker. Voor
2015 moeten er in Nederland nog
twee miljoen huizen worden ge-
bouwd. Door het toenemende aan-
tal alleenstaanden en de grote hoe-
veelheid ouderen die zelfstandig
blijven wonen, wordt Nederland in
een hoog tempo volgebouwd.

Voor wie niet vol-
doende plaats heeft
om zijn luidspreker-
boxen 'ruim' op te
stellen, is ophangen
misschien een goede
oplossing. Hiervoor
zijn diverse wand-
steunen in de han-
del.

üidN&*ers zijnl^^rpen om ge-. Zo goed moge-
Om een goede ge-
luidsweergave te
krijgen moeten luid-

Het witte vulmiddel is zowel bin-
nen als buiten toe te passen en
kan daardoor ook worden ge-
bruikt voor reparaties aan bij-

Het middel is eenvoudig in de
benodigde hoeveelheden aan te
maken en kan worden verwerkt
met een plamuurmes. Als het er
op aankomt de vulling zo on-
zichtbaar mogelijk te maken,
dan is het aan teraden om vooraf
een proef te doen op een minder

Voor het schilderen een dun
laagje houtlijm aanbrengen, deze
laten drogen, maar niet helemaal
laten uitharden. Met fijn schuur-
papier in de nerfrichting van het
hout schuren. Daardoor dringt
het schuurstof in de nog enigs-
zins vochtige lijm. Die krijgt
door dit schuursel precies de
kleur van het hout. Als de plek
helemaal droog is nogmaals fijn
opschuren en aflakken, met een
transparante lak of andere kleur
verf.

Om de woningbouw efficiënt te rea-
liseren, is onder meer dewoningwet
aangepast. Tot nog toe is het zo ge-
regeld dat alle gemeenten in een
eigen bouwverordening de richtlij-

Henk Gabel en zijn vrouw trekken
zich niets aan van de kritiek van het
pas geïnstalleerde Kamerlid. Voor
hen heeft Zoetermeer iets bijzon-
ders: „Eerlijk mevrouw, we zijn er
weg van".

"PvdA-kamerlid van derBurg maakt een kritische jondgang door een nieuwbouwwijk.

Zaterdag 19 mei 199039

Aanvankelijk ging de woningbouw-
vereniging het verschijnsel te lijf
door deplafonds opnieuwte witten,
maar binnen de kortste keren sloeg
de vergeling opnieuw toe. Vermoed
wordt dat het iets te maken heeft
met ventilatie, vochtigheid en tem-
peratuur. Door isolatie tocht het
veel minder in huizen dan vroeger,
wat de vergeling - en zeker in wo-

Itmburgs dagblad J woonblad



AMSTENRADE

Vrije sectorwoningen
met grotetuin

n het riante plan 'Achter M^*k"?^v "**

staande vrije sector woningen -*~ *%&M&imt w~__j|i_sJ _ *'!
gebouwd. Enkele kavels hebben m W^^i^Z: f"1-** »,J £"!> -. 4 kL ' . **'"

De architectuur krijgt een -"* .^ ~> .i;iiWii|iiMiM_^_^__SSSBi^ mF*^levendig accent met tweekleurig . ,-C* ■». Wj . ;
metselwerk. Door de situering van kN

de hoofdentree in de zijgevel is de -' * ° '- * 'ruimte op de begane grond opti- 1 ,_; _.
maal benut met o.m. een open -~-f-J **& .!______ I
keuken en een royale L-vormige <§, "tssè» 14. met o.m. prima isolatie, hardhou-
kamer. De verdieping heeft tweede toilet. De zolder is te ten buitenkozijnen en -deuren,
3 slaapkamers en een badkamer bereiken via een vaste trap. betegeling van diversewanden en
met ligbad, vaste wastafel en een vloeren.
aansluitmogelijkheid voor een De woningen worden degelijk
wasautomaat en voor een separaat gebouwd en uitstekend afgewerkt Koopprijs vanaf ’ 165.200,- v.o.n.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35- tel 04490-11611

Zondag 20 mei geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom in
onze showroom.

IdI2IIISI ffiöï<g^^ïg^_IIJI___J.IJ.IJ!M^I!I.IILÜJI!J.UII.i|JJ_^^^I'j^^T^^—, VOORDEUREN mfßfH^Üll
IILJUiII li llonnl BINNENDEUREN J^^jjttnf

| INPUSTRllls_rß_jrrifrTr<_l6^

SBI

I TE KOOP
Houten verplaatsbare schoolunit

In goede staat verkerend, bestaande uit 3 grote
vaklokalen (elk ± 80 m2) en 4 leslokalen (elk ± 45 m2)

met gangen en bergingen, totaal ± 520 m2, inclusief
installaties, onderdelen van elektra en sanitair.

De inschrijving dient vóór 1 juni te geschieden.
Inlichtingen:

H.J.W. Amkreutz, directeur MAVO Pius XII
St. Martinusstr. 53, 6466 LN Kerkrade, tel. 045-418255

BORN
Barbarahof 29
Open huis!!! Open huis!!!
Uitermate lux. uitst. on-
derh. halfvrijst. woonh.,
cv., garage, L-woonk. (40
m 2), aanbouwk.,
oudersslk., riante badk. 1e
verd.: 2 sik., badk., ligbad,
douche, v.w., overloop
apart toilet. Bwj. '81. Ge-
ïsol. Aanv. direct. Vraag-
prijs bedraagt slechts

’ 149.000,-
Wie snel betaalt kan
uitermate scherp bie-
den!!! Deze woning kunt

I U morgen tussen 14.00
I en 16.00 uur vrijblijvend

bezichtingen. Doe u zelf
een plezier en kom kij-
ken!!!

I GELEEN
I Van Veldekelaan 1I Oerdegel, uitst. gel. half-

vrijst. 5-slk.-woning, cv.,
garage, kelder, zolder,
woonk. (9.50 mtr.), aan-

I bouwk., bijkeuk. Aanv. di-
I reet. Opp. 335 m 2. Vraag-

prijs n.0.t.k.!!!
Voor snelle beslisser
aantrekkel. eindprijs!
Ook deze woning kunt u
morgen tussen 14.00 en
16.00 uur vrijblijvend be-
zichtigen !

N.M.W. Quaden & Zn.
Makelaardij onr. goed

MUNSTERGELEEN
tel. 04490-19644

lid NVM

U BOFT DUBBEL ALS U I
VOLGENDE WEEK HET

HUIS VINDT DAT U ZOEKT!
wEmmmmmf * < a■"' ■■'■■<--i >■ TfwmmP'X '"'"" &*" M "*"" W ■ ■-■:-:--.»%% %m.:yf$fÈtf\ Jftjt

HhÉTvH " .BI aM* " i^m&mW^tffmzL wFmmffii\É$n!vH ri : M^wi^j^^i^^BB^iil ■ k ijs lü ÏP* *^ li* fll Ü '^%W
mmJrËBtmmmtïËm ""t-«pK'Tfiy—mmmmaÊSm'SÈfc &.?mmi*B*'?! ': ■ * "■" . X?Jiï_____\ il t*^ '" ■ CSW»

■■■V ~%mW 1 iJlt» m%t!P\'("W (mm BH -S'- W^-

Allereerst is het woningaanbod zo groot dat wij er zeker van zijn dat er ook voor u
geschikte woonruimte bij is. Bovendien doet de NMB u een fantastisch hypotheek-
aanbod:

5 JAAR VAST va 8.8%*
U boft dubbel als u uitgerekend nu op zoek bent naar passende woonruimte. Zeker
als uw voorkeur uitgaat naar het gebied Maastricht en omgeving. In het Staarge-
bouw te Maastricht wordt op zaterdag 26 mei a.s. van 10 uur tot 16 uur voor de
allereerste keer gehouden de

NMB WONINGMARKT
Onderstaande deelnemers verstrekken u komplete informatie over het kopen van
een eigen huis. Als u van plan bent om uw huidige woning te verkopen dan is de
NMB Woningmarkt ook voor u een absolute must. Verder ruime aandacht voor hy-
potheken op maat, taxaties, de funkties van het notariaat en alle informatie over de
toekomstige ontwikkelingen in het woongebied Maastricht.
(Parkeren in de Vrijthof-garage)

* Tussentijdse wijzigingen op de Geldmarkt voorbehouden

,B0UWEN EN WONEN IN MAASTRICHT EN OMSTREKEN'
drss<^arKmQCh«rbv.| I VASTr.0ED

W&L | I .; " I fi^l I llll STIENSTRA I_T—"\_ VW' NMB BANK HrUIJTERS lil*''!"' 1"1
___\ NVM y "~~~~~~

van gerwen & van degeer b.v. , „ /s^jl5«\ koninklijke hm^. hm Kflf _ g.m.li. pWipper /* <*±t> \ *UNINKLIJKE pustjens UM rrarfFftEWTIr~T~T makelaars en taxateurs o.g. J (| |||b |] n O TA R l E L E Bilmaastricht bvNVM LjËWftrttlBïJ
/ ’ / CÏ3 Beëdigd taxateur en Kfl V* IISU B R O E D E R S C H A P taxaties o.g. verzekeringen/ / / n"m makelaardij onroerend goed ■■■ \^f^' B"utut"°^ I^H makelaardij o.g. hypotheken

Sy\ rtpmeenrp nnn
Maasrrirhr Stichting Bemiddelend jPLbM iWIM KNOLS BOUW &2 Cjemeen — fA, J âaStrlCht POlA/P Orgaan Limburg (BOL) tf»^L*C I U±J I PROJECT ONTWIKKEUNGS MAATSCHAPPIJ Mkj|K/v©L/ HERLE bv V^C^

NUTH-Platsbeekweg
.-.,.0. W» - **Nieuw te bouwen: VRIJSTAANDE LANDHUIZEN

,5,1 O-^v^^v'lff dfe^^ Prijs vanaf ’ 360.000,-v.0.n.. ,- .w?;.. «^ W..i. Perceelsoppervlakten ± 800 m

O.G
ik^^ J2) STATIONSSTRAAT 30 6361 BH NUTH

Tel. 045-243899

i^mii
KUNSTSTÓFen HARnH°A

GmbH_^R'
v.Slemens-Str 6 isife
Geilenkirchen fjL

Gewerbegebiet rf"|_fel 02451/8069J[fe^
Ü^ïl Ran,el'

SS*
Bel voor vrijbliivenil

prijsopgave:
heer Meerten,

tel. 045-322728^
NUTH
Nuinhofstraat
In centrum gelfegen vrijstaand
woonhuis met kelder, tuin, rui-
me garage en gas-c.v. Ind.:
beg. grond: hal met travertin-
vloer, toil. m. font., keuken met
marmeren vloer- en wandte-
gels, witte eiken aanbouwkeu-
ken met koelkast, gaskook-
plaat en wasemkap, woonka-
mer met houten vloer, open-
haardpartij met ingebouwde al-
lesbrander en tuinkamer met
travertinvloer. 1e verd.: over-
loop, 3 slpk. waarvan een met
balkon en wit betegelde badka-
mer met ligbad/douche, 2e toi-
let, v.w. en aut. afzuiging. Het
pand verkeert in zeer goede
staat van onderhoud. Bouwjaar
1961, perc.opp. 304 m 2, inhoud
518 m 3. Vraagprijs ’ 235.000-
-k.k.

VAESRADE-NUTH
Burg. Ritzenstraat
Halfvrijstaand woonhuis met
inp. garage, kelder, tuin en
gas-c.v. Ind.: beg. grond: hal
met plavuizen, toil. m. font., ge-
sloten keuken met plavuizen,
eiken aanbouwkeuken m. koel-
kast, wasemkap, el. kookplaat
en el. oven, woonkamer m. kin-
derbalkenplafond, wanden
deels schoon metselwerk,
deels struktuurpleister, meranti
deuren met messing hang- en
sluitwerk. 1e verd.: overloop, 3
slpks. waarvan 2 met dubbele
inbouwkast en 1 met Frans
eiken parketvloer, badk. met
ligbad en v.w. (wit), marmer-
vloer, fraai betegeld en wit alu
plafond. Zolder bereikbaar via
vliezotrap met dakraam. Tuin
met 2 terrassen, vijver en lan-
taarn, 16 meter diep. Bwj.
1972, inhoud 470 m 3, perc.opp.
263 m 2. Het pand verkeert in
goede staat van onderhoud.
Vraagprijs ’ 159.000-k.k.

HULSBERG
Jhr. v.d. Maessenstraat
Ruime tussengelegen woning
met tuin, berging en kelder.
Ind.: hal, toil., woonk. met open
keuken (L-vormig) m. eiken
aanbouwkeuken m. wasemkap
en gaskookplaat en een aparte,
ruime eetkamer grenzend aan
tuin. 1e verd.: overloop m. ber-
ging, 3 slpk. en badk. m. dou-
che en v.w. Zolder bereikbaar
via vliezotrap, geh. beplankt en
beschoten. Tuin 31 meter diep
met terras en tuinhuis. Vraag-
prijs ’ 110.000- k.k. Bel voor
nadere informatie of bezichti-
ging.

Inlichtingen:

CTEENC
m*WASSURANTIËN BV%_W

Nuinhofstraat 70, Nuth

045-241534

AstmaFonds

Giro
55Q55

nn

■

Sn;lii li mo

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, 'ü)<

cadeau-artikelen

®WOCOM Emmastraat 1, Heer^
INTERIEURS Tel. 045-711864

■ ___________. i/^^zzzzz~ "J

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.
M .„7

gWW| I Henri Hermanslaan i"\
Kil______________l I Portaalappartement m

Heirstraat cv.-gas, 3 slaapk., v°°
en achterbalkon, *

Riant gelegenwoonh. met X
X ""' :\ Jrgarage, cv.-gas en mooie ,/ '**mv.,-'*

tuin. Ind. o.a. kelder, y
woonk. (8.50x3.70) met .
eikenparketendubb.be- -" > _ .. |

moet u van binnen zien! (HhHH
Koopprijs ’ 149.000- 'tf^^^^^^S"k.k. zeer royale 5-slaaP^

merwoning met be'|go,
■■PWH |en tuin. Bouwjaar 19 ,

f-lM_._.M __ md. 0.a.: woonka^.

IPr. Bisdomstraat (9.20x3.90) flinke *).:
Halfvrijst. woonhuis, voor- ken + bijkeuken. 1eve jt
zien van rolluiken, met 3 grote slpks., badk.- ..
aanbouw, cv.-gas en bad en 2e toilet. 2e v
tuin. Ind. 0.a.: woonk., 2 royale slpks., zo!"
keukenserre. 1e verd.: 3 Koopprijs ’ 149.uu
slpk., douche. Vliering. k.k. .
Koopprijs ’125.000,- Napoleonbaan Noord ,
k.k. Halfvrijst. hoekhuis j*_ ____________________________ gas-c.v., berging en g<* n■jHITTH ge. Ind. 0.a.: flinke kel^.H_____L___________*" royale hal, woonk., 9e

I Hegstraat ten keuken, serre. e,■ Nabij centrum, vrijst. verd.: 3 slpks., o°^.I woonhuis met garage, bergzolder.■ cv.-gas en tuin. Ind.: kei- ’ 125.000- k.k.- H der, L-kamer met parket ___mm^^^^——**——AiII en °Pen haard, fl'nke keu- I^^Ö^JJ_^HI ken en serre. 1e verd.: 3 HmJHBIMR^HI slpk., badk. met ligbad, B^lii^^^yHffllI aparte douche, toilet en 2
■ v.w., bergzolder. Koop- iHnévpnMPWPPffllI prijs ’ 198.000,- k.k. I#iöfiS^__É_WiTllI Bilderdijklaan jTjüjlJJ'I Riant gelegen, geh.ver- **~M*M*,*^^f[^■ bouwd, aangebouwd en 11 ||M[A J J.fJJfljJ■ gerenoveerd halfvrijst. Illl'l) hllli.Ha*!ly

I woonhuis met fraaie tuin _ . , .■ ca. 30 m diep. Ind. 0.a.: °eleenft'af,t .. , he^I gr. kelderbar en waskel- s,eervol halfvrijst. ne>■ der, L-woonk. (ca. 42 m 2) huis met 9as-c.y. b |n<|.
I met open haard, keuken- 9ara9e

0
+ berging^ 5,■ eetkamer (28 m 2). 1e °a:. 2 Jh,nke.. ke>«■ verd.: 3 slpk., balkon, luxe mooie halpartij, 9 K.(badk. 2e verd.: gr. zit- woon-eetkeuken, w° ó.I slaapk. Koopprijs fsult^ + f e're' }K. *I ’ 295.000,-k.k. 3 royale slpks. badk

■ ' bad, v.w. en 2e toilet, v

■ Boerhaavestraat te t naar te zpld» ,
■Op zeer goede lokatie p n jS ’ 225 000,-k-k-I woonhuis met gas-c.v., —^_—__—Z_^__^^__\I garage + berging en klei- I HHnTW'^uß■ne tuin (zuid). Ind.: o.a. | w

■ kelder, woonk. met eiken Beatrixlaan o(■ parket, gesloten (eiken) u 20ekt een woonhuis< ,
II keuken met app., 3 slpks., riante |okatje met gr%

■ douche, bergzolder (vlie- tuin en afgewerkt naar » .■ zotrap). Koopprijs eigen smaak in de P >$\■ ’ 118.000-k.k. klasse van dgp
I Jos Klijnenlaan 22 ’ 250.000,-. Maak KiI Centraal gelegen 2-slaap- vrijblijvend een afsp r -I kamer appartement (3e Halfvrijst., cv.-gas. 9

I woonlaag) met c.v. en ge, div. kelders, 9<° s|pKI berging, grote living, keu- en ruime woonk., * rf.'I ken, douche, toilet en ber- Grondopp. ca. nflö 'I ging. Koopprijs Koopprijs / 1Bi}'
I f 79.000,- k.k. k.k.

Zaterdag 19 mei 199040
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Zoekt
veen

huurhuis?

vJvertuig u woensdag of zaterdag a.s. van de
royale woningen, die ABC te Heerlen te huur
aanbiedt
De gerenoveerde ééngezinswoningen in de wijk Vrie-
heide- De Stack te Heerlen beschikken op de begane
grond over een hal en werkkamer, op de le verdieping
de keuken en woonkamer en op de 2e verdieping 3
slaapkamers en een badkamer. De woningen zijn volle-
dig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing en

J beschikken over 2 balkons. ledere woning bezit een
forse tuin. Na inschrijving is, na overleg, eventuele toe-„ wijzing mogelijk

\ rr
*-luurprijzen ’ 672,- per maand, excl.service-

kosten.

ledere woensdag en zaterdag van 13.00-16.00 uur kunt
u zich in de modelwoning aan de Navolaan 54 te Heer-len, overtuigen van deroyale afmetingen.

U kunt ook bellen voor een afspraak: 045-219898

. Vastgoedbeheer
045-219898, b.g.g. 045-712040

:T|^^HHRH__|_H_-H_JH_p|PHHH_|_HH|ijLhLVj | __j 11 k \l^Cr^_l k KjT Jaloezieën
■RÉ ÉHHHÉÉÉÉHHIhIH Zonneschermen

MMÉÉI||M||É|iMIM Vrijblijvende prijsopgave

MP#iSiSi mica!__!_■ JMffIJBMBI ZONWERING
HEM HÉB RPM___ Showroom: Sittarderweg 116,

Heerlen. Tel. 045-721658

fMSTENRADE- ACHTERDENHOF I
r°Yale woningen opruime kavels
,l y^stenrade ligt bijzonder gunstig woongemeente worden in het plan,
n ®* landelijke gebied tussen Westelijk 'Achter den Hof' aan deKloes 8 premie-
f °stelijk Zuid-Limburg. Temidden A-woningen gebouwd.

taor. r°tere P'aatsen met ta van Pr'ma
iev. 'en'n9en'zoals meerdere attrac- Deze op ruime kavels te realiserenwinkelcentra. In deze prachtige woningen zijn comfortabel en efficiënt

ingedeeld, met o.m. een berging - die
desgewenst uitgebouwd kan worden

" L tot garage-, woonkamer, praktisch
Persoonlijke omstandigheden \ ingedeelde keuken, verdieping metw«n een belangrijke rol bij de koop- I 3 s|aapkamers, een ruime badkamer

herwegingen en de uiteindelijke § met douche en vaste wastafel en eenü°Pbeslissing. Die omstandigheden | zQ|der De tujn heeft een gunstj
r iedereenweeranders.U.atu bezonnjrarom gedetailleerd inlichten door |h^kr digen.Geh^vrijbliivend |ponder kosten utteraard. _J mm f „ m_ .^

volgens premie-A-regeling.

M RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastrichtheerlenis^^ 6131 AL sittard - rijksweg zd 35- tel 04490 - 11611

KiÏKTÏsïriT__^____H~i
".. .~^N. „Sfeervol herenhuis op loopafstand v.h. centrum!"
h^X% o r' hal' woonk- (35 m2) m- °Pen haard, keuken, 3 grote slaapk., badk.friis r,t 'm- "go-, douche, 2e toilet, bidet en 2 vaste wast., wasruimte, vliering.[ i '54.000,- k.k. Aanv. medio juli '90.

Pd.; jT^: "Een kwaliteitswoning en het centrum vlakbij!"
"'otjg ke|ders, vestibule, sfeervolle woonk. (35 m 2) m. parketvl., keuken m. alle*n v w aPP-> berging, 4 slaapk. + mansardekamer, ruime badk. m. ligb., 2e toilet

ondè' ?older bereikb. via vaste trap. Aparte zijingang. Bwj. 1938. Perfecte staat[ Brn. Prijs ’ 159.000,- k.k. Aanv. in overleg.

?'eeri" ELD: „Markant boerenwoonhuis voor de liefhebber van ruimte en
?■:h«''kèuki' Woonk- (40 m 2) m. open haard, woon-/eetkeuken m. alle moderne app.,1 r' Vra "' stal' binnenplaats, 4/5 slaapk., badk. m. ligb., doucheen v.w., grote zol-

i^^jagpr/ 226.000- k.k. Aanv. in overleg.

M: haiROEK: ..Ruim, halfvrijstaand woonhuis op loopafstand van centrum!"
■hofrdeur' 00nk

-' keuken m. app., hobby-/speelk. (3.70x4.60/5.60), garage m.
1%. ufjy3 s'aapk., badk., zolder. Geïsoleerd en ged. dubbel beglaasd en roll.

*en«_. . pc achtertuin. Prima onderh. Vraagpr. ’ 142.500-k.k. Aanv. des-nst °P korte termijn.

j?1.: hai EK: ..Modern halfvrijstaand woonhuis op fijne lokatie!"
WVaste wUlnïe woonk- m- °Penkeuken, berging, 3slaapk., badk. m. ligb., 2etoilet
p9de acht 2°'der bereikb. via vaste trap. Bwj. 1980. Geïsoleerd. Leuke aange-

' ntertuin op zonkant. Kooppr. ’ 133.500-k.k. Aanv. direct.
ROEK: „in directe nabijheid centrum, ruim woonhuis met bedrijfsruim-

Nn-Ve6.!; winkel/kantoor (± 30 m 2),keuken, gar.; woonk. (30 m 2) m. open haard, i
*!d'roll RUken m- groot dakterras, 3 slaapk., 2 badk., vliering. Geïsoleerd en
perieg ' ÖWI- 1975. Pand biedt vele mogelijkh. Vraagpr. ’ 155.000,-k.k. Aanv. in

!jyEDU MAKELAARDIJ io.g. . makelaardij. taxaties " hypotheken " assurantiën
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen — ITelefoonnummer zaterdag tussen 9.00-13.00 uur: 043-645352 ITelefoonnummer maandag t/m vrijdag 045-710909

Beter \ronenbegünt I
ILICL OL^ICIIiSIIcI - 1""~ -^i__^- -^^m- -^m^- -^v -^^^- -^__^-^^» -^__^"^ | - Groot ouder woonhuis met ca. 15

■" m. tuin.Kelder. Part. div. ruimtes
____^^__^^^^*M^M'M^^^ WÊ tot. 151 m 2. le verd. 5 slaapk. 2e

" H verd. 4 slaapk. Zolder. Pand is
..^wcnnnEK -j,. ...... «tvlins en architek- voorzien van nieuw dak. Uiter-

<stl"pn«trtl hppft non 7nof I HOEN^mreik. Landhuis eigentijds qua
«^ £ erschinen ■ mate geschikt voor zakelijk ge-diiensira neen een zeer i viiia?^»^ ca 100m2 mddeis/ m

Ueapp> h bruiken/of belegging.
.:*««K^_.:_4 U " U J " I tuul-Rian npetk' met aansl. een compl. ih uitzicht, ■ Prijs/125.000,-k.k. 4443Uitgebreid hUlZenaanbod in l W&-_*"%£n£zx&, zonneterras en Pa

n
n
a
o
a
r
ra"ntuinophet ■ JZ .» .. i , . _ _ I eenzltk^ m

n kfnderspeelhoek met toegang naar een 3 badk. ■ KLIMMEN Helke priJSklaSSe in heel I He?'slaapg^ beil"\t e°en si, b&uken en div. ■ Rans daal. 0p goede stand gel.r ü 1 zuiden, nei r voorzien van een y* , h woonhuis met gar., overdekt ter-
Zuid-TJmhlirO ïn dP7P aiin- TevenS 'S,« De onderhoudstoestand ivuusi. H ras en tuin. Doorzonwoonk. metZ_UIU JUIIIIUUrg. in UeZe adn- I bergrumvu^W ; . XtfMM ■ open haard en parketvl. Open
hipHinO IC C_Apf_tc P_Pn hpnprlft I H keuken met ontbijtbar. (Tot. opp.

UITGAVE MEI/JUNI AAN! **<>* mjZ —- p.»/_»,,,.,_ '«° I
I NIEUWENHAGEN H
Im^MM B_^^^^^^^^^^^ Ouder woonhuis metinpand. gar.

rqttmcciim « en Êrote tuin- Prov.kelder.? r?_ _ _" ü woonk. ca. 31 m 2. Dichte keukenGoed onderhouden zeer royaal rustiek ingericht woonhuis met ... ■ „ met aanrechtcomh Hnhhv-tuin en dubb. gar. Hal. Slaap-Atudeerk. Keuken met eiken BRUNSSUM H HEERLEN H max. aan leefruimte biedt. Sout. c" m? Bergine 2
Langeberg. Hoekwoningmetgar. Noord Ruim woonhuis met tuin, ££" .üf- le° veM woonk" slaapk. Badk. met douche en 2eroyale slaapk. en parketvl Luxe badk. met o.a. ligb. en,se toilet. Kelder. Voor-en achtertuin. Ber- gar., kelder en zolder. Grote g'^ Hrd ca 33 m*G«l toilet. Mogelijkh. voor 3e slaapk.Vaste trap naar ruime zolderverd. Prima isol. Dit huis moet u ging. Woonk.Keuken. Badk. met woonk ca. 40 m 2. Aparte eiken mod " "___f Zolder ca 45 m 2bereikbaar viabeslist van binnen zien. douche. Grotendeels dubb. begl. eetkeuken. 4 slaapk. Luxe badk. f^f" T"d 3* *" 'S' vaste trap., - Prijs/95.000,-k.k. 4494 met ligbad, douche en 2e toilet. mcl. app. 2e verd. 3 ruime slaapk. Prijs’ B^soo>-k.k. 4848

__m^_W_Ü____W9___W_^^ voorzien van nieuwe kunststof Pnjs./ 129.500.-- k.k. 4 .'t.» SCHINNEN H
R BRUNSSUM H koz., thermop. begl. en nieuw HFFRIFN H Sweikhuizen. Op goede stand gel.■Ff BSIPTPTK Centrum Treebeek.Royaal vrijst. elec. install. ra P„H"t Hnptwnninp rn« bouwkavel. Opp. ca. 1470 m 2.KddïtefiïJfiSSïS- Pr'JS/107-°00'--kk- SSS'K Prij./125.4- k.k. 4893

~J ApSXtS^ HEERLEN H f"»- *£M^2 SCHAESBERG H
f ken.Berging.3slaapk.Badk.met Schandelen. Nabij centrum gel. r "pZ?* r « P_B£«...i2£" °P uitst-lokatieBoed onderhou-

WÊt ' _ 1» v 3—» o.a. ligbad en 2e toilet. 2e verd.: 2 appartement op Iste verd. r„L „„: ,n kk ki .' den vrijst. woonhuis met gar. en§S F Bil . ï* slaapk. Studeerk. en bergruimte. Entree/hal. Woonk. en openkeu- Ooed geisol. Uubb. begl. evt. ruime tuin. Ruime hal met luxe!■ i^ÜI Hl§: Goede isol. Grotendeels kunst- ken ca. 32 m 2.Ruime slaapk.Bet. suds.jpyeraraagnaar. tegelvl. Grote Z-vorm. woonk..1 H I W ' tm, iPfIP stofkoz. badk. Eigen c.v.-install. Royale Prijs/ 104.500,-k.k. 4498 ca. 45 m2met ged. plav.vl. AparteW_y $ Prijs/165.000,-k.k. 4617 berging. Balkon. HOENSBROEK H keuken met eenv. install. 3 slaapk.
#51 '3£_L*_! ' Prijs/59.000,- k.k. 4815 Mariarade. Halfvrijst. woonh. Badk. met ligbad en 2e toilet.
-,? ë_ W/kW* ~T^ met gar. Prov. kelder. Woonk. Prijs’ 179.000,-k.k. 4477Kr ~ EYGELSHOVEN H HEERLEN H met openhaard en open keuken

""■■^^^^■«■^P^' ' Appartement met ruime tuin, Centrum. Comfort, en modern ca. 30 m 2. 3 slaapk. Luxueuze ÜBACH O/WORMS HPrijs/ k.k. 4709 berging, evt. mogelijkh.voor gar. eenslaapk.appart. met riant uit- badk. met ligb. en douche. Vaste Hoekwoning met gar., berging en
ïnrFRI FM ü Voorraadkelder. Woonk. 6.50 X zicht gel. op 3e verd. Afsluitbare trap naar zolder met 4e kinder- tuin. Woonk. 30 m 2. Open keu-
? ", t 1!/ , , . H 4-30- Dicnte eetkeuken met hal en fietsenberging, liftinstall. slaapk.Rondom hardh. koz. met ken. 3 slaapk. Badk. met ligbadOp uitst. lokatie gel., goed onderhouden woonhuis met onder compl. install. w.o. elektro- en trappenhuis. 3e verd. hal, Ber- dubb begl en 2e toilet.Royale zolderbereik-architektuur aangelegde tuin. .Gar. Entree. Hal. Garderobe. kookplaat e.d. 2 slaapk. Badk. ging. Woonk. ca. 30 m 2. Aparte Prijs/115.000-k.k. 4766 baar via vaste trap.T-vorm. woonk. met openhaard. Halfopen keuken met compl. metdouche; Bergzolder. keuken met mod. install. en app.install.Schuifpui naar 15 m. diepe tuin. 4 slaapk. 2 badk. Ruime prijs/69.000,-k.k. 4821 Slaapk. ca. 16 m 2. Geh. bet.badk. HOENSBROEK Hzolder op 2e verd. Geh. met dubb. begl. en kunststof koz., deels met douche en dubb. v.w. Geschakeld woonhuis met gar. inr0EYGELSHOVEN H Prijs’ 134.500,-k.k. 4774 een kindvriendelijke omgeving

U Royaal halfvrijst. woonhuis met ]_ 25^=4^^-pra'ts^oVrfges^hikTvoor0^ Wellen- Centraal gel- luxe 3 k^Goed omsloter.tuin ophet .

_V^É»^ ;^ K^ans'ifff'Rnlffe^H "nnïS^uï^ïsTubb! JABEEK H Prijs/ SB,- k.k. ~"«_5IdPCal Ü moe.l?hXfv_nhmn^2nr begl. Geïsol. dak. Goed onderh. geh. verbouwd$ll Hl I^Ë «"W'^ PrrisV l74 SCH)-kk 4915 Prijs’ 139.500,-k.k. 4864 voormalig boerenwoonhuis met ÜBACH O/WORMS H
fI_HH H 9 ÜH " >" " ' zeer diepe tuin. Opp. ca. 540 m 2. Karakteristiek woonhuis met

4£9 HPJMfeffS H ~~ HEERLEN H Kelder. L-vorm woon-/eetk. ca. tuin en berging. Woonk. ca. 38
fHP(C|p ;" HEERLEN H Centraal gel. app. op de le verd. 34 m 2. Mogelijkh. voor open m 2.Dichte keuken met kunststof

ifl x jxÈZ" '' H^M _^S^ Nabij centrum. Royaal vrijst. Woonk. ca. 22 m 2.Gesl. keuken. haard. Gesl. eetkeuken met app. install. o.a. gascomfort. Bijkeu-
woonhuis met evt. bouwplaats! Badk. met ligbad. 2 slaapk. Bal- Wasruimte. Douche. 2 royale ken ca. 18 m. Badk. met ligbad

V" Opp. 1005 m 2. Gar. Kelder. Zol- k°n en achterom te bereiken fiet- slaapk. Badk. met o.a. ligb. en 2e en douche. 3 ruime slaapk. Vlie-
der L-vorm woonk Serre senberging. 2e verd. Overloop. toilet. Studeer-/ werkk. Berg- ring. I

*V*WUÊWm.-9*m. Aparte eetkeuken 4 slaapk Ruime berging. 3e slaapk. ruimte. Zolder. Roll. rondom.
Pnjs’ 242.500-k.k. 4885 Badk. Dakterras. Prijs/152.000-k.k. ' 4767 g
SIiSE-s Prijs/173.000,-k.k. 4680 KERKRADE ïï ’*Nabij centrum. Vrijst., witte villa met tuin. Opp. ca. 1000 m 2. ~_,„,.„.,, „ !»*%"_-_, Terwinselen. Goed gel. woonhuis |> "',*

WKelder. Woonk. ca. 42 m 2. Aparte eetkeuken Bijkeuken. 4 HEERLEN H W*w"mmw^mm«m* met kelder. Woonk. met parketvl. - ï^>»__
slaapk. Badk. met ligbad. Berging. Douve Weien. Patiobungalow &A|p keuken met div. app. 4 JP

issSHfl Hw IICICIHIUiJ IliaLltt- lL)p_a.LlC. ~ ° ° ,s^^^|^B____S____':-3___B 1 i~_* t 1 1 ->/,

Prijs/ 269 000 -k.k. 4399 Voorraadkelder. L-vorm. woonk. omsloten tuin Woonk Aparte M openhaard. Dichte keuken ca. 20
1 J ' ca 40 m 2 met openhaard en eetk- met lnstall- 3 slaapk. Badk. IWlll_Plll^ï_mT^^ii_i_ m2met install. Badk. met zitbad

NIEUWENHAGEN H schuifpui. Luxe keukeninstaU. Zolder. Ged. roll. Prijs’ 149.000,-k.k. 4730 en toilet. 3 slaapk. Zolder. Het
Op goede lokatie gel landhuis met inpand. gar. geschiktvoor 2 met ap^Tui»L^as met achter- A KERKRADE H £_■>’ IK-Tk" "* 4840auto's. Tuin met optimale privacy. Sout„ Waskeuken. Compl je JoüerL ve_d 4? lafnk en ~_^_«_t__tf_H» Bleijerheide. Ruim tussengel. _L_ .ui geruste sauna, pbbyrmmte met openhaard plavvl. en bar 52 2e toilet 2e verd.. 4e slaapk. en gj |1 woonhuis met kelder. Doorzon- ÜBACH O/WORMS Hm 2. Pan, Woonk. me openhaard 54 m 2. Woonkeuken met &^_^_ kk ml ■ H woonk. Serre. Dichte keuken. 2 Woonhuis met ruime, inpand.compl.mstall. 3royale slaapk.Badk. metdouche enbgbad.Pand Pnjs’ 169.500, k.k. 4832 || p studeerk. 4 slaapk. 2 badk. Tuin, gar., berging, carport, geen tuin.

met uitst. mat. en optimaal geïsol.Bwjr. 1980. Opp. WL terras en berging. Het woonhuis Woönk.ca. 37 m2mettoegang tot

' -iOU m. ~jmj,. .. - HEERLEN H B^js 'Mi 's v"jwel geh. voorzien van roll. groot balkon. Ged. open keukenJHL , * Musschemig. Goed onderhouden ■■ Prijs’ 119.000,- k.k. 4913 met aanrechtcomb. 2 ruime
«_ J|k,, xs * ***_&* woonhuis met geïsol. gar., ber- ■ slaapk. (mogelijkh. voor 3e

Ëm*^iZÉÈ SÉN JK ging, kelder en tuin. Woonk. « KERKRADE H slaapk.). Luxe badk. met ligbad
fc. f^l B'SÜ H Aparte keuken. Serre. 3 slaapk. West. Goed onderhouden half- en 2e toilet. Mogelijkh. voorover-

Mms«ïaJi 8l«B H Bet- badk. Zolder. Dak recente- ÜB HM vrijst. woonhuis met doorzon- name van luxe stoffering.
qïP ■ lijk vernieuwd. Geh. part. voorz. Prijs/133.000,-k.k. 4489 woonk. Open keuken. Overdekt Prijs’ 125.000,-k.k. 4809

van parketvl., dubb. begl., hardh. terras. Tuin ca. 15 m. diep. Gar. 3
RSP^ k°z- HEERLEN H slaapk. Ruime badk. met o.a. ÜBACH O/WORMS H■ Prijs/112.000,-k.k. 4847 Weiten. Ruime drive-in won. die ligbad. Op uitstekende lokatie gel. goed

door een uitgekiende md. een Prijs’ 149.000,-k.k. 4912 onderh. halfvrijst. woonhuis met
*~- ruime tuin en grote gar. Woonk.

||| \|ltN_llKA SiS^Sslïï^lbewoning gereed. Z-vorm. woonk. ca. 56m 2mcl.een keuken van ___W I ____ II « __W I I■M *__ pri;<. fnq non WW 47.79 m2.lnptnd. bereikbare gar. 4 slaapk. Badk. met ligbad, 2e toilet " ■^" *+-* ■■■■ ■ Prijs/139.000- k.k. 472/
en mogelijkh. voor douche. Ruime bergzolder. Oppervlakte 785 ________■ .■ ———— VAALS H
?/ Uit.J>e

ok^eisol'V°°rzieningen- SZ^ = Camilluspark. Uitst. onderhou-Fnjs’ 298.000- v.o.n. == — MAKELAARDIJ B.V. den tussengel. woonhuis. Woonk.
\\\ m

o ' 5 ~^^~ mmmr 28 m2met parketvl.Keuken 7 m 2.
OP schitterende.okat, gel. nabij
S!SrS;s w^nk' TSy^Xn^XkTbS: B-folder opp-137 m'Bwjr-
Grote zolder. Huisweide. Bwjr. 1972. Opp. 2.834 m 2. _F" "" *? "* " Priic. 16. (100 -W k 4847Prijs/325.000,-k.k. 4906 D_^\__Ll O Stuur mij GRATIS het NIEUWE HUIZENMAGAZINE ' JJ '
__ni9S_7WW^W^IIffIIPT997VfW^9WMI ■%& _Vlv nr' 186 uit9ave mei/juni 1990. _L_P_p««««««*OTOT«i«|

~ . .. ;_.. _ Gaarne vrijblijvendvolledige informatie over:Voor inlichtingen: I n B L ■ >AH = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. | ° Bestaande wo"9 nr Maand.» t/m vrijdag

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. I :l %?_?&" 9M
. ■ Naam: _ Zaterdag van 9.00M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. "Straat: "I totia.oouur.

WyckerBrugstraat 50,6221 ED Maastricht. | Postcode/plaats k\Ê
m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mt Tel - VifiilllllliiiiiiilllllillllüüüüüüüüüJI In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. _-«V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L m wm m %m m ■■ mwmm m m ■■■■__■■■ m m m m urn — ■!



..■■■ —i -. .-_. ~ . i .ii i .ii i in .i .1- .ii —
f ABC makelaardij,

Akerstraat22,
Heerlen, tel. 045-712040

Aquina makelaardij 0.g.,
Ruys de Beerenbroucklaao 28,

Heerlen, tel. 045-715566
Makelaardij Ernens,

Hoolstraat 42,
Voerendaal, tel. 045-752142

drs. de la Haye makelaardij 0.g.,
Hoofdstraat 88, Êk

Hoensbroeft, te). 045-223434
Kramer makelaardij 0.g.,

Etsatraat t,
Beek, tel. 04490-73601

Van de Pas makelaardij,
Burg. de Hesselleplein 13,'
Heerlen, tel. 045-741618

Pickée makelaardij b.v.,
Heerlenseweg 22.

Landgraaf, tel. 045-326757

. m\ VH WÊÊ M mr V

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniii|
j-m^ÉÊÉÉk ff (nabij centrum) S~

~. | 'Z_____\ —ifl ■ Halfvrijstaand woonhuis "—
SS NMM I met c.v. Ind.: hal, toilet, SS____\ *Wf______\W_\ 5 woonkamer 8.00 x 3.60, 55
■EE _Plw I keuken' terras, tuin en SSS

berging. 1e verd.: 4 55I slaapkamers, badkamer SS
—" \^—*^—*^—*^—*^m\m*^—*^—*mm\m met ligbad, douche, vas- ——SS te wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder, te bereiken via vlie- SS
~-" zotrap. Aanvaarding in overleg. SB

S a. ' HEERLEN
SS _________M^____ ■'"' 1 187.500,- k.k. SS

A| ---'j Halfvrijstaand woonhuis ZHjfcj. *| met c.v. en garage,
mjLA grondopp. 392 m 2. Ind.: SS
l| hal, woonkamer met par- "—-I ketvloer ±35 m 2,royale SS—— I I keuken mcl. app., terras 55:

SS I I + tuin. 1e verd.: 4 slaap- SS— "m*^mt^—*^—*^—*^—*^—*^—*B kamers badkamer. ——SS Aanvaarding in overleg. __S

MHpfiWjl| Halfvrijstaand woonhuis SS
S rJSï [_____„_ B i met c.v. Ind.: hal, toilet, SS

-^i 1 woonkamer 7.50 x 3.80, 5Hfl^l^^^J moderne dichte keuken. Z
;~5 >^H ■ mcl aPP>,uin " berging. —I 1e verd.: 4 slaapkamers __S

P + badkamer. 2e verd.: -~
S W_______^^^_______-_________rZ zolderruimte te bereiken S
5 via vliezotrap. Aanvaarding in overleg. Esi
! HOENSBROEK (nabij centrum) ’ 157.000- k.k.

SS Halfvrijstaand woonhuis met garage. Ind.: sout.: kelderruim- —SE te. Beg. gr.: hal, woonkamer ±42 m 2, goed geout. Dichte SS
S keuken, badkamer met ligbad en vaste wastafel, garage _\\ 10.00 x 3.60 en tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers. 2e verd.: zol- S
S derruimte. Aanvaarding in overleg. SSS

= SCHAESBERG
SS __— I ■ M(nabij draf-en renbaan) S-J^P ’ 127.500,-k.k.
SS l~ Woonhuis met c.v. en SS

——garage. Ind.: hal, toilet, s
jS "=» .__ , woonkamer 8.00 x 3

__*** — 3 40/4.40, keuken, ter- S
'iA ras op het zuiden. 1e

5 der te bereiken via vaste trap. Aanvaarding aug. 1990.

«. ÜBACHSBERG SS

___^mé__Wttv R keuken en badkamer. 1 e SSS- **""«♦'% Bverd.: 2 slaapkamers. _

—— legde tuin ±25 m diep. SSS
S 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: vliering. SSS

m~ Aanvaarding vrijwel direct.

-^^yto^M___^_gg__M HEERLEN-NRD.

5 " Makelaar o.g. " Taxaties
ss " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
ss " Woningen " Verzekeringen

| makelaardij^ |
I|BB i
ss lil Hoolstraat 42, Voerendaal
Ü IüYÜ^J ___L JïIt.FM_r_--HEVM
Üliniliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii mum niurl

VERHUISBERICHT !!!

VAN DE PAS MAKELAARDIJ
EN

HYPOTHEEKCENTRUM
LIMBURG

ZIJN VANAF HEDEN
GEVESTIGD IN HEERLEN.

Zoekt u een huis of
3 -Z. hypotheek?

Bel of kom langs!
('s Zaterdags
10.00-13.00 uur.)

_f^__i VAN DE PAS MAKELAARDIJ ir«■ %^-jjj-.^ HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG ||j
r^S!# Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen nvm_ = Telefoon: 045 - 741616

__^__k_ ___l ft * /Kr LW mt* C\jm\

———_—.—

/ Hoensbroek \...;:.;.I - Prijs ’ 129.500-k.k. \
*"Hl~iii»ii. " Halfvrijstaand woon-

B*yw«iifc huis met oprit, berging

as „■■ 5 en een aanbouwunit,
bergkast. ruime tuin meteen buitenberging 1e verdieping:
3 slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel,
wasmachineaansluiting en een 2e toilet. 2e verdieping:
d m.v. een vaste trap bereikbare zolder, welk ingericht is
als studeer-, slaap- en/of hobbyruimte.

Wijnandsrade
"'.'.a|. Vraagprl|s

vuizenvloer moderne keuken, eethoek. toilet, badkamer
met dubbele wastafel en ligbad. 3 slaapkamers, garage.
Algemeen: courantpand, ideaal voor eenouder echtpaar,
platte daken recentelijk vernieuwd, gas-c.v. Het interieur
en indeling in combinatie moet beslist gezien worden.

winkelcentrum Op de Kamp. Perceeloppervl. 827 m 2.
Indeling: souterrain provisiekelder, garage en c.v -ruim-
te Beg grond: royale entree, woonkamer met een op-
pervl van _.60 m2en een serre, toilet met fontein, moder-
ne keuken, 4 ruimeslaapkamers, badkamer metligbad, 2e
toilet en vaste wastafel, huis is geheel omringd door een: ,u'n; Algemeen: zeer courant pand, ged geïsoleerd, dak re-
centelijk vernieuwd. Aanvaarding in overleg.

Nuth

' Vraagprijs

.g lokatie. met oprit, ga-
rage, tuin en alarmin-
stallatie. Perceelop-

pervlakte 440 m 2.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer
met eethoek, keuken, berging, HR-ketel, garage, tuin. 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste

jHl wastafel en wasmachineaansluiting. 3 bergingen.
Algemeen ged. dubbele beglazing, spouwmuunsolatie,

j gas-c.v.. Uitstekende buurt.

Hoensbroek. Vraagprijs ’ 75.000,-k.k.
In het hartje centrum van Hoensbroek bieden wij een half-
vrijstaand woonhuis aan met erf en verdere aanhorighe-

I den.
Indeling: souterrain: kelder Beg. grond: hal, woonkamer: ±25 m 2met open haard, eenvoudige keuken, bijkeuken,
badkamer met ligbad en toilet. 1e verd 3 slaapkamers.
Algemeen: nieuwe bedradingen, waterleidingen, dak re-
centelijk gecontroleerd, gas-c.v (1988).

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 j*J
(makelaar)

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uur >

: ii

~i LimburgsDagbladgpiccolo S

BELEGGINGSOBJECT
j SPAUBEEK

Bongerd 4 t/m 16.

Aan de Markt gelegen
supermarkt (400 m2b.v.0.) 4
appartementen met garage.
Prijs ’ 595.000,- k.k.

| J__BCMakelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
tel. 045-712040
zat. van 10.00-13.00 uur: 045-352569
I 821.6

JV-nmm^ Kramer §§
Makelaardij o.g.■HkJ Verzekeringen

SCHINNEN, Achter deKerk

Ruim landhuis, geheel uitgevoerd in veldbrand, m. dubb.
gar., tuin en c.v. Perc.opp. 2750 m2. Ind. beg.gr.: stu-
deerkmr., zitkmr. en woonkmr. (± 81 m 2), keuken, ber-
ging. 1e verd.: 3ruime slaapkmrs., 2badkmrs., apart toi-let. Vele vloeren zijn uitgevoerd in plav. Aanv. i.o. Prijs

’ 500.000,-.
ELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK ©04490-73601

PWBH__H__H______MH____H_________K_MM

Jciquincil
WEYS - WITTEM
I Eyserheide tussen huisnr. 6 en 8. Tot ruim woonhuis
I te verbouwen schuur en stallen (mei bouwtekening)I en omliggend weiland. Perceelsopp. 1.145 m 2._M Indeling ontwerp woonhuis: beg.gr.: royale hal,
I woonk. (ca. 40 m 2), dichte keuken (ca. 20 m 2),
I slpk (ca. 22 m 2), badk. m wasruimte, 2 bergingen,I le Verd.: overloop, badk. 2 slpks. ca. 39 en 19 m 2I en grote zolderruimte. Apart gelegen stallen.I Prijs: ’. 80.000,- k.k.

I HEERLEN, RENNEMIG, KORAALERF 63

I Woonhuis met cv., berging en tuin. Ind.: hal,
I woonk. en keuken, le Verd.: 3 slpks., badkamer mI douche en v.w. 2e Verd.: via vaste trap met ruimteI voor 1 of 2 slpks. De woning is voorz. van dak- enI sjsouwmuurisolatie en deels dubb. beglaz. SubsidieI overname mogelijk. Aanv. in overleg.
I Prijs: ’. 95.000,- k.k.

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheel
vrijblijvend m.b.t. de verkoop

van uw woning, bungalow of landhuis.
Wij vertellen u dan welke

verkoopkansen u heeff, waar u
allemaal rekening mee moet houden

en hoe wij een eventuele verkoop
geheel voor u kunnen begeleiden.

Bel ons gerust voor een
geheel vrijblijvend gesprek.

I HEERLEN, ADELAARSTRAAT 32

u^^^^KmZÊmZZiZMWÊÊ^^^^M

I Woonhuis met cv., berging en tuin. Ind.: grofen-I deels onderkelderd. Beg.gr.: hal, woonk., keuken enH berging. 1 e Verd.: 2 slaapkamers en badk. met
I douche, 2e toilet en v.w. 2e Verd.: via vaste trap:I overloop, 2 slpk.en berging/vliering. Woning isI voorzien van dubb. beglaz. Aanv. direkt■ Prijs: ’. 105.000,-k.k.

I NIEUWENHAGEN, HOEFVELD 49
\I

I Rustig gelegen royale bungalow met garage. Ind.:.II kelder/hal, L - living (40 rn2), m open haard, living/I serre (35 m 2) keuken m aanbouw install., bijkeuken,I garage, 3 slpks., luxe badk. met ligbad, douche,I v.w., 4e slpk./hobbykamer (ca. 28 m 2). ZonneterrasI en fraaie tuin, div. tegelvloeren, geisol., bwjr. 1977.
Perc opp. 653 m 2. Aanvarding in overleg.I Prijs: f. 335.000,- k.k.

I HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 42 A

I -s_ #!_____ hgssss

I Centrum. Op 1 e verd. gelegen maisonnette metI eigen kelderberging. Ind.: Ie verd. hal, woonk.,I keuken en bijkeuken. 2e Verd.: 4 slpks. en douche.I Garage-overname tegen meerprijs mogelijk.I Aanv. direkt.I Prijs: ’. 75.000,- k.k.

■aquina|
Makelaardij 0.G., Taxaties f^_t>m__\\Hypothcck-advicsccnirum

H Ruys dc Rccrenbroucklaan 28
M Heerlen ■■■m^ óók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW

045-715566 [makuaahJ

Pickée,\fen Hub U_tAkticfj
BRUNSSUM: halfvrijst. woon-

', « huis met gas-c.v., garage, ber-

bp. " ~",«.■* s
<_* , HEERLEN: uitst. en rustig

itofeaSi g.nf^s7219 ggo6-

HEERLEN-CENTRUM: (hoek Promenade-Geerstraat): apparte-
ment (tot. oppervl. ca. 120 m 2), voorzien van cv., lift. Vanuit de
woonk. een prachtig vergezicht op het schouwburgplein. Ind. 0.a.:
woonk. (ca. 32 m 2) met balkon, aparte keuken, 3 slaapk., badk,
berging. Koopprijs ’ 138.000- k.k. Reservering nabijgelegen par-
keerpl. mogelijk.

~± | m HEERLEN-NOORD: rustig gele-
ï2®iJm _\ . gen halfvrijst. woonhuis met gas-

WmmmKj^mmt^mW^^y.i c v grote garage en tuin. Ind.
fEf __» B oa :L-vormige woonk. met open
■R. If^ __\ haard, keuken, 3 royale slaapk.,
&&:__ [_j_ML<_^B» badk., vaste trap naar zolder,
JHHK I.^U. 9ro,ebobbyruimte (mogelijkh. 4e_________ -Hl slaapk). Muren en dak zijn ge-
Mfl Hf isol. Prijs ’ 159.000-k.k.

fiHEERLEN-Heerlerheide:
groot

I ■ ... halfvrijst. woonhuis met garage
%P %*? en tuin. Zeer geschikt alspraktijk-
Jj«|** /kantoorruimte met wonen. Ook

Hij|SË voor 2 gezinnen. Goed gereno-
veerd. 2 gescheiden ingangen.

ijM Ind. 0.a.: geh. onderkelderd.toft!'!» Part.: royale hal, ruime woonk.
_W% met open haard, keuken met

I compl. keukeninstall. met app., 2Ik : slaapk., badk. 1e en 2e verd.:
| woonk., keuken met compl. keu-

keninstall. met app., goed uitgev.
badk., 3 slaapk., zolder. Vraagprijs ’ 169.000- k.k.

HEERLEN-Parallelweg 77: hoekwoning door brand ged. ver-
woest. Vraagprijs ’ 45.000,- k.k.

HEERLEN: tussenwoonhuis met veel ruimte. Het pand moet opge-
knapt worden. Ind. 0.a.: sout.: 3 kelders (van buitenaf bereikb).
Part.: ruime woonk.. keuken, 3 slaapk., bet. douche. Aanvaarding
direct. Vraagprijs ’ 89.000- k.k.

0. i l jy**^sP* >'^____L_^fF'L ■*

HEERLEN: vrijst. woonhuis met gas-c.v., grote garage en
goed aangelegde tuin met veel privacy. Ged. geïsol., goed on-
derh. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder, royale hal, ruime L-vor-
mige woonk. (ca. 50 m 2) met open haard, keuken met keuken-
inst.. bijkeuken, ruime tv-kamer/werkruimte (ca. 40 m 2) metzit-
'kuil en open haard, serre, 3 slaapk., 2 badk. Vraagprijs

’ 379.000-k.k.

HEERLEN: 12 premie-A-wonin-agen. Nog drie van de 12 premie-

HMM| L-vorm. woonkamer, keuken,

1988 is op deze woningen van
toepassing. Netto maandlast ca. ’ 636,-.aHEERLEN: goed onderh. tus-

senwoonhuis met gas-c.v., gara-
ge,berging en tuin. Goed geïsol.
Ind. 0.a.: bet. hal, woonk. met te-
gelvl., keuken met aanb.keuken
en app., 3 slaapk., badk. met
douche, bergzolder. Aanv. direct.
Vraagprijs ’ 109.000- k.k.

HOENSBROEK: aan drukke verkeersstraat gelegen winkel/woon-
huis met magazijn (achterom bereikbaar). Ind. 0.a.: winkel met eta-
lage ca. 45 m 2, gang, kantoor ca. 12 m 2,magazijn/berging, kelder,
woonk., eetk., keuken, 3 slaapk., douche, zolder. Aanv. n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 95.000- k.k.

s HOENSBROEK: geschakeld
woonhuis met ruime garage, gas-

\^ ,r"'"*m* A* 9en- voorz. van kunstst. koz. Ind.

||j|)| l parketvl. en schuifpui, eetkeukenFtf IJ mrWm_Ê met luxe aanb.keuken met app..
slaapk.), luxe badkamer. Aan-

vaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 159.000- k.k.

HOENSBROEK: rustig gelegen halfvrijst. woonhuis met gas-c.v.,
garage en tuin. Muren en dak zijn geïsol., ged. dubb. begl. Ind. 0.a.:
woonk. met plav.vl., keuken, 4 slaapk., badk., zolder. Prijs

’ 139.000-k.k.

KERKRADE-West: goed onderhouden centraal gelegen apparte-
ment (1e verd.) met eigen gas-c.v.-inst., parkeerpl. en berging. Ind.
0.a.: gang, bet. badk. met douche, toilet en vaste wastafel, L-vorm.
woonk. in open verb. met keuken, slaapk. met vaste kastenwand
en balkon (roll. mcl.). Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 69.000- k.k.

KERKRADE: ruim halfvrijstaand woonhuis mt gas-c.v. en i"j
zijn-/bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning
0.a.: diverse kelders, hal, woonk. (voorm. winkel), woonk., keU 5
serre, drie slaapk., badk. Boyenwoning bestaande uit wc*
slaapk., keuken. Magazijn-Zbedrijfsruimte totaal ca. 100m 2Kel
ruimte. Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs ’ 179.000- k.k. ,

KERKRADE: vrijst. landhuistype met gas-c.v., garage, pfaC,l'
tig aangelegde terrassen en tuin met optimale privacy U'l?,onderh. Goed geïsol. Ind. 0.a.: ruime hal, royale living (ca-
m 2) metopen haard. Witte (Poggenpohl) keukeninst. metco"1'pi. app., 4 royale slaapk., badk. met o.a. ligbad en dou*6

Grote goed uitgev. hobbyruimte, wijnkelder VraagP*

’ 475.000-k.k. \I "\,-
KERKRADE-Vinkerstraat: magazijnruimte-loods. Totaal ca
m 2,mcl. kantoor- en toiletruimte. Vraagprijs ’ 60.000-k.k

m^,z. NIEUWENHAGEN-HoefveldL
geschakeld woonhuis met !F.

NIEUWENHAGEN: rustig en blijvend goed gelegen vrijst W
galow met gas-c.v., inpandige garage en rondom '""ULd
1.120 m 2). Op loopafst. van het nieuwe winkelcentrum °\
onderh. Ind. 0.a.: prov.-Zwaskelder, royale hal, L-vorm. Wo"
met parketvl., open haard, keuken met install., 3 slaapk.. *°3
Kooppr ’ 285.000-k.k.

KLIMMEN-RANSDAAL: ruime semi-bungalow met 9a5Z
en kleine tuin met terras. Rustig gelegen, op loopafstand v
NS-station. Muren en dak geïsol., ged. dubb. begl. Ind. daj
ruime woon-;eetk. (ca. 55 m 2) met parketvl. en open baaf* ■slaapk., 2 badk., hobbyruimte, provisieruimte, werkrui"1
Prijs ’ 248.000- k.k.

SCHAESBERG: halfvrijst. *&
~ huis (semi-bungalowtype) "\ .„■

pand. garage, gas-c.v. en z
m ."". ge tuin. Ind. 0.a.: bet-

__»_ .*- . „■oo^_t_mmt^mßZi ~ SCHAESBERG: halfvrijst. "£,

’ 155.000-k.k. i

.'.' SCHAESBERG: halfvrijst K

mmmm^^mWm^Smmmm i (mogelijkheid 3e slaapk). "Koopprijs ’ 149.000- k.k.

ÜBACH OVR WORMS-Abdissenbosch: rustig gelegen ha^ s ;
woonhuis met gas-c.v., garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: Pr<Lri.
kelder, woonk. met parketvl., keuken met een complete keu*\.
stall. met app., drie slaapk., badk., zolder. Vraagprijs ’ 9°
k.k. J

ÜBACH OVER WORMS: .-

' vrijst. woonh. met gas-c.v-* i

ULESTRATEN: rustig en blijvend goed gelegen vrijst. se p
bungalow met gas-c.v., grotegarage (2 auto's) en rondom j

met veel privacy. Goed onderh. Dak geïsol., ged. dubb t* i
en roll. Ind. 0.a.: royale hal, L-vormige living (ca. 47 m jl
open haard, eetkeuken, 4 slaapk., badk., provisieruimte, " -i

ruimten. Een bungalow die u beslist van binnen moetï
Prijs ’ 347.000-k.k. J

—"j.
Voerendaal: aan de bui'«

W* .JÊÊÊÊm «itoftnY- ' __ __l___3r _.■uJL I ketvl., eetkeuken, 3 s'°tfI compl. badk. Een pand da'
mMj^Smm slist van binnen moe' „pif

’ 179.000- k.k. ,

BOUWTERREINEN ,
LANDGRAAF-HOEFVELD - BOUWTERREINEN: aan de fj e
tenrand van het Hoefveld. Landelijk gelegen met p<aC lp
vergezichten. Drie bouwkavels ca. 1.000m 2-1.403 m 2. Pnl
vanaf ’ 136.275- inclusief BTW.

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Dl's^.kend en goed gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum
stemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
ca. 600 m 2tot 1.000m 2. Prijzen vanaf ’ 92.000- v.o.fl_^Z

Taxaties, .
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur ■

Ook 's zaterdags ■
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur f^^^H
Heerlenseweg 22, 1 ___ I

6371 HS, Postbus 31193 I ZuQ I
6370 AD Landgraaf I 1, ..'M

Pkkée makelaardij^

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer»
En de makelaar weet van wanten en kranten. >

Limburgs
-\OTXDBfI__UI»-
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VAKANTIE.& JR.ECREATIB|gf
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: Hf PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159.-ff LONDEN 4dg ’ 449-ff WEST-EN OOSTBERLIJN 3-4 dg. ’ 299,-fI KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399,-f
f WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989,-1
f TOSCANE FLORENCE-SIENA 8 dg. ’ 885,-1
I VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10dg. ’ 1079.-1f NICE-MONACO ' 7-10dg. ’ 599,-fI LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749,-ff LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699, f■ OOSTENRIJK ZELLAM SEE 8 dg. ’ 799,-f■ OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. ’ 699.-fIDOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799,-f| PRAAG EN BUDAPEST 10 dg. ’1275,-f■NORMANDIËLOIRE 5 dg. ’ 499,-f

ISAUERLANDARNSBERG 5 dg. ’ 499,-fJOBER-HARZGOSLAR 5 dg. f499- _-JL
PLZAS CQLMAR 4dg ’ 395.- /Az^^T^U

vakantierubriek;
I van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
U'NEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

| Postbus 2 -1800 AA Alkmaar T
L^Q 072-196314/196206 |

B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE___ POSTBUS3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
SPORTIEVE VAKANTIES

Plak deze advertentie op een briefkaart
w.. en doe 'm op de bus.w'j sturen u de Vakantiereisgids met o.a.

sportieve reizen (surfen, zeilen etc.)
dan GRATIS toe!

°GekJ(trw^Uveigt*{MuLOókmetowJ RDP 20

APPARTEMENTENHOTEL BOS EN DUIN - TEXEL
Rustig gelegen luxe 2-4-6 pers. appartementen. Verh.
nel- al het linnengoed. Aanwezig o.a. K.T.V., telefoon,

radio, mini-bar, kluisje. Faciliteiten: verw. overdekt
midget-golf, huurfietsen, biljart. Mogelijk met

half-pension, app. + diner of app. + ontbijt.
Wat dacht u: 4-pers. app. + diner è ’ 56.- p.p.p.d.

Info: Postbus 31, 1790 AA Den Burg,
r~—~ tel. 02220-15541, fax 02220-10015. WA-61 R

H TERSCHELLING
*^6m_ Tnalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.
°ntbiiik' sauna> zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. ’ 135,- mcl.

'I' buffet, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,
8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.

KAMPEREN, TEXEL NATUURLIJK: rust, ruimte enr°nifort, kamperen met 5 sterren voorzieningen, (over-dekt)zwembad, manege, tennis enz. Vraag de gratis fol-der. Bel ZILVERBERKPARK DE KRIM/TEXEL 02220--16275.
WA-61 R, TEXEL

"-uxe appartementen, suites en appartementen vlakbij
2ee + hotelkamers. Texel Hotel Kombinatie, Pb. 24,"790 AA Den Burg, tel. 02220-15703. Aangesloten

n°tels: De Koog: Kuur- & Vakantiehotel 'De Pelikaan',,
Q Hotel 'Beatrix', Motel Texel. Den Burg: Hotel-^ïlHndeboom', ook als bridge- & zakenhotel. WA-61R

ERSCHELLING. T.h. div. stacaravans: 2 slp.kmrs, tol-
'■ verw., kl.tv, tuinstoelen, voll. ingericht. Vrij voor 30-6na 17-8. Pinksteren nog vrij. Tel. (05620) 2562._ _ WA-61R

hpte_?_-de ber°emde pinksterfeesten in DELFZIJL vanuit
de |EMSHOTEI- Uniek in Europa! Riant uitzicht over
n- tennsmond van de Waddenzee. Nieuwe luxe ka-'ers. Info: 05960-12636. GR-61R

..

Eenzame Wegen

Het oude etablissement waar kapi-
tein Jan Wandelaaruit Hollands Glo-
rie vaak loefde; de kamer waar lda
Gerhardt 'onder de brandaris'
schreef...; een verlaten, herfslig ei-
land... een voorjaarwachtend eiland
met de geur van teer en touw in de
haven; een zwerftocht langs bossen
en zee; een warm en gastvrij hotel
met een perfecte keuken. Ziehier de
ingrediënten voor een verblijf dat U
niet meer vergeet. Bel voor informa-
tie met Rijk en Til van Veen.
Hotel Oepkes, Terschelling, 05620-
-2005

Hotel Oepkes
STIJLVOL g|
Kamperen op TEXEL.
Duincamping Loods-
mansduin. Bij strand
en dorp Den Hoorn.
Verwarmd openlucht
zwembad, tennisb.
Eindeloos, zomer op
Texel!
LOODSMANSDUIN

Ilnl. en res. 02220-19203

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

Vooriaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,- per persoon
inclusiefbootretour,

taxi-vervoer naar hotelof pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratiskleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de

85v3 vvv terschelling
IfcJ 05620-3000 A

Noora-rïiesland, IJ vak.won.
voormalige boerderij, dicht bij
Noordzee TV, paard- en ponyrij-

' den, fietsen, tafeltennis, speelpl.,
ligwei, tuinhuis v. barbecue, vissen
(privé), rookgelegenheid. Tel. 09-

-| 4Q4_73455. .
ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29 jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd(v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recroi,/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

FRIESLAND VAKANTIELAND— UNIEK AANBOD
lvMm€.Z\ ln het merengebied, hartvan Friesland,

V ynTÏÏitö Schitterende 4-, 5- en 6-persoonsbungalows.
Aan het water en voorzien van allecomfort.

Tussenseizoen vanaf ’ 370,= en hoogseizoen vanaf’ 500,=
per week.

De ideale combinatie: bungalowboot. Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalow met een perfecte 16 m2,
zeilklaar afgemeerd 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. Sportief comfort met 4 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 'eLijte, Vn 'eLijte 1,9001 ZR Grou.
Tel.: 05662-1487.

BEN JE GESLAAGD OF OVER? Dan nu een water-
sportvakantie als beloning. Wat wil je,zeilen, surfen, ka-
noën of alles in één week? Neem contact op met Zeil-
school Herberg 'Oer 't Hout', Raadhuisstraat 18, 9001
AG Grou(w). Tel. 05662-1528. 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
Camping 'DE ZEEHOEVE' gelegen a.d. Waddenzee.
Houdt u van rust, vissen en kanoën dan is 'De Zeehoe-
ve' voor u een uitgekozen plaats. Vaste plaatsen m.
elek., water. Westerzeedijk 45 Harlingen, 05178-13465.

FR6IR.
CAMPING HET GOUDMEER, OOSTERWOLDE

zwem-, vis-, roeivijver, kant., snackb., jeugdhonk.
NIEUW carav.'s t.h. ook voor Hemelv. en Pinksteren. 3
wk. = 2wk. betalen. Tel. 05160-88281. FR-61R

VAKANTIECENTRUM ELLERT & BRAMMERT DIE-
VERBRUG, prachtig geleg. te m. van 4.000 ha. Drents. natuurschoon. Ideaal gel. voor fietsers, wandelaars en

i 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

VAKANTIE BIJ DEN EN DUIN!
A y». Norg in Drenthe heeft een schitterende

omgeving en Den en Duin heeft schit-'_M MLjX terende vakantiehuizen. Geniet dit jaar
"■■ van een sportieve fiets-/wandelvakan-

tie in eigen land.Vraag onze folder aan en zie de gunsti-
ge prijzen. Ook voor familiereünie of kleine groepen
(schoolklas) ruimte beschikbaar. Reservering en info.
05928-13164 Langeloërduinen L 17, 9331 VH Norg.

CAMPING DE TIEN HEUGTEN. Ruime jaarlijkse/sei-
zoen en toeristische plaatsen in mooie omg. van Drente.
Hemelvaart/Pinksteren arr. Westerdorperstraat 29,
Schoonloo, tel.: 05925-220. DR-61 R

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-61 R

Aan het Sneekermeer: mooie
Sei2oenpl~^^S^7^_lANTSOOG. T.h. 4-6^.***

urn metruimte en sfeer, <-. z—■ NH-61R U / \<' v\ ■■_ J^en aan het Sneekermeer. Momenteel een wasserette, tennisbanen en imugc-- JE- ~**&' 'V( jn er n°g enkeleruime plaatsen vrij golf. In de zomer zijn er aantrekkelijke ";" 4i; ,-W /-_ll_or toercaravans en stacaravans. r—ittr^^n—\ recreatieprogramma's. AZA l PffH IU<*zijn er prachtige ligplaatsenvoor f Y£r\ 1 <=W f -,mm «** £_Jw root RCN De Potten beschikt o.a. vJ£"yA_? Bel voor meer informatie:^É_Z-~l\^~mm'^

oVer: wn parkstrand, botenverhuur, L_ f£f}-J 05150-15205. :^^^^^^ï M>§|Bij RCN krijgt uw vakantie deruimtëf^^^^^^L^_J^Potten Bezoekadres: Paviljoenweg 36,8626 GG Offingawier. Postadres: Postbus 3,8600 AA Sneek. Telefoon: 05150-15205.> — 1. 1

Ili v 4 Vakantiecentrum 'BOSZICHT', Smalbroek 46. Bei-
\J \ I <_ly len, tel. 05930-2334. Gelegen a.h. Nat. Park Dwln-

' v_M«*>{ss gelderveld bij Dwingeloo. Op de camping is alle
comf. aanw. o.a. zwemb., wasserette, kantine enz.nfiE Gratis ponyrljden. In ons rest. kunt u gezellig

iMÈ\ steengrillen. Kampeerboerderij voor groepen,
!&tVJV*& scholen, fam.dg. enz. Mooie stacar.'s te huur. He-tti',illm\ " melv.arr. 4-pers. 4 dgn. / 225.-. Pinksterarr. 4 pers.WtjJ!? 3 dgn. / 200.-.

CAMPING DE TIP, SCHOONOORD, 4 ster. 5 vlag. 200
plaatsen aan 10.000 ha bos, overdekt zwemb., sauna,
enz. Ook chalets te huur. Inl.: 05918-1279. DR-61R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

J5jjj Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
«<§£kwj\ zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-c=s4[m_z_\tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,

«__. _Jir_. supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
IJ* HÜx viswater, fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust

en ruimte.
Balkerweg 17a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *" fff?.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

VAKANTIE CENTR. 'T SCHUTTENBELT
Voor een ruime vak.plaats met veel privacy op een
mooie schone gezinscamping met zwemb. en waterglij-
baan, tennisbaan en een actief recreatieteam. Vloot-
weg 7, Enter. Folder (05478) 1472. OV-61R

it-~,<T~_ni__________________________________________________________i

." 'f Hiliiijili^
jn'ijniH:iaMna < idalf en aan e

UNIEK IN NEDERLAND
Familiereünie tot ± 30 pers. in een moderne nieuwe
ace. met vele mogelijkh. Vakxentr. 't Schuttenbelt.
Folder 05478-1472. OV-61R
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-61R

OMMEN. Te h. inger. stacaravans op vak.centrum Bestme-
nerberg in de bossen, met verw. overdekt zwembad. Inl. of
fold. 05274-1267.

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

CAMPING- EN RECREATIECENTRUMcm DE TWEE
W" BRUGGEN
Ruime kampeerplaatsen, vakantiewoningen, over-
dektzwembad 30° met sauna, whirl-pool, bronzari-
um, recreatiepias, sportarrangementen en horeca
met div. dagrecreatiemogelijkheden.
Adres: Miste 102, 7118 KR Winterswijk,
telef.nr. 05430-65366.

OOSTERWOLDE. Vrij hoogseiz. romantisch boerderijtje
2-4 pers. en gezell. 3-4 pers. VAK.HUIS in SCHEVE-
NINGEN. 10-PERS. comfort, vak.woning Simpelveld,
Limburg, vrij 6/7 - 20/7. Tel. (070) 3961130. GE-61R

'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. / 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen ’ 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.. GE-61R

i VELUWE. Luxe stacaravan t.h. oprecreatiecentrum mei
subtropisch zwembad. QUO VADIS, (08345) 1673.

GE-61 R

SPECIALE AANBIEDING VOOR HEMELVAART OF
PINKSTEREN. STACAR.VERH. op Veluwe, mcl. over-
dekt verw. zwembad, recreatieprog., etc. 05788-1343.

GE-61 R

In de mooie bossen v.d. ACHTERHOEK tussen RUUR-
LO en Zelhem, bevindt zich een klein, rustig bondspark
met luxe vrijstaande stenen bungalows, voorzien van 2
of 3 slaapkamers, badk., keuken, terras, ktv, enz. Res-
taurant + bar, verw. zwembaden (niet groot), speeltuin-
tje, fietsverhuur, gratis midgetgolf en 14 ha wandelbos/
speelweide. Nog enkele bungalows zijn vrij in de perio-
de: 25 mei t/m 6 juli, huur ’ 315,- p.w.; 13 juli t/m 24
aug., huur ’575,- p.w.; 24 aug. t/m 21 sept., huur

’ 315,- p.w. Info/folder 08342-1513. GE-61R

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB*"*, verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder
(05733) 1354. GE6IR
ERMELO, op park: 2-6 pers. bung. te huur met Hemel-
vaart en Pinksteren 2-6 pers. bung.'s vrij tot 21 juli, na 4
aug. Eigen speeltuin en kleuterbad. Inl. (03417) 53264.

GE-61R

BAKKUM (Castricum a/zee). T.h. 4 è 5 pers. pittoresk
stenen vak.huis: luxe bad, overd. terras, rustig gelegenbij duin en bos, strand op 3'A. km. Tel. (02518) 52955.

NH-61R

Te h. in zeer bosrijke omgev.: st. bung., stacaravans, trek- I
kershutten, nog mog. in hoogseizoen. Recr.park Groot| Bartje, De Gavere 1, Zorqvlied (05212) 7249.

__^

NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif, ten-nis/sportbaan, volpension v.a. / 270,- p.p.p.w. Vr. folder:fam. P. Zonneveld, Duinweg 14(01719) 15462. ZH-61R

★★★★

BADHOTEL ROCKANJE
SERVEERT GEZELLIGHEID

Gezellig en comfortabel. Ideale ligging in de duinen van
Voorne, 300 meter van het Noordzeestrand.

Specialiteitenrestaurant/brasserie"Chez Marianne dans
les Dunes", gezelligebar, zwembad, sauna, tennisbaan.

il Vraag naar onze speciale
■\m PINKSTER" I arrangementen.

I ARRANGEMENTEN BADHOTEL

LS-ZZ-ÏÏ**] &m4c~f*\'^*^_____ IsrzfZ/ZIl * CONGRESCENTRUM IS
Tweede Slag 1, 3235 CR Rockan|e |Z H )Tel 01814-1755, Telelax 01814-3933.

MAARN, BUNG.PARK DE MAARNSEBERG. Gel. id. bossen. T.h.
4**»* bung. (2-10 pers.). Ook v. w.k./midw. Tev. ruime seiz. en
recr.pl. m. el. Vraag prosp. 03432-1284.

4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! Cam-
ping De Meeuw ligt in een veelzijdig vakantiegebied.
Rekreatieprogramma. Boek nu een voordelig Hemel-
vaart/Pinksterarrangement: 01810-12777. ZH-61R

SdumrejKl
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 volopkeuze in juli/aug. (v.a.
’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17).
■ Ze-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.
CWQ-erkend. ZE-61R

NIEUW NOORDZEE-PARK
Ouddorp aan Zee. Te huur s***** bungalows
Op 400 m van zee. Info + fold. tel. (01878) 3099.

ZE-61R'

EERSTE ZEEUWSE ZEIL- EN SURFSCHOOL DE VIKING.
Week eur. en privé les op het Veerse Meer, zowel intern
als extern. Voor jongen oud. Verh. zeilb. en surfpl. ace.
64 pers. ook voor groepen. Inl. tel. 01198-1206. Ze-61R

BAARLE" NASSAU VAKANTIEOORD „DE STEPPE",6-12 pers. vakantiehuisjes
vanaf ’ 250,-. Nog vrij voor 13-7 en na 10-8. Kamp. tegen aantr. tarieven in
land., bosr. omg. Fam.park met voor ieder wat wils. Tel. 04249-246.

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

I VALKENBURG A/D GEUL
Even uitblazen!
Parkhotel Rooding**** GratisBrochure 04406-13241
HP Weekendva’ 186-p.p.Weekarr. va. ’ 567-p.p.
Kamers bad/douche, wc, ktv, tel. Overd.Verw.Zwembad.

Hotel Bergrust** Emmaberg 8, Valkenburg Tel. 04406-
-127SS. LO ’ 26-HP ’ 41- VP’44,50. Voor- naseiz. 8- dgs-
arr. ’ 280-Mid.w. ’ 165,-VP.Toesl.douche-toilet ’ 10,-p.k.

Themapark Sprookjesbos 17sprookjes, wildwaterbaan,
speeltuin, restaurant, waterorgel, terrassen,safari, grotten.

Een 5-daags arrangementvanaf’ 175,-p.p.
VWHetGeuldal. Tel. 04406-13364.

Hfcl «H* LVVJ3 I " CÜ* I fk-mi1 DOEN.... INELK SEIZOEN!
Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANNING

CAMPING de Schatberg te SEVENUM.
Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met 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 grote kl.folder metprijslijst, tel. 04767-1756.

LI-61 R

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. f AIS,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zonder bus v.a.
/ 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. ’ 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-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. f 400,-. U wordt aan station
Maastricht p. auto afgehaald, alleen volledig pension

’ 360,- p.p.p.w. Vraagt ml. en prospectus: Geulhemmer-
weg 27, 6325 PH Berg-Terblijt, tel. 04406-40555.

LI-61 R
CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacar. m. toilet v.
16-6 tot 30-6 v.a. ’ 500, jub.aanb. stacar. v. 18-8 tot 1-9
v.a. ’ 595 voor 2 wk. all-in. Eigen tent of caravan vóór
14-7 en na 18-8. Gezinsprijs ’l4 per nacht, min. 7
nachten. Vraag folder. Tel. (04492) 2044. LI-61 R

FAM.HOTEL VIJLERHOF, Vijlen-Vaals. Gel. in het Z.-
Limb. heuvelland. LO. v.a. ’ 30-, H.P. v.a. ’ 45.-.
Tev. vak.woningen t.h. ook aangepast gehandicapten.
Vr. prospectus Hillershagerweg 2, Vijlen, (04454) 1710.

LI-61 R

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG
Kamers met douche en toilet, pr. v.a. ’ 32,50 p.p.p.d.
Vraag folder (04406) 12624. LI-61 R
VALKENBURG, FAM.HOTEL BUITENZORG, Wehrey-
weg 33 t/o station, 7 dgn. halfpens. ’ 325,-; voll. pens.

’ 375,-;LO. ’ 245,-; eigen park.pl., mooi terras, tijd. WK
tv. aanw. Vr. folder, tel. 04406-13570. LI-61 R

CAMPING EN BUNG. PARK 'DE BOUSBERG', Land-
graaf, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en re-
creatie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen en
arr^Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). LI-61 R

VALKENBURG. Hotel/Pension Oranje, volledig ver-
zorgd vanaf ’ 45.- p.p.p.d. Tel.: 04406-13094. U-61R

I

Hotel-Caté-Restaurant-Duikbasis-Kegelbaan-Sauna-Solarium Het gezellnéUndhotel aan de rand van Winterberg. Kindervriendelijkl Alle kamers met doo-ctie/wc, kabel tv, tel., balkon of terras, overnachting en ontbijt Prijs 55 - OMp.p., H.P. DM 78.-, V.P. 88.- DM. Winterberg - Elkeringhausen. Fam. Leenaert-Pool, tel. 0949-2981-7070/70.9,fax 3552.

EGGEGEBIRGE-SAUERLAND
Luxe vak.woningen m. terras en ligweide, 2-6 pers.

v.a. DM 40.- p.d. Zomervak. nog vrij v.a. 30-6.
Tel. 09-49.2944.466. DL-61R

|jpft*nS. ,7totêCGroüfeBr
Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met
ligbad, toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29°).
sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.

Nu 4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen
Hotel Grossfeld Postbus 441, 4444 Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 32 « (NL) of 09-49 5922 828 (BRD) voor »i_Ut J^»**^4J4|

BOPPARD, gezel. Ho», fam. ANWB-hotel, dir. a.d. Rijn.
Alle krs. m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel
(wij spr. Ned.) of schrijf ons even voor een folder: Hotel
TEurope'***, Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard. Tel. 09-
-49.6742.5088. Fam. A. Potharst. WD-61R

Het Steigenberger Hotel -
een „Schwarzwalder Leckerle"

Het ligt eigenlijk meer Kort relaxen tussendoor.
in het Zwarte Woud 3 resp. 4 overnachtingen

dan in Freudenstadt, aan md. halfpension, begroe-
een zonnige zuidhelling tingscocktail. 's zaterdags
door hoge dennen omgc- bulfetavond met dansen,
ven. Hout en handwerk- deelname aan het vakan-

I kunst bepalen de atmo- tieprogramma. 3 over-
sfeer van deze fïrst-class nachtingen in 2-pers.
domicilie, dat zowel voor kmr. va. DM 345,- p.p.
kuur als vakantie „eerste 4 overnachtingen
keuze" is. m -■ A —,-

B „ .. . .a. DM 452,-Ballonvaardersweekend. ~
2 overnachtingen, mcl. van 24 t/m 28-5. 1 t/m 5-6,
hallpension, begroetings- 14 t/m 18-6-9().
cocktail en baHontocht. Hotel met binnenbad.
Aantal deelnemers min- sauna, kuur-medische ba-
stens 8 pers. Prijs p.p. denafdeling, fitnessruim-

■pv-i» m pt\t\ ,e- schoonheidsstudio,
va. JLIJVI jUU«— sP°r|- en vrijetijdsmoge-

lijkheden zoals tennisvan 25 t/m 27-5, 1 t/m 3-6, (ha! en bujtenpl.), golf.15 t/m 17-6, 6 t/m 8-7. 13 paardrijden, wisselendt/m 15-7, 27 t/m 29-7-"9U. vakantieprogramma.
Kinderminiprijzen.

Voor verdere informatie stuurt u s.v.p. deze coupon aan

STEIGENBERGER HOTEL
Karl-von-Huhn-Str.. D-72W1 Freudensladl, lel.

U.-49744181071.

VAARVAKANTIES OVER DE MOOISTE RIVIEREN
VAN EUROPA. Keuze uit verschillende 6-, 8-, 9- en 10-
-daagse cruises over de Rijn, Moezel, Neckar en door
Nederland. Onze comfortabele cruiseschepen de 'Mr.
Jan Elshout' en de 'Esmeralda' hebben ruime salons en
gerieflijke hutten, voorzien van douche en toilet. Voor de
reizen aanvangende op 2, 23 en 28 juni zijn nog plaat-
sen vrij. Vraag gratis prospectus bij Watertransport,
Groenendaal 35A, 3011 SL Rotterdam. Tel. 010-
-4118660. Lid ANVR en St. Garantiefonds Reisgelden.

Du-61R

.'!/,„ ZZZI ï Geniet u van het gezonde, prikkelende kli-
tlitmih/muHit Q i. maat van het middengebergte (300-600 m)
Wald.Michelbach en het natuurschoon van het landschap.
/u4*tit,r<.,t<;/ttntl/<r/, «//«U/r, Verwarmd bos-zwembad, binnenbad, kur-

Verkehrsamt Bahnhofstr. 17 voorzieningen, bos-leerpad, huifkarritten en
Tel. 09.49.6207/401 andere recreatiemogelijkheden, ook in de
D-6948 Wald-Michelbach winter.

4^ VAKANTIETIP juni.

* FAMILIEDOEVAKANTIE :'augustus.
d

Op naar het Sauerland! f
7 dagen blijven- 6 dagen betalen DM 384,-

-14 dagen blijven- 11 dagen betalen DM 704-
-incl. HP p.p. in 2-pers. kmr. °>
Uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu, 5
barbecueavonden, reuzenzwembad. sauna, Z/\*\ "kegelbanen, penthouse-disco, biergarten en Y*^~^'[_,V 1 *andere recreatiemogelijkheden. /^^OOIwJ' "l __tr______« » " )__FCTF_.la_lli :ifI.li LU'Jlil ?__**:

I IT_oo,n _, tn
\^/As.

Uv
Beleeft U de echte
landhuissfeer en de

rUSt van de
oorspronkelijke natuur.
Komt U bij ons, een
weekend, 7 dagen of..^-..^..^., w^y^. w

de hele vakantie.
■t^rfè^^'~T=sx**S3a'"?>

!___________________■H
■Jffpï)|7ÏW|?s'|fjW'Tteffi____rl-Kf_^ai'!_>ti..f.f.\vXU,^ll_iJ--ll

MmÈÊÊÊÈÊÊKmÊmÉÊmmÊmwMwM
I 1

-L_-_.il_-_.__-_l«__--.MHeiligenhafen
Vak.woning en kmrs. v. particulier
vrij. Tel. 09-4943627388.

~Z_ZZ_ZZZ__ZZZl_______=
TEUTOBURGER WALD
Sole Heilbad Rothenfelde._
Gomtortappartementen aan
het bos. Vrij va. midden juni.
Tel. 09-49406950323I ,1

l,l.'lli!,n(^nr^ft_!_Ml^H
Kuur"entenn'sh°*ei
Tannenhof/Allgau
Kuur - tennis " ski
schroth-. Mayr-, Kneipp-.
dieetkuren, ontbijt- en
saladebuffet, squash, biljart,
uainir^'^uTy-fafm,096"6

vrijetijdsprogramma.
Tenmsschooi m.
succestoptrainer Zel|ko
Smiciklas en Daviscup-speler E.
Pampoulov. Zandplaatsen i.d.
hal ol buiten.
Elke week nobby-' intensief-,
drill-cursussen en
gasttoernooien. D-8999 Weiier
imAllgau. Tel 09-4983871235.

we»t. Bo_enme«r (Benedenmeer).
VAK APP.2-4-pers,

zeil-/zwemtochten met zonder,_.„,_,_,. mogm Tel
09-49773254590
i

Rhön, originele Schroth-Kur
Ten gunste van uw gezondheid!
_*"*,uhre h J3""'*9"'* * P°?Schrothverband erkend Kurbetneb.
Haus Diana, d-8733 Bad Bockiet
b. Bad Kissingen. pri|s v. 2 wkn.
DM826.-. Tel. 09-4997081386-
Nieuw huis -. rustige ligging.
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Informatie over de gunstigste
vakantieaanbiedingen v.d.

organisatoren.

Reizen en sparen
U weet waar u uw vakantie

wilt doorbrengen!
Wij vertellen u wie uw

droomdoel het voordeligst
aanbiedt. Wij willen niet dat
de mooiste dagen v.h. jaar

de duurste worden!
Reis-Info-Service,

Niederheiden 54, D-5203
Much. Tel. 09-4922454737.

Romantik-Hotel
Alte Post

Traditiehotel met stijlvol
comfort.

Internationaal bekend
restaurant.

Wij sturen u graag onze
brochure.

Hotel Alte Post
D-7VSS Wangen im Allgau

Tel. 09-4975224014

Kurklinik
Lütjensee
Grofienseer Str. 18
D-2073 Lütjensee
Tel. 09-49415470363

Fnschzellen- & Thymus-Kuren.
Sauerstolf - Mehrschntt - Therapie.

Biologische voor- en nazorg.
Stationaire en ambulante

behandeling. Idyllische ligging len
noorden v. Hamburg.

Het romantische SPREEWALD,
visparadijs, LO in superloge-
ment, paardrijden en plezier-
tochten. Tel. 09-49304156416.

I Fietsen dwarspoot MiöögD^
Amerika..7Hoeisóat7^eM\

■f_t_iZ_\J/dftfIMIZË .VMiI f^ lEL GRATIS VOOR \y^^^^^^^2tt_^tfy__! \ KN AIOWMIMEWT: 04 " t«.4rij2

NORDENEY. vakwon., app. 2-4 pers.,
coml. kmrs.. sauna en sol. i. huis. slechts
100 m v. strand, nog termijnen vrij. Tel. 09-
-4949322415. Fax 09-49493282629.

Großenbrode Hotel Landkrug
pas gerenoveerd vak.won. in
huis aan zee. E. Haasch, tel.

09-494367309. A.u.b.
huisbrochure aanvragen.

I 5 comt appartementen ARCHSUM'SYLT
rustige ligging, in Friese stijl gereno-

veerd, kabel-tv. tietsen. wasmachine, bui-
tenhaard. gr. ligwet. 2-6 pers DM 100 p.d.
Tel 09-49405592122 v. 9-17 uur; tel. 09-
-4946513333 alleen ih. weekend.

Wandel- en zwemvakantie i.h. Rhem.
WESTERWALOHOTEL Schmltz m Gas
tehaus Tanneck. D-5455 Rengsdorl. Spe-
ciale aanbieding: 14 dgn. HP DM69O p.p.
Kmr do.'wc. Juni-juli-aug. speciale arran-
gementen en weekendprrjzen Tel. 09-
-4926342255

Ontspanning i.h. zuidelijke Zwarte
Woud. 7 dagen LO va. 133 DM.

Info: Verkehrsverein Bleibacfi e.V.
D-7809 Gutacii 2, Bleiöach. Tel.

09-497685244.

I Vakantie i.h. zuidelijke BAYER WALD
Fam.- en kindervriend, holel. Kamer m.
do/wc 18- DM, vak.won 50,- DM. Tel.
09-498505717. Fam. lig, München 22, D-
-8391 Hutlhurm

ffiM" Dansk Feriehus Bookingburo
'*T-'-_Z_)L. \. Hooldweg 99, 9681 AC Midwolda, tel. 05975-1416*M»»WMitt~ (4 lijnen). Telefax 05975-2924. Inschr. K.v.K. no.
S,Y fï .1-. -■ _r 24968. Erkend bemiddelingsbureau voor

1 ' ' Denemarken no. A8133/6373.
Wij zenden u graag zonder kosten onze brochure met meer in-
formatie of tegen vergoeding van ’ 7,- portokosten ons uitge-
breid informatiepakket met diverse catalogi en informatie over
Denemarken. Vraag het aan, u Pfc-_5 1heeft volop keuze in alle prijsklassen. Bij D.F. ~^^/T*. f"'B. reserveert u voordelig en snel, recht- »_>^)!_H_^_-__
streeks, zonder reserveringskosten of admi- 0.t.%. -—"T"^-~
nistratiekosten. | ■»■_ *..«■. _—-~ [

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

U-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN

SPERLUXE-BUS NAAR MEDUGORJE
(Joegeslavié) maandelijks
Onder geestelijke leiding

Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautienbergstraat 44,
6411 LC Heerlen, tel. 045-740999.

34099

vo^vo CARAVAN TREKKERSHOW

ir-i|P>ifl_Mi,_^:u ~~s< -=5? ) i—.—__________r_r__l^__k____M______________ . f .' ii *_—~ - *--=^_xnpnaZ^J __H__P^____l _________r___.R_J --^r__:—~Mi '1 __5r%-mW——^ \

WAAR??? BIJ VOLVO VEDERS NATUURLIJK!
WANNEER? 18+19 MEI A.S.

" Probeer nu deze ideale combinatie zelf, want
Volvo-dealer Veders heeft een caravantrekkershow met
diverse aantrekkelijke vakantie-aanbiedingen.

Voor volvo ... VEDERS natuurlijk!
Veders b.v., Industriestraat 3, Sittard, tel. 04490-10342

81965

I De Vreeze - Dijkema FGD%%W makelaars o.g. aaLuLlzzlkreatief in onroerend goed /KlaKßiaars
9 commercieel vaatgotd b.v.

jMtafc^,^/ ._£, 103 REKREATIEBUNGALOWS

HeE " eigen grond'
!■ " perfekt onderhouden
«"■ I " park voorzien van o a zwembad,

S tennisbanen, restaurant, sauna.S wasserette, etcI " goed rendement bij verhuurI " goede fmancieringsmogelijkheid
\*M I " bungalows met 0a.3 slaapkamers, open

||^fa§fl mmmm^Ttf haard, cv, dubbel glas. complete

BWi^^B^weBKOCW» inventaris (mcl kleuren TVi

BHM__________9__fl__il I PRIJZEN: v.a. f 85.000,- k.k.

OPEN DAGEN: 19 en 20 mei en 26 en 27 mei Ér "\
Dagelijks is de makelaar aanwezig m
van 10.30 -17.00 uur.
InfO: 05768-1952 (b.g.g. 05910-10400). >
Adres: Bungalowpark Hoenderloo, Krlmweg 140 m^ m

te Hoenderloo.

Dit wordt de.zomer
van Overijssel

Hethele seizoen lang acties en aanbiedingen.
Fietsarrangementen, wandelvakanties, watersporten,
dagtochtjes, lekker eten, zomerkortingen op campings
en in hotels... De zomer is te kort voor Overijssel!
En deprachtige afwisselende natuur, debossen, heide,
heuvels en meren krijgt u er gewoonbij.
Overijssel. Rust, ruimte en gastvrijheid. En deze
zomer allemaal fantastische aanbiedingen!
Stuur nu de bon in ofbel met deVW
(ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur): 05490-18767

Tot ziens in de zomer! . *.

,*lrzz~sZ. f^ V^"'^: , ",_»__*_7i

r^^^.BON_Jwu 1

Stuur mij GRATIS de folder "Zomer in Overijssel", vol aanbiedingen, tips en
speciale acties. Naam:

Adres:
HB Postcode en Plaats:

Ka/^É Hm Bon opsturen in een envelop naar;
| Provinciale WV Overijssel, Postbus 500, 7600 AM Almelo.

mfm^—m^—^—^—^—mm^—^—^—9
BOERDERIJTJES en

LANDHUIZEN Dordogne,
Lot, Loirestreek. Bunga-
lowtenten en caravans
aan meertje in de Dordog-
ne. .France Individuelle,
(02244)1656. FR6IR

FRANCE INDIVIDUELLE
AKTIEVE VAKANTIES

Fietshoteltochten
Fietskampeertrektochten

Kanotrektochten
Wandeltrektochten

Paardrijden
Parapente
Zomerski

FIETSSLAAPBUS
20 bestemmingen

(020) 26.88.98
FR-61R

RENT A TENT. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Duitsl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen. BL-61R

US-campingvakantie
Duitse familie verhuurt VW

camper (Joker) in Los Angeles,
Detroit en Toranto. Gegevens

aanvragen: tel. 09-49421563931.

Hallo Ungarn Reisen GmbH
Hotels, huizen, vak.won., kmr. m.
ontbijt. Speciale aanbieding bij

boeking v. vak.huis 10% reductie.
Tel. 09-49211299986, Stratenweg

50, D-4000 Düsseldorf 12.

06-lljnen

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens, de

Lijf-Sexbox, daar durven ze
ook en... jij mag best mee-
doen op 06-320.324.90

(50 ct.p.m.)
De super

Contactenbox
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer hjet maar... op 06-
-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de heetste box van

NL op nummertje 06-
-320.328.29 (50 ct.p.m.)
dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op

de
Generatiebox

06-320326.27 (50 ct.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 ct.p.m.)
Geketende

Meisjes.
Sex en chantage en van ...

tot liefde.
06-320.330.09 50 et p/m

Als Els laat in haar caravan
komt zijn er plots 2

onverwachte
bezoekers. Na de schrik

gebeurt het...
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
2 Lesbische vriendinnen

kwamen om met

Lifesex
wat bij te verdienen. Ze
lieten weer veel nieuwe

dingen zien. 06-320.330.52
(50 ct.p.m.)

"Hier kun je douchen".
Mevrouw

helpt 't nieuwe meisjes.
Leuk dat slipje en die jarre-
tels 06-320.330.19 (50cpm)

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010; (010)
4130978.

Campingreis Spanje Costa Brava (Rosas)
van 29 juni t/m 14 september
Ingerichte jongerentent 10 dagen
Ine. Campinggeld Busreis met royal Class prijs

’ 356,- p. pers.
Ingerichte Bungalow tent 10 dagen
Ine. Campinggeld Busreis met royal Class prijs
vanaf ’ 410,- p. pers.
Boosten Reizen Hoensbroek
Tel. 045-213218
Vraag ook gratis folder hotelreizen (Spanje) e2056

LAST MINUTES
LLORET DE MAR
Htl. Clipper**, lo
25, 28 mei
1 juni mcl. Pinksteren
10 dg 249.-
Htl. Miramar*, lo
25, 28 mei
1 juni mcl. Pinksteren
10 dg 199.-
Htl. Mundlal Club***, hp
25, 28 mei
1 juni, mcl. Pinksteren

v.a. 10 dg 344.-
Htl. Augusta Club*** hp
25 - 28 mei
01 junimcl. Pinksteren
v.a. 10 dgn 389.-
Htl. Astorla Park***, hp
25 mei
10 dg 269.-
MALGRAT DE MAR
Htl. Reymar Playa*, vp
25 mei
10 dg 269.-
Htl. Planamar*, lo
25 mei
10 dg 219.-
Htl. Indalo Park***, vp
25, 28 mei
1 junimcl. Pinksteren
v.a. 10 dg 384.-
BLANES
Appt. Europalux
25, 28 mei
1 juni mcl. Pinksteren
v.a. 10 dg 199.-
TOSSA DE MAR
Htl. Delfin***, hp
25 mei 10 dgn 279.-
FIËSTA TOURS
PRESENTEERT:
de supervoordeligste
reiskrant voor de
TOP-VAKANTIELANDEN
SPANJE-JOEGOSLAVIË
HONGARIJE-TURKIJE
Vraag hem nu gratis aan.
FIËSTA TOURS HOLLAND
Tel. 045-322222, lid SGR.
Kantoor Utrecht 03473- 73033
Adam 020-137459, Brab.
06121- 14701, Geldl. 05735-
-3512. Dag. v. 9-22 uur, ook za.
en zo.

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen _teihuui
950*15210 Cs&fe.

Als Conny 's nachts door 2
mannen wordt thuisgebracht
moet ze betalen voor de lift

Grieks
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
Als haar man uit de buurt is
leert de blonde vrouw van

de jongens.
06-320.329.23 50 et p/m

Pokeren. Henk verliest, en
alles, alles

waar Hanna naar hunkert
zal ze hem nu laten doen

! 06-320.323.85 (50cpm)
i Ze aarzelt. Als ze deze

drempel overgaat zal hij
haar Man

zijn. Maar toch...heel
langzaam...S.M.

06-320.330.61 50 et p/m
Op die verlaten stille woon-
boot leert Astrid van alles

van 2 glanzende gespierde
mannen.

06-320.326.71 50 et p/m

trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

Nee maar.... Foei, stof!!!
Mevrouw legt het knappe

meisje boos over de knie, tot
haar hand
gloeit

06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Ze kan 't niet laten. Ze met

naar die man met die
tovervingers

Dan pas kan ze 't
geweldig doen

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)

Peter aarzelt. Is hij homo of
niet? Maar als die

Brutale
man het zo bij hem doet...
06-320.323.86 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex-contactlijn

06-320.320.33

’275.- all-In
Ja, u gelooft het niet, mei en
juni, 10-daagse busreis naar
Malgrat, volpension in een
hotel, 75 m van zee, kamer
met badk., wc en balkon. El-
ke avond vertier, en.... een
hotel waar u beslist tevreden
over zult zijn. Ook 13-14-17-
-daagse reizen en andere
aanbiedingen. Ook in juli.
Vraag folder.

SOLMAR TOURS
040-460560.

EBKECENTENMAL I

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor defietsva-
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 I

03480-21844
Fietsvakantiewinkel.

_», __*Jan de Bakkerstraat 14J«^N». 3441 EE Woerden
jjHm*SLST) (aangesloten bij
(!v<-CAl3y het Garantiefonds)

Lekkere meiden willen
verwend worden.

Sex-relatielijn
06-320.320.44

Direkt Snel Sexcontact
liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 Ct 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

Een stevige knul. Zijn eerste
ervaring is
grieks

me 2 oudere mannen.
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Ze is mooi en sexy.
Ze solliciteert
in bikini

als Zelfs zonder, en dan
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)

De man masseert die sport-
knul van top tot teen. Onder
die warme handen gebeurt

er iets vreemds
homo

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
In de stal voelt een slanke
amazone dat ze te ver is

gegaan als
2 jongens

haar plots... 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

Na ... tijd
haast ze zich naar die

alleenwonende man. Bij
hem gebeurt alles, soms 2

06-320.326.72 50 et p/m

De hooghartige
vrouw buigt haar blonde
hoofd. De jongen met die
foto's kan doen wat hij wil.
06-320.326.73 50 et p/m
Tini's droom komt uit. Als
haar man op reis is laat ze

die jongen
zien hoe mooi ze is. Alles ...

06-320.323.84 50 et p/m

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.

EASY TRAVEL
Voetballiefhebbers, let op!
Alsenige reisorganisatie in Nederland, kunnen wij
u deze unieke zon- en voetbalreizen aanbieden.
O.a. 2 WEKEN NAAR DE ADRIATISCHE KUST
Inclusief:
* Vervoer per vliegmaatsch. Al'ltalia
* Middenklasse hotel direct aan het strand
* Volpension - verzorging
* Transfer naar Sicilië (2x)
* Mini-cruise naar Sardinië
* Excursies op Sicilië en Sardinië
* Ned./ltal. reisbegeleiding
* Toegangskaarten voor de 3 Ned. wedstrijden
* Eigen begeleidingscentrale in Italië
Er zijn nog plaatsen vrij, belt u ons vandaag nog
dan bent u zeker van uw plaats.

WK ORANJE CRUISES
NAAR DE ORANJEWEDSTRIJDEN EN FINALES

PER LUXE CRUISESCHIP

PRINCESS ****
SCHITTERENDE CRUISES V. 5 OF 8 DGN. V.A.

’1395.-
-kinderen gratis cruise

Bel voor de uitvoerige kleurenfolder:

CHAMPION CRUISES
030 - 870628 / 887314

Ook na kantooruren en in het weekend!

Compleet inger. VAKANTIEWONINGEN van Oosten-
rijkse families in VORARLBERG en TIROL van 4 tot 10
personen, ’ 16,-p.p.p.d. (3/4 pers.). Tel. (05910) 22293.

OS-61R

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. ’ 275,-.
Jonger dan 35 jaar? Vraag dan onze folder: 030-
-333033, 020-268636. ANVR. Ho-61R

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-61 R

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in

Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. DB-61R

Te huur 4-6 pers. compleet ingerichte CAMPERS. Bel
nu voor uw DROOMVAKANTIE op wielen. Camper Re-
kreatie Vinke, tel. (055) 424434/337609. 82374

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox:
06-320.326.66

Homo 't is wel slikken voor
Jos, al die jongens/50 cpm

06-320.327.01
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen (50 cpm)

06-320.327.77
De meidenbox

Kom in kontakt
met mooie meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m

Heb je zin in sexcontact?
de afsprakenlijn

06-320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete
Huisvrouwen

06-320.328.00

Buurvrouw Chantal
Ordinaire sex

06-320.328.01

Meisjes
samen onder de douche:

06-320.328.88
Meiden versieren

de afspreekbox
06-320.329.99 - 50 et p/m

Doma SM
Kontaktlijn

zoekt u een SM kontakt
bel dan

06-340.300.80 - 50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m._____ I
Kontakten/Klubs
Voor leuk te relaxen

Bar Ma Cherie
Hellebroek 61, Nuth. Tel. 045-241829. Tev. meisjes gevr.

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UUI
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Nirwana Escort Service
als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.

Tel. 045 - 46 33 23

Meisjes De Nationale
gevraagd voor goedlopende 8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

club. Info 04499-3828. live-info: 013-321395.

§mszstm
PERCEEL GROND LANGI

RIJKSWEG A-2 ONDER DE,
GEMEENTE GRATHEM _
D.D. 7 JUNII99O _

1 De inspecteurder Domeinen,
Mierloseweg 2c(Postbus 233,
5700 AEHelmond),
te1.:04920-36880,

| zalop donderdag 7 juni 1990 v.m.
om 10.00uur te zijnen kantore in het
openbaarbij inschrijvingverkopen:

;: een perceel grond met houtopstand
I gelegen langsRijksweg A-2, nabij

■ deKampstraat onderGrathem,
kadastraalbekend gemeente Devoowaarden
Grathem, sectieE, nummer 83, en inlichtingen
groot ongeveer 52.40 are. zijn verkrijgbaar

ter Inspectie
Het goedis vrij en onverhuurd. voornoemd.

■iweruTlramen + deuren |
' " advies in onze m wk

showroom Z^^} ~' *

Gangelt (Selfkant) W, '' "^J^'MTel. 09-4924540016 Ib\_4__^

(25)
KRËNCmS

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?
|

GEEF OM DE TOEKOMST.
: Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25, Zeist. $

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

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

14-4 uur. 045-416143
Regina van "De Jachthut".

Brunette
en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

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

Tel. 045-423608.

Astrïd
Privé, ma.-vr.
045-231429.

Gezellige
dames

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

Privé en escort
045-720916

Homo/lesbies .
en op zoek naar eenrelatie 'Stg. Alternatieve Relatief'ming, Lange Geer 44, De'"'
015-136631. Erkend doO'

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

Partnerlijn
Nederland

Zoekt u 'n man
06-320.322.54, ,

Of 'n vrouw 06-320.322.^
Wilt u zelf gratis inspreker-
Bel 020-274825, So__9!Z

St Tropezbar
Putstr. 40 Sittard. ledere

dag geop. 21 -su. Tev. rnej
jes gevr. Tel. 04490-158^°'

na 21u. 04490-17402__^

Te huur fp. uur, p. dag, p. week, zee
mooi inger. appartement

spec. voor paren of kopPe' 'Info. 045-230789^^
Peggy Privé

Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393, meisje gevraggg^

Diana Privé
045-320343 r<nieuw moeder en doen'"

massage v.a. ’ 50,--
gesloten, zond. open



KIJK ELKE
DAG

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO |

045-739300

23.57 "«Opmaat. Herman van Vliet,
orgel, speelt werken van Lux, Töpfer
en Karg-Elert.

00.12-00.14 Huizen van Oranje. Kas-
teel Moesbergen te Doorn. (herh.).

Nederland 2

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

NOS
18.00 Paspoort Marokkanen. Maga-

zine voor Marokkanen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Slangenhandel. Documentaire

over de slangenhandel in Thailand.
19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 Avondvoorstelling. Peter von

Scholten, film over deze laatste gou-
verneur-generaal van de Deense ko-
lonies in de Caralbische Zee.

22.10 Crac. Canadese animatiefilm uit
1981 van Fréderic Back.

22.30 Studio Sport. Met o.a. oefen-
wedstrijd Nederlands elftal - Rijnburg-
se boys te Rijnsburg; de ronde van
Italië. Commentaar: Mart Smeets;
Wielrennen: Olympia's Ronde voor
amateurs. Commentaar: Jean Nelis-
sen.

23.00 ""Journaal.
23.11 Studio Sport. Vervolg.
23.26-23.31 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Doublé Cross. De ruimtereizigers
worden geconfronteerd met twee reu-
ze-dieven.

11.25 The new Fred and Barney
show. Nieuwe serie avonturen var»
the Flintstones and the Rubbles uit
het stenen tijdperk.

11.50 The Munsters today. Nieuwe
serie over de familie Munster.

12.10 A question of sport. Met als
gastheerDavid Coleman en als team.
captains Bill Beaumont en lan Bó-
tham.

12.40 The Waltons. Afl. The hiding
place. De gezusters Baldwin vertrek-
ken uit Wenen.

13.30 Grandstand. Met nieuws en de
races van Newbury.

18.05 News and BFG weather.
18.15 Pop spot. Mark Page introdu-

ceert meer en informeert over nog te
verschijnen pop-videos.

18.45 Davro. Bobby Daro geeft een in-
druk van zijn repertoire van nieuwe-en
oude typetjes.

19.10 You bet! Nieuwe serie van Bru-
ce Forsyth en zijn gasten.

20.00 Waterfront beat. Nieuwe poli-
tieserie over een aantal dramatische
gebeurtenissen in en rond Merseysi-
de.

21 .50 The two of us. Afl. The Best laid
schemes. Ashley en Elaine maken
plannen voor een reis naar Amenca.

21.15 Yellowthread Street. Al
cing the dragon.

22.05 The staggering stories of Fer-
dinand de Bargos.

22.25 News, sport and BFG weather
report.

22.45 Aspei and Company. Michael
Aspel babbelt met gasten samen met
Julie Walters en Angela Lansbury.

23.20 Midnight Caller.
00.10-00.50 Paramount City.

RTL Veronique

Heath wordt de nieuwe leider en kan
gelijkzijn capaciteiten laten zien wan-
neer er een aanval op vuurbasis La-
dybird gepland staat.

21.30 Veronica film & video in Can-
nes. Reportage van het jaarlijkse
filmfestival van Cannes.

21.35 Ster-reclame.
21.40 Kiss of the spiderwoman.

Amerikaans/Braziliaanse speelfilm uit
1985 van Hector Babenco. De homo-
fiel Molina wordt, samen met de anti-
fascist Valentin, in een cel geplaatst.
In dekleine cel zijn ze sterk op elkaar
aangewezen waardoor er langzaam
maarzeker een vriendschap ontstaat.

23.40 ""Journaal.
23.50-01.50 Plenty. Amerikaanse

speelfilm uit 1985 van Fred Schepsi-
si. Tijdens W.O. II ontmoet de ver-
zetsvrouw Susan de geheim agent
Lazar in Frankrijk. Zij hebben een ver-
houding dat echter maar een nacht
kan duren. Na de oorlog ontmoet zij
de Engelse ambassadeur Broek,
waarmee ze trouwt. Op het moment
dat Susan onverwacht Lazar weer
ontmoet, is haar huwelijk echter een
puinhoop.

18.20 Top 40. Muziekprogramma ge-
presenteerd door Jeroen van Inkel.

19.00 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Programma voor en over
uitvinders. Presentatie: JoopDaalmij-
er.

20.00 (TT+"")Journaal
20.30 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Een nieuwe leider. Larry

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Veronica
16.00 G.l. Joe. Tekenfilmserie. Afl.:

Niets leukers dan Springfield. (2).
16.25 (TT)Kuifje. Tekenfilmserie. Afl.:

Het geheim van de eekhoorn.
17.25 Club Veronica compleet. Ge-

varieerd jongerenmagazine.
17.50 Sledge Hammer. Amerikaanse

politieserie. Afl.: Gegijzeld. Hammer
en Doreau worden per ongeluk gegij-
zeld bij een bankoverval. De overval-
lers krijgen echter al snel spijtvan dit
besluit.

'300-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.NVRV
15.37 De avonturen van Sherlock
"olmes. Engelse serie. Afl. 1: Het
gestolen document. (Herh.). Op hetMinisterie van buitenlandse zakenw°rdt een uiterst geheim document
Gestolen. Holmes zal de Britse rege-
'ln9 nu moeten redden.b-30 Kijk op interieur. Tips en ad-
vies voor het interieur. Presentatie:Marijke Amado.'"00 Passage. Licht-informatief pro-gramma gepresenteerd door Atiuijckmeester en Klaas Drupsteen.'"30 ""Journaal.

18 1? f-lssa 9e- Vervol9-
■«' (TT)Weg van de snelwegeuropa. Toeristisch magazine. Afl. 4:

(herh.).
19°° ""Journaal.s <o De Cosby show. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Not everybody lo-»es the blues. Theo en Elvin zijn in"'e staten wanneer hun idool blues-Musicus Jackson, op bezoek komt bij

19 eü Gn Clair-■so Different world. Amerikaansecomedyserie. Afl.: Power of the pen.
-^ayne moet voor zijn literatuurlesen gedicht schrijven. Shakespeare
inspireert hem tot liefdespoëzie, met

2n 3 9evol9en van dien."20 Once a cop. 3-delige DeensePolitiethriller. Afl. 1. Sten Dahl zoekt
zijn ploeg naar het brein achter

p®n bende drugs- en wapenhande-aars. Ex-politieman Jorgensen raaktjPok bij de zaak betrokken.
■07 Welles nietes. Discussie met

journalistenen publiek over een actu-
°el onderwerp, 0.1.v. Legien Krom-
kamp.

g.OO ""Journaal.
"11 ""Tegenwoordigheid van

Gevarieerd programma overgeloof en samenleving. Presentatie:u°di Apeldoorn.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
11.00 Bonjours les clips.
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 Weer.
19.55 Showmasters. Sandra Reemer09.00-09.05 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 Hypotheticals.
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 Opportunity 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 2

no'),0 Pr°9ramma-weekoverzicht.|£-00 Heute."03 Lander - Menschen - Aben-suer. Geisterstadt in den Anden, re-
09drta9e uit Peru-"4s Bewegung macht spass.

Afl. 1.°00 Heute.
10d Auslandsjoumal.

■45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-
"eidstips. Vandaag: Actieve rugtrai-

j]oo Heute."03 ■Königswalzer. Duitse speel-
l'm uit 1935 van Herbert Maisch.

I23ech)--"25 Schaufenster Himmel. Verslag»an de ILA '90, de internatonale tech-no|ogie-beurs voor lucht- en ruimte-vaart.
Persoverzicht.JJ-00 Heute.

1■»"■>«
Eur°Pamagzin.

*"»0 ARD-Sport Extra. Tennis: Inter-
ationale Duitse kampioenschappen,
a|ve finale dames enkelspel, vanuitBerlijn.

i»'n!J Ta9esschau.Tt Ersten*.
"'S ""Formel Eins. De ARD (inpa-

lm!?e met Kai Boeking.*-°0 Markt.
ÏK Duck Tales-
20nü Pro9ramma-overzicht.
2 0

"0 ooTagesschau.
■15 ""Flitterabend. Spelprogram-

-2uZoor bruidsparen.
Ie '"Trekkin9 van de lottogetal-

22n_! Ta9esschau.■°o oeDas Wort zum Sonntag.
meditatie door Bisschop Georg Ster-Z|nsky van Berlijn.

07.00 Barrier Reef. 06.30 The Flying
Kiwi. 07.00 Fun Factory. 09.00 BMX.
09.30 Basketball: NBA play-offs. 11.00
Australian rules football. 12.00 World
Cup Football. 13.00 Tennis: Open Ita-
liaanse kampioenschappen voor he-
ren. 19.00 Boksen. 21.00 Basketball:
NBA play-offs. 22.30-01.30 Tennis"
Open Italiaanse kampioenschappen
voor heren, samenvatting.

was kann das Fernsehen tun?
15.00 Aus Hollywood. Country music

award 1990, samenvatting van de
prijsuitreiking.

15.45 Pedro und das Dampfross.
Documentaire over de 17-jarige Pe-
dro, stoker op een stoomlocomotief in
Paraguay.

16.15 Stress in Strassburg. Serie.
Afl. 4: Blumen für Mama.

16.40 Programma-overzicht.
16.42 Heute.
16.45 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige science fiction serie. Afl.:
Jenny Haden. Aansl.: So lauft's rich-
tig, verkeersquiz: S-Tag.

17.15 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

17.50 00ZDF Sport extra. Voetbal: fi-
nale DFB beker Werder Bremen - 1.
FC Kaiserslautern, vanuit Berlijn. Met
in de pauze ca. 19.00 Heute.

20.00 ooDas Erbe der Guldenburgs.
Duitse serie. Afl.: Das letzte Kapitel.

20.45 00Jürgen Roland. Die Flusspi-
raten von Mississippi, Duits/Italiaanse
speelfilm uit 1963 van Jürgen Roland.

22.20 Heute.
22.25 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl.: Lottotrekking.
23.45 Roger Corman. Der grauenvol-

le Mr.X., Amerikaanse speelfilm uit
1961 van Roger Corman. Vier beken-
de griezelverhalen van de bekende
Noordamerikaanse schrijver Edgar
Allan Poe.

01.10 Heute.

22.05 Buit Reynolds. Rent-a-cop,
Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Jerry London.

23.40 Das Lied von Mord und
Totschlag. Amerikaans/Italiaanse
speelfilm uit 1972 van Paolo Cavara.
Texas is in 1836 net onafhankelijk ge-
worden en zoekt aansluiting met de
V.S.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der Held des Univer-
sums/Auf die Betten, fertig, schlafen.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Sandy reisst aus.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Sharky - der lustige Hai. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der Oc-
topuss.

09.35 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers. Presentatie: Claudia
Hessel en Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. (herh).
11.00 Die gelbe Rosé und das Ge-

heimnis von Bukarest. Roemeense
speelfilm uit 1983 van Dom Nastase.
(herh.).

12.35 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL-orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.15 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Schwache Frau
sucht starke Marmer. (herh.).

15.05 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Todessporen.
(herh.).

16.00 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:
Der Highwayschütze.

16.55 Street Hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Doppelganger.

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Ein Klavier, ein
Klavier.

18.15 Ein Sprung in der Schüssei.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Chris Bearde.

19.45 RTLaktuell.
20.15 Nina. Amerikaanse speelfilm uit

1976 van Vincente Minelli.
22.00 Dall-As. Talkshow met Karl

Dal!.
23.00 Die Stewardessen. Zwitserse

speelfilm uit 1971 van Michael Tho-
mas.

00.30 Sexy Clips.
00.35-02.00 Die Stewardessen. Zwit-

serse speelfilm, (herh.).

leidt drie kandidaten op tot 'Show-i
master'.

21.25 Jaap Aap.
21.40 Murphy Brown. Comedyserie:

rond de televisiejournaliste Murphy j
Brown.

22.10 Superman 2. Amerikaanse film:
uit 1980 van Richard Lester. Drie Kry-i
tonse schurken met buitenaardei
krachten bedreigen de aarde. Super-i
man moet ingrijpen.

00.15 Journaal.
00.25 Tales of Terror. Amerikaanse

horrorfilm uit 1962 van Roger Cor-
man. Verfilming van vier verhalen var
de Amerikaanse schrijver Edgar Allar
Poe tot een driedelige film, met Vin-
cent Price als de centrale figuur.

01.50 Rete Mia.
04.20 Atoukado. Quiz.
05.20 La Saga du Rock. Muziekpro

gramma.
05.50 Vents d'Est. Muziekprogram-

ma.
06.05 Classique.

Super ChannelDuitsland 3 West

14.20 Wir stellen uns. Praatprogram-
ma. Thema: Die deutsche Einheit -

08.00 ""Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Actuali-

teiten in het Turks, Servokroatisch en
Spaans.

09.00 Heute.
09.03 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Geisterstadt in den Anden, re-
portage uit Peru. (herh.).

09.45 Bewegung macht Spass.
Gymnastiek. Afl.l.

10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Aktives
Rückentraining.

11.00 Heute.
11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Hans Heinz Roll.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal
met ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 ««Hitparade im ZDF. (Herh).
13.50 Unsere Nachbarn. Die Hollan-

der, 3-delige documentaireserie over
de volksaard van de Nederlanders.
Afl. 2: Von Kleinkunst, Klischees und
Kaasköpfen.

09.45 Seniorengymnastiek. Afl. 6.
10.00 News of the week. Nieuws in

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolieg I. Cursus Engels.
Les 31.

07.00 Super BOOS. 11.00 Th
16.00 Flying High. 17.00 Videof.
17.30 Dick Powells 18.30 Ultra Sport.
20.30 Big Valley. 21.30 Saturday Night
at the Movies. Film: Parlour Bedroom
and Bath. 23.00 Twilight Zone. 23.30
Cannes Film Festival. (1989). 00.00
Vampire Bat, Foliowed by the Late
Night Mix.TV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
von _ 6n CA| -arJonnees:or kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma
" - stereo geluidsweergave

?0 = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
herland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
'«derland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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

In dat geval wordt de Euro Lotto show
op België/TV 1 uitgezonden.

programma. Gasten: Kaoma, Julien
Clerc, Viktor Lazlo e.a. 22.20 Match 1,
sportmagazine. 23.15 Uitslagen Lotto
en joker. Aansl.: Weerbericht. 23.20-
-23.40 Laatste nieuws.

07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10.30
MTV's US Top 20 Countdown. 12.00
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00 VJ
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00 VJ
Ray Cokes. 16.30 120 Minutes. 17.30
XPO. 18.00 The Big Picture. 18.30
MTV's Party Zone. 20.30 VJ Kristiane
Backer. 23.00 Saturday Night Live.
23.30 Club MTV.

radio

1: Eine Nation in Schutzhaft.
23.45 Zukunftsgesprache. Gebetei

und Politik Friedrich Magirius in ge-i
sprek met Mathias Greffrath. i

00.45 Laatste nieuws. Aansl.: AK- j
Kurznachrichten.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolieg il. Cursus informati- ica. Les 8. (herh.). i
17.30 Ernahrungsphysiologie. Afl. 2. i
(herh.)

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Der "absolute Kracher.
18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Der Spanier von Mauthausen. i
Verfilming van het levensverhaal van i
een kampbewoner.

20.15 Wiedersehen mit Inge Meysel. i
Mrs. Harris fahrt nach Monte Carlo, ]
tv-film van Franz Josef Gottlieb. Tij- j
dens een zakenreis van zijn ex-vrouw |
Chris neemt Costa hun beider doch- j
tertje Helen mee naar zijn huis in i
Frankrijk.

21.40 Südwest aktuell. Neues.
21.45 Nachtcafé. Gasten bei Wieland i

Backes.
23.15 Super Drumming 11. M.m.v. i

Pete Vork, Nicko, Mcßrain, Billy Cob- |
ham e.a.

23.45 Laatste nieuws.

: 07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
: Drie Engel für Charlie. Vandaag: Rache
! an einem Engel. 09.25 Horoskop.
: 09.30 Wirtschaftsforum. 10.00 Pro-
: gramma-overzicht. 10.05 SAT.I Tele-
E shop. 10.30 The real Ghost Busters.
i Amerikaanse tekenfilmserie. Afl. Nach-
E wuchs. 11.00 ... denn der Wind kann
E nicht lesen, Engelse oorlogsfilm uit
E 1958 van Ralph Thomas. 12.45 Teletip
E Koehen. Aansl. Teletip Backen en Ho-
E roskoop. 13.00 SAT. 1 Sport Live.
E 17.35 Teletip Wissen. 18.15 Auf undE davon. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.E SAT.I Wetter. 19.05 Batman. Afl.: Der
s Stimmendiebstahl. 20.00 Stingray.
s Amerikaanse actiefilm van David Hem-
E mings. Afl.: Die Wunderdroge. 20.55
E SAT.I Sport. 21.00 Jake und McCabe
E - Durch dick und dünn. Afl.: Herr der
E Schmetteringe. 21.55 SAT. 1 Bliek.
E 22.05 Conan The Barbarian. Ameri-
E kaanse speelfilm uit 1981 van John Mi-jl lius. 00.20 Das schwarze Museum, En-
\\ gelse speelfilm uit 1959 van Arthur
s Crabtree. 01.35-01.45 Programma-
s overzicht.

SSVC
E 10.00 Children's SSVC. Afl.: The

real Ghostbusters.
» 10.25 The family-ness. Ferocious-

Ness and the Sound-machine.
E 10.35 Land of the giants. Afl.: The

11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl
12. Herh.

11.30 Computerclub.
12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-

nas. Serie reportages van Jacques
en Jean-Michel Cousteau over het re-
genwoud. Afl. 7: Schneekrieg im
Dschungel. (herh.).

13.00 Telekolieg 11. Cursus informati-
ca. Les 8. (herh.).

13.30 Telekolieg I. Cursus wiskunde.
Les 5.

14.00 Kinder wie dieZeit vergeht.
15.00 Feste der Welt. Jugoslawien.
15.15 Rosenmontagszug Düssel-

dorf.
17.00 ooLindenstrasse. Serie. Afl.:

Der absolute Kracher.
17.30 Ratgeber Heim und Garten.

Tuin- en interieurtips.
18.00 WM-Wissenschatfsmagazin.
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 Theater aus NRW. Kinder der
Sonne, toneelstuk van Maxim Gorki.
Duitse bewerking: Andrea Clemen.
Rusland, voor de revolutie. Jelena,
vrouw van de chemicus Pawel Prota-
sov voelt zich verwaarloosd en zoekt
troost bij de schilder Wagin. Prota-
sovs zuster Lisa wil niets met mannen
te maken hebben.

23.00 Vergessen und verdrangt. Der
Krieg in Skandinavien, documentaire
serie over W.O. II in Scandinavi'e. Afl.

België/TV 1

België/Télé 21
België/RTBF 1

leder heel uur nieuws. 7.07 Nieuws
show. (7.30 Nws.). 12.05 Kamer-
breed. (12.30 Nws). 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land en tuinbouw.
13.10 Aktua. 14.05 Aktua sport.
(17.30 Nw5.).19.03 Coulissen.
19.30 Langs de lijn. sport en mu-
ziek. 22.03 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met hel
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 1paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Vrouwenharten, mannendro-

men. 13-delige comedyserie. Afl. 12.
20.25 Weekendfilm. Baby sister,

Amerikaanse tv-film van Steven Hil-
lard Stern.

22.00 Dertig Gouden Rozen. Van-
daag: Achter de schermen van het
Festival van Montreux, waar op 15
mei de Gouden Roos werd uitgereikt.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Thriller in de nacht. Het vol-

gende slachtoffer, Britse thriller van
James Ormerod.

00.20-00.25 Coda. Song for Denise.

19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Concert 21: The Doors in Europe.
(herh.). 21.00 Journaal en weerbericht.
21.30 Coup de film, filmmagazine.
21.45 le rêve d'lcare, 12-delige docu-
mentaire serie over de geschiedenis
van de luchtvaart. Afl. 9: Le vol vertical.
(herh.). 22.45 Concert 21: The Doors in
Europa, (herh.). 23.10-23.40 Bienve-
nue chez le gros, BBC-documentaire
over een Amerikaans vakantiekamp
voor dikke kinderen en jongeren,
(herh.).

leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
Vrije zaterdag: 7.04 De opening.
9.04 De ronde van Hilversum.
11.04 Bal op 't dak. 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Wie in 't Neder-
lands wil zingen. 15.04 Typisch
Hollands. 16.04Armoede in Neder-
land.lB.ls LevensHef en levens-
leed. 19.03Country time. 19.53Ter
overweging. 20.03 Jazzplatform.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

TV 5 leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
16.04 Zaterdag-sport. 18.04 De
avondspits. 19.03 Paperclip-radio.
21.03 Crossroads. 23.03-24.00
Late Date.

Radio 3

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Lentekriebels. Toeristisch ma-

gazine.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Mijn moederspraek. De rozen

dromen, liederen van componisten
die werkzaam waren in Mechelen.

20.45-22.15 Euro lotto show. Recht-
streekse lottoshow vanuit Parijs.

N.8.: De kans is groot dat het pro-
gramma vanaf 20.00 uur vervalt voor
een rechtstreekse reportage van de
finale voor de Belgische voetbalbeker
tussen Germinal Ekeren en FC Luik.

08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma met tekenfilms. 11.20 Interwallonie:
Hasret, magazine voor Turken. 12.00
Spreek met ons mee, cursus Neder-
lands. Les 27 en 28. 12.30 Follow me,
cursus Engels. Les 11 en 12. 13.30Lapensee et les hommes, filosofisch ma-
gazine, (herh.). 14.00 Magazine dialec-
tal, regionaal Waals magazine. 14.45
Autant savoir, consumentenmagazine.
Vandaag: Les grands brülés, over de
social en medsiche problemen van
mensen met brandwonden, (herh.).
15.15 Equilibre, magazine voor gehan-
dicapten. 16.05 Au nom de la loi, juri-
dischmagazine, (herh.). 17.20 Arts ma-
gazine, spéciale Paris, tentoonstellin-
gen in Parijs. 17.55 Génies en herbe,
spelprogramma voor scholieren. Van-
daag: Nationale finale van Bénin. 18.25
Gourmandises, culinair magazine.
Vandaag: romantische salades. 18.40
Télétourisme, toeristisch magazine.
19.15 Paardenkoersen. Aansl.: Trek-
king van joker en lotto. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Variétés a la
une. 20.10 Jours de guerre: La cam-
pagne des 18 jours, informatieve serie
over het begin van W.O. II voor de Bel-
gen. 20.25 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. Thema: watervervuiling.
20.45 L'Europe en lotto, amusements-

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws). 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.

6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 Sportief 9.25 Waterstanden.
9.30 Werken aan werk. 10.00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44 Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 The Troubleshooter.
16.00 Minjon. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met het
Kabinet voor Antilliaanse en Aru-
baanse zaken. 17.55 Mededelin-
gen en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is
hoop). 18.40 Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.

Radio 5

"°9 'O- op zaterdag. Met Wereld-, "entatie: Veilig overal - Veilig aan
10?' water.

’ u Biologie. Vrij als een vogel. Les
■55 Milieuleer. Natuur, wat doe je er

H 2oe?Les4-
Lo .Theologische opvoeding.

Ilst?? Estetische opvoeding. Ab-l|^cten? Afl. 2.
Aa *'assieke mechanica. Les 14.
Bro S tudio9esPrek- llse van den
ren Ck praat met enkele organisato-
tionVan de Gymnascade, de interna-- 16.00 scnoolsPortweek.
l 'Frankenstein junior. Ameri-«anse speelfilm uit 1974

1?1! fuur natuur.
18; j? Nieuws.
18 Os _.ik Tak- AnilT>atieserie. Afl. 264.

nS' Afl' P'°nS e" grootvader

VVe. Jon9 circus van Europa.
en I Q

sessie yan 53 jongeren tussen 6
de

,8 laar uit België, Engeland, Ne-
BrU Q

n ien Frankriik die één week in. ssel verbleven en circusartiesten
18 5n

pl_.ldin9 waren.
4-dli 9everfd, het Rode Plein.
!anri a!, reeks over Jon9eren in Rus-

tig " Al. 3: Werk."20 Joker- en lotto-trekking. Me-
edelingen, programma-overzicht en

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'. 12.00 Veran-
staltungskalender Musik bei Tisch.

België/BRF

16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.20 Carabine FM. 17.50 Gourmandi-
ses. 18.05 Les animaux du monde.
18.30 Génies en herbe. 19.00 Expedi-
tion Chasse et Pêche. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Avis de Recherche.
21.10 My Tele is Rich. 22.00 Journal té-
lévisé et Météo. 22.30 Fiction: Le sang
des atrides. 00.00-01.05 Cargo de
nuit.

04.05 Radiowecker. 06.00 Nach-
richten und Wetter. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgen Andacht.
08.00 Nachnchten. 08.07 In unse-
rem Alter. 09.00 Nachrichten und
Wetter. 09.05 Musikpavillon. 12.00
Nachrichten und Wetter. 12.05
POP-report. 14.00 Nachrichten und
Wetter. 14.05 Stichwort Wirtschaft."
15.00 Café Carlton. 17.00 Der Tag
urn fünf. 19.00 Auf ein Wort.
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten
und Wetter. 20.05 Street scène
Musical. 22.00 Nachrichten und
Wetter. 22.05 Musik zum Tri
22.30-04.05 ARD-Nachtex;

WDR4

België/Radio 2
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 Rijswijck. 17.00
Nieuws. 17.05 Frits van Lefever.
20.00 Hartelijk. 21.00 Eurovisie-
songfestival. Aansluitend nachtra-
diotot 06.00met om 00.00 Nieuws.

04.00 Musik. 05.30 Guten Morgen.
Magazine. 07.00 Schlag auf
Schlag. 09.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 Treff nach elf. 12.00
Die RTL-themen am Wochenende.
12.15 Is jan Ding. 14.00 Viva.
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli-
cheGeschichten. 19.00Neunzehn-
Vierundzwanzig + Musik Non-stop.
00.00-01.00 Traumtanzer Musik

Luxemburg/RTL

Omroep Limburg
9.03-9.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-10.58 De onder-
stroom: magazine waarin culturele
onderwerpen de hoofdmoot vor-
men. 11.03-11.58 De onderstroom
(vervolg). 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03-17.15 Limburg Actueel:
nieuws en actualiteiten. 17.15-
-17.58 Vrij spel: pop in Limburg.

12.15 Veranstaltungskalender.
12.45 lm Brennpunkt. 13.00-16.00
Hitparade. 16.05 Contra-Re Ju-
gendmagazin. 17.05 Das Kultur-
magazin. 18.10Aktuell. 18.35 Freie
Tribune : SP/FGTB. 18.45 Evange-
lium in unserer Zeit. 19.00 Satur-
day Night Rock show. 21.095 Lot-
tozahlen.

Muz. voor piano. 12.00 Muziek
voor miljoenen. 13.00 Nws. 13.02
Klassiek: Orkest van Kirov Theater
met piano. 14.45 Kamermuziekse-
rie 89/90: Muz. voor barokcello en
klavecimbel. 15.19 Nieuwe gram-
mofoon- en compactplaten. 15.57
Lang leve de opera!18.00 Nws.
18.02 Avondstemming. 20.00 Nws.
20.02 Klassiek op Zaterdagavond,
met om 20.02 Karel Goeyvaerts -Aquarius, toneelcantate; 22.00 Or-
gelrubriek: Organa Antigua Italica
(3). 22.20 Laudate. 23.00-24.00 Li-
terair: Camera obscura.

21.14 Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

Zaterdag 19 mei 199045
Hmburgs dagblad ~_|

Nederland 1

" Meryl Streep en Sting in 'Plenty.
(Nederland 2 - 23.50 uur)

"Anthony Quinn in 'Das Lied vom Mord und Totschlag'.
(Duitsland 1 - 23.40 uur)

RTL Plus

BBC EuropeNederland 3

SAT 1

Duitsland 1

Eurosport

Duitsland 3 SWF

MTV Europe

België/TV 2

televisie en radio zaterdag
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MAASTRICHT-ORANJEPLEIN

Wonen op niveau

De zorg en aandachtvoor detail
resulteerde in onder meer de : :
toepassing van duurzame, hoog-
waardige materialen, hetgeen de " luxe keukenuitrusting en was- " openbaar vervoer in de directe
esthetiek van de bouw, de afwer- ruimte/berging nabijheid, stedelijke winkelvoor-
king en het onderhoud ten goede " complete badkamer met ligbad, zieningen op loopafstand
komt. douche en 2vaste wastafels

" inpandige parkeergarage met Koopsommen vanaf ’ 253.500,-
Wooncomfort lift bereikbaar v.o.n.

" fraaie architectuur, geïntegreerd " hoog afwerkingsniveau met
in het bestaande stadsbeeld o.m. isolerend glas, veel elektri- Voor inlichtingen en/of documenta-

" royale balkons citeitsaansluitingen, tegelwerk tic kunt u zich wenden tot:

" 2 of 3 ruime slaapkamers van selecte kwaliteit
" riante woonkamer " hoge mate van wooncomfort,

" doorzichtige balkonbalustrades met veiligheid en privacy

I El RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6221ED maastricht - wyckerbrugstraat 62- tel 043- 218941

Er wordt binnenkort gestart met de bouw van 7 luxe semi-
bungalows. Op de begane grond is de entree, woonkamer
met verscholenkeuken ca. 40 mz, ruime slaapkamer, bad-
kamer en berging. Op de verdieping zijn twee slaapka-
mers en een berging met de mogelijkheid voor tweede
badkamer. De bungalows zijn voorzien van een carport en
hebben een luxe afwerking. De koopprijzen zijn vanaf
’209.415- vrij op naam. Uitvoerige dokumentatie ligt
voor u klaar.

r*557 _Bs__. ZZ&StP* HEERLEN-WELTEN
*f>^ ''-'l^^_\\____QÊ_*^ t̂- Vrijstaande en halfvrijstaan-
___nJ*7 I jmm» de woningen met garage.

I 1 gj?9*^f^ Ind. 0.a.: woonkamer met
"/"vifïl ____ _. ■rraaie erker, keuken, drie
ZZ iNll Q ____ ÜÉ m. slaapkamers, badkamer,
L-^JIB^J/Sj^^g^gvaste trap naar zolder met

mogelijkheid voor vierde
slaapkamer. Koopprijzen vanaf ’ 194.150,- vrij op naam.

itmZZ^^^lZ-^Z' I KLIMMEN-RANSDAAL
p»s_3lllSl!ls3^£j _^~\ Nog slechts één halfvrij-

ll^^OÉiM__»__—^ staand landhuis met garage.
'rHf ■ Deze woning. met een opval-
è"_H M TillI 'BH Hl lenc)e architectuur, heeft o.a.
\Jj3_j \ . I|l Ljlll|S*LJ_ een woonkamer, keuken, bij-
£y§-^s|gs^qgSjalS^ keuken, drie slaapkamers en

badkamer. Koopprijs
*__* __i W&f 189-50u ~ vr'i °P naam.

bSS.3
( TmIIIFVÏ&FFÏ^ __h

__mjÊk____^Ê_ '*\ /_____^_m

fifwP^ |S Dl II ITFRQ JkXWr'^-^' i' \ S ■■*■■' IWIW ILmll^J makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen CJ ■' . , |H| b C

r_, - HEERLEN, Schandelerboord H SITTARD (Kolleberg) Slp KOOD Goed gel. appart. met c.v. en berging. Ind.: entree, Oplestandgel.,vrijst.bungalowmetc.v.,inp. garage,
r woonkr., keuken, badkr. met douche en v.w., slaapkr. souterrain met compl. inger. barinrichting, roy. over-

Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud, dektterras o.h. zuiden en tuin. Perc.opp.: ca. 720 m 2.Aanv.: i.o. Prijs: ’65.000,-k.k. Ind. 0.a.: royale living m. open haard, luxe keuken met
app., 4 slaapkrs., mod. badkr. met ligbad, dubb. v.w.,

HOENSBROEK, Hommerterweg H bidet,toilet. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag.
AMSTENRADE, Kemkensweg S Gunstig gel. bedrijfspand met opslagruimte en boven-
Riant gel. uitst. onderh. vrijst. landh. metcv., royale ga- woning. Het geheel is voor div. doeleinden geschikt, srrTARD Margrietlaan S
rage, souterrain en grote tuin met veel privacy. o;a. winkeM<antoor (momente^ zijn 9 kamers ver- 0p uitst.locatie gel. halfvr.woonh. metcv., kelder, ate-
Percopp.: 3.500 m 2.Ind. 0.a.: living met open haard, nuurd- Opbrengst, ’ 3.600,- p.mnd.) Aanv.. i.o. Pnjs. | ierentuinophetzuiden..Percopp.: ± 300m2.Ind. 0.a.:
eetkr., woon-eetkeuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met n.o.t.K. Hvjng met open haard keuken, 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., douche, dubb. v.w., toilet. Zolder. Aanv.: i.o. „_„„_.„-,. j

, „ ligb., douche, dubb. v.w., zolder. Aanv.: i.o. Koopprijs:
Koopprijs: ’ 495.000,-k.k. KERKRADE, Lindemaan H A39 000,-k.k.Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: Sout.: ; "»■""""

kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2),kantoor, maga-
BINGELRADE, Kruisstraat S zijn. 1eVerd.: L-vorm. woonkr.,keuken, berging, toilet, SITTARD, Rijksweg Zuid S
Uitst. gerenoveerde herenboerderij met cv., kelders, dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met Op zeer gunstige locatie gel., vrijst. herenh. met cv.,
loods, appartementengebouw, ondergrond, groot ter- douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Het geheel is kelders, garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp.:
ras met ruime tuin, opp. ± 2000m\ Hetpand biedtveel VOor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. ca. 1.700 m 2.Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeu-
privacy. Ind. 0.a.: 2kelders, sfeervolle hal, woonkamer Prijs: ’ 235.000,-k.k. ken, serre, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., vaste trap naar
met open haard, eetkamer, woon-.eetkeuken, bijkeu- zolder. Evt. te gebruiken als kantoorpand. Aanv.: i.o.
ken, kantoorruimte, 5 slaapkamers, 2 luxe badkrs. en LIMBRICHT, Sportlaan S Koopprijs ’ 325.000,- k.k.
zolder. Dubbele garage. E.e.a. luxe en degelijk afge- uitst. onderh. en op goede stand gel. patio-bungalow
werkt. Tevens aparte woning en 4 appartementen, met cv., garage, carport en veel privacy. Ind. 0.a.: keu- e-i-pin <s»nriarhnntiaian <_
Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. ken met app., royale L-vorm. living, tuinkr., 3 slaapkrs., , ' y

carport en mooi aangel. tuin. Perc.opp.: + .250 m 2! MAASEIK-NEEROETEREN (België) S LZ^W WÊÊÊÊ' <WMInd.: souterrain: garage provisiekelder, c.v.-ruimte. Vrijst. landh. met cv., rolluiken, inp. garage voor 2 au- f^jj££JlK WÊÊÊÊÊÊÊm I m<mBeg. grond: entree, hal, toilet,L-woonkr. met o.h. ±42 to's, kelders, tuin met groot terras en opt. privacy. ___\\ XXXWmmmmmwmmmm 1 ■'Mm
m 2. keuken met app., bijkeuken, kantoor. 1e Verd.: 4 Perc.opp.: 1.150 m 2. Ind. 0.a.: hal, woonkr., study, 1| ■{ WÈ
slaapkrs., badkr. met ligb., badkr. met douche. Het ge- ruime keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e |
hele pand is voorzien van rolluiken en verkeert in uitst. toilet. ruime zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 325.000,- MÊ

GELEEN, Portonnekuilstraat S Riant gelegen, vrijst. landh.met cv., garage,zwembad. MfeJJrtst. onderh. vr,,st. landh met cv., onderkelderd met Perc « a
ca

_
a Verdere gegev'"s er?pnjs opaan. ""&^^^ii

inp. garage, berging en tuin met opt. privacy. Perc. vraag W^mS^mmmmmmm«~^^~~~~~i-.^^.
opp.: 446 m2^ Ind. 0.a.. woonkr., serre keuken met 0 de stand , uitst onderh vr|jst woonh metapp., 3 slaapkrs., gr. hobbyruimte, badkr. met ligbad, OBBICHT, Langs de Beek S cv. kelder, royale garage en tuin mét veel privacy,v.w. en toilet, ruimezoiaer. Aanv.. i.o. Langsdebeekgel.,vrijst.geïsol.landh.metinpand.ga- Perc.opp.: 314 m 2.Ind. 0.a.: living, mod. keuken, 3
Pnjs: ’ _:<;9.uou,- k.k. ragej overdekt terras en schitterend aangel. tuin met slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet. Aanv.:

vijver, perc.opp. 1340 m 2.Ind.: o.a. hal met vide, L- i.o. Vraagprijs: ’ 195.000,-k.k.
HEERLEN, Weiten H vorm. woonkr., vloerverw., keuken met app., 3
Uitst. gelegen patiobungalow met cv, garage en tuin. slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet,
md.: entree, woonkr. met o. hrd., keuken met app., bij- Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 289.000,-k.k. «T. 1
keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e INICUWDOUWtoilet, berging. Aanv.: i.o. Prijs ’ 225.000,-k.k. OIRSBEEK, Lindelaan S

In leuke buurt gel. vrijst. woonh. met cv., inp. garage, BRUNSSUM HHEERLEN H kelders en tuin. Perc.opp.: ± 500 m 2.Ind. 0.a.: woonkr. —~. „,.,
Uitst gelegen vrijst. villamet dubb. garage, cv. en tuin met parket, balkon, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met v_^"lfe " , _tós_£(perc. opp. ca. 3.000 m 2). Ind.: o.a. 2 kelders, ruime hal douche/zitbad, v.w., apart toilet, zolder. Aanv.: i.o. jr - .<v' »
en trappehuis, kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxe keuken, Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k. L»^. w-" 1

■-*" *T_ "-__ fe .Ji..bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2 badkrs. 2e Verd.: 2 S#**i : * *t*4. Ite - °^elaapkrs., doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staat OIRSBEEK, Romenkamp S mÉS&zW " *" *r3_■ir'if*van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan- Gunstig gel. halfvrijst. woonh. met cv., royale garage Mr -"--'* § "ÜSLj&M 1 il »«. $'*""'"?HN(
vraag. en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., bet. flEßf' ï " ~3mY «Bi jraMEt Z±j&

badkr. met zitb., v.w., 2e toilet. Aanv.: i.o. Vraagprijs: m/B*' § m ""ft*^Tl_
HEERLEN,Geleenstraat H ’ 159.000,-k.k. X f~Z~" ■*§-,-, ■■^_J\?„r~--_ ■ '.L-jL
In centrum gel. riant appartem. met c.v. en 2 balkons. *Mfc_i 1 . ' 1 ÜW fwti $") Iff"f "^llï*iPInd.: woonkr., mod. keuken met app., luxe badkr. met PUTH, W. Alexanderstraat S jSSwhBL I: * ""li. ''"-SpIJR wIJ&Ju ♦-*

Hgb., douche en v.w., 2 toiletten, berging c.g. bijkeu- Rustiggel. goed onderh.halfvrijst. woonh. metcv., ga- Jjm*&*iv~- «i'vTv ? **'*en. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 190.000,-k.k. rage, carport en tuin. Perc.opp.: ca. 280 m 2. Ind. 0.a.: . £, y. '"$
woonkr.keuken, 4 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. V*-"—-,?*■■■ ■HEERLEN, Hamerstraat H en 2e toilet. Vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Vraag-

Nabij centrum gel. dubb. woonh. met cv., berging en prijs: ’ 139.000,-k.k. '*,#>/, LjJr:'
tuin. Ind. nr.41: kelder, hal, keuken,kamer, overloop en "'' - f^3''
toilet, 3 kamers badkr. met douche en v.w. en dakter- SCHINNEN, Dorpsstraat S Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,

I ras. Ind. 41a: kelder, entree, toilet, woonkr. met 0.h., Centraal gel. kantoorpand, met cv., aanbouw, kelders waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
keuken met app., hobbykr., 3 slaapkrs., badkr. met en parkeerplaatsen. Het onderhoud is goed. Het pand beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau 1e! douche, dubb. v.w. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,-k.k. is voor diverse doeleinden geschikt. Ind.0.a.: receptie, verd., metwoon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachter-

-13 kantoorunits, vergaderzaal, werkplaats, keuken, zijde gelijk met deop hetzuiden gelegen tuin. Op de2e
HEERLEN,Oude Lindestraat H Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 375.000,- k.k. Het pand is evt. verd. 3 slaapkrs. enbadkr. met ligb., v.w.enplaatsings-
Nabij centrum uitst. gel. karakteristiek woonh. metcv., ook te huur. Huurprijs op aanvraag. mog. voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. vanaf- garage en tuin. Ind.: o.a. sout: cv.-ruimte, berging, 2 ’ 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volgens
hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet, SCHIN OP GEUL, Valkenburgerweg H pr-A-regeling.
keuken, L-kamer, eetkr. 1eVerd.: 5 slaapkrs., badkr., Goed gel., vrijst. boerenwoonh. met cv., tuin en ber-
toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is ging/opslagruimte. Perc.opp.: ± 800 m 2. Ind.: kelder, HOENBROEK,Kouvenderstraat H
voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, entree, keuken, bijkeuken, toilet, woonkr. met mog. Op loopafstand van het centrum bieden wij Ute koop
woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,- k.k. 0.h., berging/opslagruimte. Overloop, 4slaapkrs., dou- aan drie drive-in woningen met cv., grote inpandige

cheruimte met v.w. Zolder. Aanv.: i.o. garage entuin. Ind.: entree, garage, 1everd.: overloop,
HEERLEN, Pasteurstraat H Prijs: ’ 159.000,-k.k. toilet, dichtekeuken, woonkr. 2e verd.: overloop, cv.-Rustig gel. halfvr. woonh. met c.v., inp. garage en tuin. ruimte, 3 slaapkrs., badkr. met doucheen v.w.
Ind.: Sout: geheel onderkelderd. Beg. grond: hal, toilet, SCHINVELD,Beekstraat S Koopprijs: ’ 138.900,-v.o.n. (excl. renteverlies). Max., L-woonkr. met parketvloer, keuken. 1e Verd.: 3 Int dorpscentrumgel. halfvrst woonh. met c.v., 3 ga- subsidie’ 41.000,-.
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: 4e rages, werkplaats en binnenplaats. Ind. 0.a.: woonkr.
slaapkr., bergruimte. Het pand verkeert in goede staat (ca. 20 m 2), keuken, serre, 3 slaapkrs., badkr. met ligb.,
van onderhoud. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 135.000,-k.k. v.w.en 2etoilet.Zolder. Pand isgeschikt voor div. doel- t» A__<»lrn.,Alc

einden. Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 125.000,- k.k. JJOUWKaVeiS
HEERLEN,Raadhuisstraat " H
'Iri centrum gelegen appartement met c.v. en berging. SITTARD, Dagobertstraat S BRUNSSUM H
Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., Woonh. met cv., berging, carport en tuin. Ind. 0.a.: Nog 2 bouwkavels te koop voor particuliere bouw in
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- woonkr., keuken, 3 slaapkrs., bef. badkr. met douche plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het
stekende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. en v.w., zolder. Overname subsidie is mogelijk. zuiden. Perc. opp.vanaf 380 m\
Prijac ’ 130.000,- k.k. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 114.000,- k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,-v.o.n. mcl.BTW.

S - Inlichtingen kantoor Sittard _f^______!____^
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |

Taxaties-Verzekeringen I^L.^ cl L I P^^^Hypotheken-Financieringen ____^mM. Jlm E jj^M^ W
' '" —^___aißii^^^^B^BMa^^—^^^h_________________________________________________________^ h ___h_

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

v _MH________________M___H_____M_______________^ /

Wacht

met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemer. bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geef stotteraars

even de tijd.

Hypotheek?
I EIGENDOMSBEWIJS I l\ EIGENDOMSBEWIJS "il %:VELPERPLEIN HEERESTRAAT 1ARNHEM ■ || GRONINGEN

Hypotheekbedrag f130.000 I Hypotheekbedrag f2lOOOO I_f
Looptijd 30 jaar Looptijd _ ffü. I d * :: ,Jviaar | M
Bruto inkomen f45.000 I Brutomkomen , f7OOOO I
Alleenverdienerman j Alleenverdienerman
Leeftijd 30 jaar f Leeftijd 40jaa I Ü
Oe Spaar-Optimaalhypotheek verge- I ®f Spaar-Optimaalhypotheek <_ 1 Hleken met onze Annuïteitenhypotheek m I Jfken met onze Annuïte.tenhi,.,,,.Kf9?" 1 11Voordeliger vanaf jaar3. _ Voordeligervanaf jaar 1. 'nyPot"eek J JË

totaal netto voordeel I totaal netto voordeel I iSpaar-Optimaalhypotheek Spaar-Optimaalhypotheek j
f32.000 I I f58.500 I I

Ga directnaar deRabobank.
U betaalt geenafsluitprovisie.
Een Spaar-Optimaalhypotheek is al gauw tienduizenden
guldensvoordeliger dan andere hypotheekvormen. Wie nu
rechtstreeks een Spaar-Optimaalhypotheek bij de Rabo-
bank sluit, verdient ook nog eens de afsluitprovisie. Een
extra voordeel van 1% over het hypotheekbedrag. Dus:
hypotheek? Ga verder met de Rabobank.

Rabobank CS
Meerbankvoorjegeld )

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

prijs ’ 162.000,-v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000,- belastingvrij)
Perceelsoppervlakten vanaf 190 m2tot 410 m 2
Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek 10 jaar rentevast
8,9% voor alle projecten.

Inlichtingen/verkoop:

van maandag t/m vrijdag
■S^m^M^"^^^ van 900-17.00 uur en
#9fllCj ÜÜII^I vol9ens afspraak;
■^■■^■^■■^■■I^l 's zaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.
) ___---_------_-___l —■—_- -_-________________P__

M.
I —

BUNDE ’ 200.000,-k"'
Papenweg: Halfvrijstaand woonhuis met cv., garage en
tuin. Grote woonkamer, kelder, keuken, 3 slaapkamer^
badkamer en bergzolder. _,
BUNDE ’ 225.000,-M-
Lindenlaan: Goed onderhouden, halfvrijstaand woonhu|S

met cv., tuin en garage. Grote woonkamer, keuken, lv"e
badkamer, 3 slaapkamers. Fc
SITTARD ’ 280.000,-k*
Elsterweg: Fraai vrijstaand herenhuis met cv., tuin en ga'
rage. Mooie woonkamer, aanbouwkeuken, kelder,
slaapkamers, badkamer, zolder-zit/slaapkamer. Optima|e
afwerking.
Zuid-Limburg Vanaf ’ 250.000,-k*j
Diverse woonhuizen en bungalows, waarmee niet wor"
geadverteerd. Geef ons uw wensen te kennen, misschie"1, kunnen wij u van dienst zijn.

Ter verdere uitbreiding van onze portefeuille met
BUNGALOWS EN (LAND)HUIZEN

in vooral
HOGERE PRIJSKLASSEN

zoeken wij contact met eigenaren, die nu of op langer*
termijn hun pand willen laten verkopen, om

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
de verkoop- en prijsmogelijkheden te bespreken.

t TROOST
ONROEREND GOED,

HW HEERLEN. TEL. 045-717976J I *

ATTRACTIEVE HERENHUIZEN
in het sfeervolleplan Gemmenicherwe^

L-vormige woonkamer ca. 43 m 2mcl. open
Aan de voet van de Vaalserberg worden 6 keuken. Berging met aansluitpunt voor
halfvrijstaande herenhuizen gebouwd met wasautomaat. Inpandig bereikbare garage-
perceelsoppervlaktes variërend van 250 m 2 De le verdieping telt 3 slaapkamers
tot 410 m 2. respectievelijk ca. 16 m 2, ca. 12 m 2en ca.

10 m 2, alsmede een badkamer met ligbad,
Prijzen van’ 250.000,- v.o.n. tot 2e toilet en mogelijkheid voor douche. Via

’ 259.000,- v.o.n. vaste trap naar zolder met ruime hobby-
kamer ca. 21 m 2.

VI I__P__MVl U ____ ' D__f^_____l Gaarne vrijblijvend volledige informatie |! jiicnji hm jbUNrais^rstr e
e
flherenhuizen,ej

EEEE SEE: SEE makelaardij b.v. SI
■j^^ -__________________________I I Naam: ■„■

I Adres: «I
Postcode/Plaats - ■

rviaanaag t/m vrijaag geopena van s.uuioi zi.uu uur. Toiofr,_.r, °1 _x
Zaterdag van 9.00 tot 18.00uur. I le,e,°°n I -^I In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■

I Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. I



RTL Veronique

Duitsland 1 Duitsland 2

" Zuhal Olcay in 'Abschied vomfalschen Paradies. (Duits-
land 2 - 21.30 uur)Duitsland 3 SWF

KIJK ELKE I
DAG

LIMBU^^AGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO 1

045-739300 I

Nederland 2
" Irene Moors in 'Telekids'. (RTL Veronique - 08.00 uur)

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne. Vandaag: Een special over de
striptekenaar Peter Pontiac en de
ontsluiering van het Geheim van het
Noorden.

20.00 (TT+"".Journaal.
20.10 Belevenissen. Tweewekelijks

programma over een interessante
persoonlijkheid.

20.36 Freek de Jonge. De goeroe en
de dissident, theatershow in twee de-
len. Deel 1.

21.36 Atlantis. Cultureel magazine.
22.28 Blackadder. Engelse comedy-

serie. Afl.: Cape and capability.
22.58-23.00 ""Journaal.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.05 Kerkdienst vanuit de Neder-
landse Gereformeerde Kerk te
Zwolle.

17.48 Een bericht van de Wilde Gan-
zen.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Landschappen, tekenen en
schilderen. Les 1. (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Met o.a. paarde-

sport: Koers van de Maand in Duin-
digt, Grote Prijs van Den Haag; Na-
competitie betaald voetbal: Wielren-
nen: Ronde van Italië en Olympia's
Ronde voor amateurs.

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. 3:
Werk.

20.40 Geen geld voor toeters en bel-
len? Documentaire serie. Deel 2: De
'afgrond van het bestaan.

21.15 Polskiseks. Documentaire over
de homobeweging in Polen binnen de
nieuwe democratie en oude religie,

21.35 All along the watchtower. Mu-
zikaal portret van de Amerikaanse
rockzangeres Rory Block.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. Textiel en

confectie. Afl.: Denken in stof.
22.57 Alberto Moravia. Portret van

deze Italiaanse schrijver.
23.37 ""Journaal.
23.42-23.47 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Nederland 3

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans

magazine.
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerc

magazine in het Luxemburgs.
15.00 Reisbewust.
15.30 Beestenboel.
16.00 Tineke.
18.00 Jounaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.

The dark at the end of the tunnel.
19.30 Juraal en weerbericht.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri

kaanse serie.
20.35 Geraldo. Gevarieerde talkshow
21.20 Columbo. Amerikaanse detecti

ve serie metPeter Falk in dc 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.

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 14: Hoe kleine Sjang onrijpe
perziken at.

09.10 Pardoes. Tweedelige Tsjechi-
sche animatiefilm. Deel 1.

09.15 Broodje bras. Kleutermagazi-
ne.

09.30 Achterwerk in de kast interna-
tional. Kinderen vertellen hun ver-
haal. Vandaag uit de DDR.

09.45 De Toren van Pizzas. Informa-
tief jeugdmagazine.

10.00 The Jeessie Mekreezie show!
Kindershow. Afl. 5: Het proces.

10.30 Gophers. Serie over een die-
renfamilie. Afl. 12: De tuinwedstrijd.

11.00 Reiziger in muziek. Een pro-
gramma over muziek.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Ars-

jitektuer. Ofl. 3: De stêd.

09.00 Telekolieg 11. Cursus fysische
technologie. Les 8. (herh.).

09.30 Telekolieg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolieg 11. Cursus natuur-
kunde, les 34. (herh.).

10.30 Telekolieg 11. Cursus biologie.
Les 14. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Prof dr. Wolf-
gang de Boer over Liebe und Neu-
gier.

13.15 TV-begeleidingscursus bij de
radiocursus Moderne Kunst. Van-
daag: Ich male also denk ich: A.R.
Pönck

14.00 Boyfriend. Engelse speelfilm
uit 1971 van Ken Russell naar de ge-
lijknamige musical van Sandy Wilson.

16.00 Hollymünd.
17.00 Kopf urn Kopf. Wetenschappe-

lijk spelprogramma.
18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 18:

Das Frühlingsfest.
18.30 Gott und die Welt. Unterwegs.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

maagzine met 19.30-19.45 Sport im
Westen.

20.00 BDer Hochzeitsmarsch. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1928 van Erich
von Stroheim.

21.45 West 3 aktuell. Nieuws, achter-
gronden en commentaar.

21.50 Ich stelle mich. Vandaag: de
acteur Heiner Lauterbach.

23.20 Der nette Junge von nebenan.
Australische documentaire over de
psychopaat Julian Knight.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten. Aansl.: Samenvatting
van de uitslagen van de deelstaatver-
kiezingen.

1. A■00-13.05 Nieuws voor doven en
Var hthorenden-

Het Parool ondergronds 1940-
-"'"s. Documentaireserie over de
jwlogsgeschiedenisvan Het Parool.sel 2: Jan Meijer en Frans Goed-

/^ Howard's way. Engelse serie.
von 6SSa wordt steeds belangrijkeroor Jack. Hij wil haar een baantje op>t°or geven,
■«o ten klas apart. Amerikaanse
jj^edyserie.Afl.: Coach Charlie. De
bar Van de comPetit'e voor middel-
jescholen dreigt een fiasco te wor-l7,"v°orFillmore.

1736 ""Jour"aa'-
ne roe 9e vogels. Milieumagazi-

sh° °e grote meneer Kaktus
'8 .r " kinderprogramma.
"* oT)Alfred J. Kwak. Afl. 23: De

l u_\ om Polderstad.19'JO ""Journaal.
dot. **F|y'ng doctors. Australische"Ktersserie. Afl.: Geen tranen. Na 25
don J?uwe dienst wordt Ben Connel'or George Baxter op staande voet

1953 39en-■ 3 Per seconde wijzer. Spelpro-fca-.' aonja op zondag. Praatpro-»anima vanuit de Grote Zaal van het
Jl.l7Cirt9ebouw te Amsterdam.
tó_ Achter het nieuws. Actualitei-

Afl J*"ak'n 9 news. Engelse serie.
rjem4: Een grensincident. Correspon-
eg e Carrie Vernon krijgt een tip over
dent

on9aars-P>oemeens grensinci-

Cah Cabarestafette op tv. Nieuwj^arettalent vanuit de Kleine kome-
J3|'n Amsterdam..
va|r Museumschatten. Prof. Henk
ian_ belicht voorwerpen uit Neder-
qiiinf6 musea- Vandaag: De tijd ver-

-23 45 ;symboliek op klokken.
ii.' 23-47 ""Journaal.

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.14 Eucharistieviering. Vanuit de
St. Johann te Erding.

10.15 Mosaik. Vandaag: Problemen
met kinderopvang.

11.00 Live Kunst. Kunst en discussie
vanuit de Grafische Hogeschool te
Leipzig.

12.00 ««Das Sonntagskonzert auf
Tournee.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals.

13.30 Guckloch. Een blik achter de
schermen van een jeugdprogramma.

13.50 Stress in Strassburg. Serie.
Afl. 5:...und nirgendwo eine Grenze.

14.45 Bilder aus Europa. Kinderpro-
gramma.

15.15 ■ Starr vor Angst. Amerikaan-
se speelfilm uit 1953 van George
Marshall.

17.00 Danke schön. Verslag en be-
kendmaking winnaars van de actie
Sorgenkind.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met de

Duitse kampioenschappen voor toer-
wagens.

18.10 ML-Mona Lisa. Vrouwenmaga-
zine. Vandaag: geldzorgen - vrouwen
tussen rendement en risiko.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19-10 Bonn direkt. Parlementaire ru-

briek.
19.30 Friedliche Riesen im Indi-

schen Ozean. Reportage over een
expeditie die op zoek gaat naar een
zeldzame oervis: de kwastvinnige.

20.15 Weissblaue Geschichten. Drie
verhalen van Hans-Jürgen Tögel ver-
teld door Gustl Bayrhammer.

21.15 Heute/Sport.
21.30 Abschied vom falschen Para-

dies. Tv-film van Tevfik Baser.
23.05 ""Faszination Musik. Agnes

Baltsa und Friedrich Gulda in Con-
cert.

00.05 Brief aus der Provinz. Een ver-
kenning in Neubrandenburg/DDR.

00.10 heute.

"51.30
(r> h\ 9ramma"WeekOVerZ'Cnt'

der Cnatzsucher. Serie over mo-
d. o scn-atzoekers. Afl. 4: Die Insel

'Oan |Sessenen-
rit, Bes"ch bei Hilmar Hoffman.
iiooprek'
,1 30 £_Lp,Da"- Spelprogramma.
Ma, OT)Die Sendung mit der

12 n1^45 T*Presseclub"
ge) Ta9esschau mit Wochenspie-

qtÜLDiese w°che im Ersten. Pro-
l35mJPa-weekoverzicht.
nier scnorier Mai. Onbekende ka-
Ziin k van Johann Strauss sr. en

IMS u"en Johann en Josef-
Mor,rf inter der Sonne - neben dem
Diï 5AfL 6: Das Schloss der Ferne;

14-15 rf' Re9entr°Pfen°C,< "" Live ma9azine vanuit
IS.ooT«9'1..05 'a9esschau.

k am Tennis. Internationale Duitse
ot

pioer>schappen, finale dames.
1. 00 |E,ort: Gro,e PriJs van ltalië-
-17.3q ARD-Ratgeber. Heim & Garten.
eine -?te traurnen nicht. Visionen
\2enniahrigen.

18.0Si?.9esschau.
18 "o Wir über uns.
Pum Sportschau. Met o.a. het doel-

-18.40 ÏÏÏ. de maand-
[w iTT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:

19.09 r°meter fallt-
Van J, Goldene 1. Weekwinnaars

19.10 d£ARD-TV-Loterij.
Vgn pi® rde m unserer Hand. Film
Sr-hi tkkehard Launer en Patriciatj^'esmger.

19Sa?0 0o /SÏJteim Ersten.
Jo.ig [JOTagesschau.
Wnii Marsch. Engelse tv-film van

Nicholson.
?1.55 tagesschau.

eUron o 6
Welt für al,e: Festung

Dü jt Pa? Discussie met als thema de
fen o_ ontwikkelingspolitiek in de ja-

Tit_.i t_Ciiit, '" 'nesen, Temperamente.
1 magazine.

nQQt Uetektiv Rockford. Anruf Ge-
Afl ■ 'r. Amerikaanse misdaadserie.

°°.1S t
Ur|schuldslamm.

"Q.JO nTa9esschau.
$chn Nachtgedanken. Be-
'erika 9 door Hans Joachim Kv-

België/Télé 21

België/RTBF 1

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 7.00 Heimatmelodie.
9.00 Sonntagsfrühstück mit Krisii-
na Hertel en Rainer Holbe. U.^o
Rückblick mit Jörg Ebner. 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsoh -dit
was mit Günther Meyer. 17.00
Sport-Shop mit Benno Weber.
18.00 Nachgefragt mit Geert MüMei
Gerbes. 19.00 Volkstümliche, Hit-
parade. 21.00 Country-rJoaéh.
22.00 Neunzehnvierundzwanzjg.
24.00-1.00 Traümtanzer.

WDR4■
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. B.OC
Nachrichten. 8.05 Duisburger Ha-
fenkonzert met Hasso Wolf vangit
de schippersbeurs in Duiebunj
10.007 Nachrichten. 10.05 Operet-
te nach wunsch. Abschiedswalzer.
12.00 Nachrichten. 12.05 MusiKist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie._§ol-
kore und die Welt. 14.00 Nachrich-
ten. 14.05 Stichwort. Anschfc Was
dart es sein? 17.00 Der Tag. urn
fünf. Lieder im Mai. 18.00'_Mèch-
richten. 18.05 Schellack-sciiitz-
chen. A la Turca an der Kartsbrtic-
ke. 19.00 Auf ein Wort. Abéhdm'e-
lodie. 20.00 Nachrichten. 20.05 Er-
innerung. Melodien von gestern
und vorgestern. 22.00 Nachricrjtón.
22.05 Musik. 22.30-4.05* AflD-
Nachtexpress. -*-,v

België/TV 2

België/TV 1

Dutsland 3 West

15.00 Sport-extra. Handbal, recht-
streekse reportage van de finale Ne-
ker van België.

20.15-21.15 Nacht van de profvoet-
baller. Showprogramma n.a.v. de uit-
reiking van de trofee Profvoetballer
van het jaar, rechtstreeks vanuit het
Casino in Middelkerke.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
kamermuziek: Pianomuziek. 9.00
Musica Religiosa et Profana. 9.55
Programma-overzicht. 10.00
Eucharistieviering. 11.00 Conser-
vatoriumproject. 13.00 Nws. 13.02
Opera matinee. 14.00 Onder de
groene linde. 14.15 Crumb Projekt.
Radio Symf. Ork. 16.30 Diskotabel.
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten» _
la carte. 22.00Kamerconcert: Muz.
voor cello en piano. 23.00-24.00 Fi-
nale.

Q8.30 Telekolieg 11. Cursus wiskune
Les 5. (herh.).

08.00 Telekolieg. Cursus Engels voor
beginners. Les 32. (herh.).

08.30 Gezamenlijk programa Duits-
land 3 West

14.00 Muzio Clementi. Verfilming van
het levensverhaal van deze compo-
nist.

15.00 Das Land im Südwesten. Afl.
4.

16.00 Garten und Schicksale.
16.45 Zum 80. Geburtstag von Inge

Meysel.

17.05 Kleine Meisterwerke.
17.15 Wandertip. Wildgutach, Balzer

Herrgott, Hexenlochmühle.
17.30 Nimm's Dritte. Met Gerard

Ruddies.
18.00 Touristik-Tip. Informatie voor

vakantiegangers.
18.15 Clipp-Klapp. Muziek en amuse-

ment.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.

19.30 Die 6 Siebeng'scheiten. scho
lierenquiz. Europabrücke.

20.15 Rolandseck. Gaste aus Buda
pest.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Ratselauflösung.
22.50 Prominenz in Renitenz. Gast

heer: Achim Krausz.
00.05 Denkanstösse. Maria Magdale

na.
00.10 Nachrichten.

RTL Plus
E 08.00 Li-La-Launebar.

Ss 09.35 Dennis. Tekenfilmserie.
Ss 09.45 Heathcliff - Der Kater. Afl.: Der
ss kleine Freund; Das Landleben ist
ss nicht für mich.= 10.05 Flucht aus dem Goldland.

Tsjechische serie. Afl. 5: Die Kamp-
fansage.= 11.00 Die Woche. Talkshow. Presen-
tatie: Geert Müller-Gerbes.

Ss 12.05 Wunderbare Jahre. Ameri-
ss kaanse serie. (herh.).
= 12.30 Klassik am Mittag. Met het
= grootRTL Orkest.
Ss 13.00 Spiel mit. Sterntaler.
Ss 13.15 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
ss scher. Amerikaanse serie. Afl.: Die

drei Gesichter der Evie Garland.
E 13.35 Die Flintstone kids. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Afl.: Die gros-
se Heldenfeindschaft.

__s 14.05 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: Die
ss Todesbucht der Wikinger (1).
Ss 14.30 Orion 3000. Raumfahrt des
ss Grauens, Italiaanse speelfilm uit 1965
ss van Athony Dawson.= 16.00 Das letzte Wort hat Tilby.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Robert Totten.

E 17.35 Spiel mit. Roulette.
Ss 17.45 Kunst und Botschaft. Van-
_= daag: Der Büsser St. Hieronymus.
Ss 17.50 Musikrevue.
Ss 18.45 RTL Aktuell. Actualiteiten,
ss nieuws, weerbericht en sport.
Ss 19.00 Ein Tag wie kein anderer.
Ss Reisquiz. Vandaag: Singapore.
Ss 20.15 Der Flug des Schreckens.

Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
William Graham.

E 21.45 Spiegel TV. Nieuws-magazine.
E 22.15 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: Die Zange, die die Welt
ss umfasst.
Ss 22.35 Tutti frutti. Erotisch spelpro-
ss gramma.
Ss 23.35 Crime Story. Amerikaanse se-
ss rie. Afl.: Verlierer genen leer aus.
Ss 00.25 Sexy Folies.
Ss 00.50 Alfred Hitchcock zeigt. Afl. Du
ss lachst dich tot.
s 01.15-01.20 Aerobics.

SAT1
08.05 Ric's Tricktier Show. 08.30 Bat-
man. Afl.: Der Stimmendiebstahl I + 11.
09.20 Teletip Kochen. Aansl. Teletip
Backen. Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Auf
Videosehen. 10.00 SAT.I Sport. 10.30
Auf und davon. 10.55 So gesehen
11.00 SAT.I SPORT. Samenvatting
van de halve finale ATP-toernooi. 12.45
Mitten in Europa - Deutsche Geschich-
te. Afl.: 6.: Habsburgisches Weltreich
und Reformation. 13.15 Tier und Wir.
13.45 Messejournal. 13.55 SAT. 1
Sport live ATP-toernooi i Rome, de fi-
nale. 17.10 Die goldene Göttin yon Rio
Beni. Duits/Franse speelfilm uit 1964
van Eugen Martin. 18.45 SAT.I Bliek
en SAT.I Wetter. 19.05 SDie Schone
und das Biest. Amerikaanse serie. Afl.
Eines fernen Tages. 20.00 Der Traum
vom Lieschen Muller, Duitse speelfilm
uit 1961 van Helmut Kautner. 21.40
SAT.I Sport. 22.00 Talk im Turm.
23.15 Auf der Flucht. Amerikaanse kri-
miserie. Afl.: Em hinterhaltiger Mor-
danschlag. 00.05-00.15 Programma-
overzicht.

SSVC
11.30 Programmes for primary tea-

chers.
11.45 Teaching for tomorrow.
12.05 Children's SSVC. Afl. the fami-

ly-ness.
12.20 The Lone Ranger. Afl.: Pardon

for Curley.
12.45 The Chart Show. Non stop vi-

deos van de top tien singles.
13.35 The Sportsmasters. De popu-

laire quiz gepresenteerd door Dickie

Daves.
14.00 News and local weather,re-

port.
14.10 Comedy Classics: Final

stretch.
14.40 The Antiques Roadshow. Ge-

presenteerd door Hugh Scully vanuit
Leominster.

15.25 Opportunity Knocks. De popu- j
laire talentenshow door Les Dawson.

16.15 The Sunday Afternoon Film:
Airport 1975.

17.55 The Now Yogi Bear Show. Te-
kenfilms met Yogi Bear en zijn vriend-
jes.

18.05 The incredible edible dormou-
se.

18.35 Bullseye. Gastheer van dtt-po-
pulaire dartsprogramma is Jom .Bq^ |
wen.

19.00 Highway. Gepresenteerd door
Harry Secombe vanuit St. Andrews.

19.25 News and BFG weather re-,
port.

19.40 After Henry. Afl.: Charity.
20.05 Eastenders.
21.00 Whicker's World. Whicker gaat

doormet zijnkijk op het leven van arv
dere mensen.

21.50 Spitting image. Nieuwe serie
satirische programma's

22.15 Mastermind. Magnus Magnus-
son op zoek naar een kampioen* ?o*. ;.

22.45 News and BFG weather. o . '23.00 That's life. .. '\\
23.40-00.30 VIZ - The documentary.

BBC Europe
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 Matters.
12.15 Women mean business.
12.40 Step up to wordpower.
13.05 Sec hear.
13.30 Country file.
14.00 News summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Sunday grandstand.
17.00 Saturday Night Clyde
17.50 All our Children.
18.40 One world opening.
19.25 News and Weather.
19.40 Praise Be. **v
20.15 All creatures great and small. -
21.05 One world drama.
21.35 Mastermind.
22.40 That's life. A £
23.25 News and weather. Kk
23.40 Everyman. '^*^.H00.20 Women Mean Business.
00.45-00.50 Monday's Viewing^

Eurosport
«* -.

07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 TRAX: I
Sportmix. 11.00 Monster trucks, deel 2. X12.00 Voetbal. 14.00 Motorsport: o.a. 'j

Grand Prix van Itali'e voor 500cc; -live. ij
16.00 Tennis: Open Duitse kampioen- «s
schappen voor dames, samenvatting, jj
19.00 Hockey: WK voor dames. 20LOO »
Horsebox. 21.00 Motorsport: Grand *Prix van Itali'e voor 500 cc. 22.00 WK *
voetbal 1978, film. 00.00-02.00 Tennis:
Open Duitse kampioenschappen voor \
dames, samenvatting.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix. 1
12.00 Neus leben. 12.30 The Mix. E
13.30 Hello Austria hello Vienna. 14.00 E
The Mix. 15.00 It is written with George "'Vandeman. 15.30 The Mix. 16.00 Tou- £
ristic Magazin. 16.30 E.R.F. 17.30 The *World Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Weekly. 18.30 The Mix.
19.00 Cannes Film festival E
(1989)(herh.). 19.30 Videofashion. ;
20.00 Hollywood. 20.55 Goodyear £
Weather Report. 21.00 The sunday §
Film: The man with the golden arm.
23.00 Burkes Law.

MTV Europe
00.00 MTV's Erotika. 00.30 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night Videos. 07.00
Ray Cokes. 11.30 The Big Picture. .
12.00 MTV's Braun European Top 20. J
13.30 Club MTV. 14.00 MTV's After-
noon Mix. 17.30 MTV Sportlight. 18.00 i
MTV's Greatest Hits. 19.00 XPO. 19.30
VJ Kristine Backer. 22.00 MTV Unplug- -ged. 22.30 New Visions. 23.00 Week in j
Rock. 23.30 Club MTV. .„.■.,. ;

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: Muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek. 11.02
Sport. 12.02 Het concert: Concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05 Sport.

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.)

Beigië/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
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.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.50
Het verhaal. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. 17.00 Samenkomst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek. IOS;
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers.

Nederland 1
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Carmelieten, Carmelitessen, Birgiti-
nessen.

23.15-23.25 Coda. Plastische kun-
sten: Middeleeuwse stad, van K.F.
Schinkel (Nationaal Museum West-
Berlijn).

de guerre: La campagne des 18 jours,
informatieve serie over het begin van
W.O. II voor de Belgen. 20.25 Billets
doux, spelprogramma gepresenteerd
door Thierry Luthers. 21.40 Les assas-
sins de la guerre froide, Engelse tv-film
uit 1983 van William Bray naar de ro-
man The labyrinth makers van Anthony
Price. 23.10-23.35Laatste nieuws.

16.45 Art 21: Merce Cunningham,
3BC-documentaire over het werk van
Jeze choreograaf, (herh.) 17.45 Carré
ïoir: Cantique des pierres, toneelstuk
ran Michel Khleifi. 19.30 Journaal met
.imultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 Jacques Becker-cy-
:lus: ■ Le trou, Franse speelfilm uit
1960 van Jacques Becker. Aansl.:
Weerbericht. 22.00 Weckend-end
sportif. 22.55-23.55 Concert 21: The
r__-\_-_rc_ ïr_ Pi ir_-_r\__\ /kn>-k \

16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 Lécole des fans. 18.05 30 mil-
lions d'amis. 18.45 Flash varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Champs Elysées. 21.00 Du cöté
de chez Fred. 22.00 JournalTélévisé et
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.20 Mon oeil.

TVS

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 KRO's
Ontbijtshow (NOS: 7.30 Nws.).
7.53 Ter overweging. 8.08 Groot
nieuws. 9.03 De Verbeelding. 930
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 zon-
dag. 19.03 Archie. 20.02 The
Bands. 21.02 Klein concert. 21.30
Vakantiehuis in Zweden, hoorspel.
22.02 Verkiezingen in Roemenië.
23.05 Methet oog op morgen. 0.02
TROS Nachtwacht. 6.02-7.00 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der.

Radio 2
i Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
| Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
i moet Hans Visser. 10.30 Muziek-
■ mozaïek. 12.02AVRO Muziekthea-: ter. 13.02 AVRO's Radiojournaal.
■ 14.02 Mezzo. 16.02 Hollands wel-
: varen. 17.30 Kom ns langs in de
■ Boterhoeve. 19.02 Dat zoeken we: op. 20.02 New age magazine.
i 21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 3
■ Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-: nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in; pop. 10.02 De wakkere wereld.
! 12.02 KRO-miniparade. 13.02 Hel
■ weeshuis van de hits. 15.02KRO's
: hitweek. 16.02 KRO's zalige lief-
-5 deslijn. 18.02 Tijd voor toen. 19.02
■ Pop-eye. 20.02 Studio 3, met om
f 20.02 Studio 3 aktueel; 21.02 Stu-
■ dio 3 Speciaal; 22.02 Studio 3 Live;
; 23.02-24.00 Studio 3 Hubert on the
E air.

y3l "_re ah " Belgische tekenfilmse-°B.os 5 31 "_%.*_, en Ti"a- Belgische teken-Vq86"»- Afl. 17: De wedstrijd.
_rje A?eabe|t. Japanse tekenfilmse-°9.3sT 9'De ontvoering., 12: Dr °mmcl" Tekenfilmserie. Afl.

■OQ comen; Het Egyptische masker.
,^__..Ucharistievie..|.g. Vanuit J..broe^oeck/OLV-Parochie te Ruis-

'l'lS ~e week in beeld.
,96n,!rtounfrontatie- Debat met vra-

> het publiek-
stürjjQ Ven °P zeven. Napraten met
Weenasten over de afgelopen

■45 ol3 00 |POrtoverzicht.
Van (J Unclay Proms. HoboconcertMiiha^inu en het Celleconcert van

o Uder?O9aPPeL Magazine voor
« Ss M-en de opvoedig van kinderen.

T,euws]8-0 sI'.k tak- Animatieserie. Afl. 265.
'8.10 u AfL: Plons en het neef)e-
.Anw£et spook van Canterville.

'B.3sf 'kaanse tekenfilm.
tion <_pace 1999. Britse science fic-

l9.2ssene. Afl. 1: Break away.
°V6 *bedelingen en programma-an,^okv^ ieuws- Aansl.: Verkeerstip.l9.4sKvorming.

U sPortweekend.

" Tyne Daly in 'Met elkaar
opgescheept. (België/TV 1 -
20.15 uur)

20.15 Met elkaar opgescheept. Ame-
rikaanse tv-film van Georg Stanford
Brown.

21.50 Korte film.
22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door

Herman van Molle.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. Do-

cumentaire serieover abdijen. Afl. 10:

10.30 La pensee socialiste, politieke
uitzending, (herh.). 11.00 Israëlitische
kerkdienst. 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20 Variétés a la une.
(herh.). 13.30 Jeunes solistes, pro-
gramma met klassieke muziek. 14.35
■ Jeux interdits, Franse speelfilm uit
1952 van René Clément naar deroman
van Fraa&cois Boyer. 16.05 Cinéma a
la une. 16.10 Meurtre a l'archevêché,
Amerikaanse tv-film van Ron Satlof.
17.50 Nouba Nouba, kinderprogram-
ma. 18.20 Actualités a la une. 18.30
Week-end sportif, sportmagazine.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Cinéma a la une. (herh.). 20.10 Jours

radio
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'Met een populaire serie als Derrick moet je niet stoppen'

Horst Tappert weet
niet van ophouden

Van onze showpagina-redactie

MONTREUX - Een van de meest verkochte tv-ser;es ter wereld is de Duitse politieserie
'Derrick'. Maar liefst in 97 landen is de Münchense 'Kommissar von Mordkommission' re-
gelmatig te zien. Wordt Derrick in Nederland ondertiteld en behoudt hij gewoon zijn
eigen stem, in Frankrijk spreekt hij Frans, in Italië Italiaans en in China (daar óók) Chi-
nees. Horst Tappert, de acteur die de rol van Derrick speelt, is een van de gasten op de tele-
visiebeurs in Montreux. Hij trad op tijdens het gala, waarin tv-sterren hun synchroon-
stemmen ontmoeten. „Maar ik ben hier ook voor mijnrust. Met mijn vrouw ga ik een paar
dagen wandelen langs het meer en in de bergen."

„Herbert Reinecker, de schrijver
van de serie, wil de misdaad niet
alleen laten zien, maar ook uit-
leggen waarom die gepleegd
wordt. Soms is dat niet mogelijk,
omdat we maar zestig minuten
per aflevering hebben om het
verhaal te vertellen. Dan moeten
we ons haasten om 'der Fall' op
te helderen."

MichelFollet: 'Ik wil niet altijd de guitige jongen spelen'

Schoolslag5 krijgt
ace-lift bij BRT

nog steeds leukvind. Elk jaarko-
men producer Ringelmann, het
tweede Duitse tv-net en ik tot
een overeenkomst voor nog eens
twaalf afleveringen in dat ko-
mende jaar." De afleveringen
van 'Derrick' willen nogal eens
verschillen. Soms zijn ze briljant
en soms van veel mindere kwali-
teit. Deze op en neergaande lijn
gaat meestal ook nog gepaard in
aantallen, periodes. Derrick
heeft dat zelf ook ontdekt en
heeft er een verklaring voor:
„Dat ligt aan de scripten."

De populariteit van 'Derrick' ligt
volgens Tappert aan het mense-
lijke en de realiteit van de serie.
„Wij hebben altijd contact met
de politie van München. We heb-
ben de manier van verhoren van
hun geleerd en al het andere wat
er bij het vak hoort. Het mense-
lijke aspect is bij voorbeeld dat
Derrick rekening houdt met de
gevoelens, niet alleen volgens de
regels handelt. In de nieuwe se-
rie zegt iemand tegen Derrick:
Waarom veracht u al die crimine-
len niet? Waarop Derrick hem
antwoordt: Ik heb niet het recht
om over iemand te oordelen. Dat
recht heeft alleen de rechter. Dat
is Derrick. Hij heeft geen voor-
oordelen."

Limburger
Raimond Kurvers

vanavond in
'Showmasters'

Van onze rtv-redactie

"Michel Follet: „Ik wens Jo Röpcke niet het graf in, maar ik
zou ontzettend graag het filmprogramma 'Première' pre-
senteren."

" Horst Tappert: „We bereiken steeds meer kijkers over de
hele wereld."

presenteert je ook min ofmeer in
een keurslijf zit. Het zijn wel pro-
gramma's waar ik van a tot z ver-
antwoordelijkvoor ben. Bij 'Rad
van fortuin' liggen die zaken
toch allemaal enigszins anders?
Ik denk dat ik bij VTM te veel
compromissen zou moeten slui-
ten. Ik zou in de VTM-mentaliteit
ongelukkig worden."

Elk jaar twaalf uitzendingen ma-
ken, brengt een enorme stress
met zich mee. Tappert: „Je moet
een begripvolle echtgenote heb-
ben om ditwerk te kunnen doen,
want je hebt bijna geen privéle-
ven meer. In de opnamen van
een aflevering gaat veel tijd zit-
ten, omdat wij het op een filmi-
sche wijze filmen. Niet, zoals in
Amerika, drie dagen oefenen en

Premières
van films
terug naar
donderdag

Van onze filmredactie
CANNES - Het experiment met
het van donderdag naar vrijdag
verschuiven van filmpremières
in de bioscopen is mislukt. De
wijziging was vorig jaar septem-
ber doorgevoerd onder zware
pressie van de Amerikaanse
filmmaatschappijen, die op basis
van hun ervaringen veronder'
stelden dat het filmbezoek tij-
dens de weekends gunstig zoU
worden beïnvloed indien nieuwe
films pas op vrijdag worden in-
gezet.
Uit een rapport dat werd opge'
steld door drs. J. Wolff, voorzit-
ter van de Nederlandse Bon"
voor Bioscopen en Filmonderne"
mingen, blijkt dat sinds de wijzi-
ging werd doorgevoerdzich geen
enkel gunstig effect heeft voor-
gedaan en dat er in de drie groot-
ste Nederlandse steden op de
donderdagen een publieksterug-
val van vier procent is gemeten-
In de kleinere steden lijkt de
nieuwe uitbrengpolitiek geen
verschil te hebben gemaakt, zo-
dat de landelijke terugval °P
donderdagen drie procent be-
draagt. -Hoewel de bond nog over Wolff»
rapport moet vergaderen, staat
het al vast dat het première-tijd-
stip weer terug naar de donder-
dag verlegd zal worden. Wanneer
dat 2al gebeuren, is nog niet ze-
ker.
Wolff licht toe dat nu een initia-
tief verwacht wordt van de on-
derneming Cannon die immers
nagenoeg een monopolie bezit in
detheaters van Amsterdam, Rot'
terdam en Den Haag en dus het
ernstigst gedupeerd blijkt door
de veranderingen.
Bert Anthonisse, perschef van
Cannon, stelt nadrukkelijk da1

Cannon altijd tegen het verscho-
ven van de première-dag is ge'
weest en dat men liever nog van-
daag danmcorgen de oude situa-
tie hersteldzou zien. Maar omdat
men dat besluit niet kan nemen
buiten de Amerikaanse 'majors
om en omdat het in de komende
zomerperiode waarschijnlijk
minderverschil maakt danin de
rest van het jaar, verwacht An-
thonisse dat het nog wel tot sep-
tember kan duren voor de film'
weer, net als vroeger, uitgaan °P
donderdag.

.pot." Hij heeft tijdens zijn tonee-
luitstapjes absoluut geen last van
zijn Derrick-image. „Na vijf mi-
nuten is het publiek Derrick ver-
geten. Dan staat daar de man
voor hen die ik op dat moment
speel."

een dag draaien, maar alles stuk-
jevoor stukje opnemen."
Tappert begon zijn acteercarriè-
re in het theater. Hij werd in 1973
gevraagd voor de rol van 'Der-
rick', maar liet de makers direct
weten niet helemaal afscheid te
willen nemen van het toneel.
„Elk jaar ga ik van Kerstmis tot
eind februari op toernee. Dat
noem ik mijn 'contrast-urlaub'.
Even wat anders doen, daar raak
ik dan ontspannen van." der. Als grote mensen spraken,

zat ik met open mond te luiste-
ren. Die eigenschap heb ik nog
steeds, goed luisteren. Derrick
luistert ook goed, dat is zijn
kracht. Hij luistert en luistert en
plotseling trekt hij zijn conclu-
sie: 'Dat is gelogen. Dat komt
niet door zijn superintelligentie,
maar door zijn ervaring. Derrick
werkt al heel lang bij de Mord-
kommission." En u? „Ik ook."

Tappert zei ooit: 'Ik ben Derrick'
en dat is hij in zijn opinie nog
steeds. „Ik was als kind al Der-
rick. Ik was een goede toehoor-

„Op het toneel staan is ook zo an-
ders: je gaat geconcentreerd op
en naar gelang de avond vordert,
voel je je steeds losser worden.
Filmen is elke keer weer een ex-
plosie van een paar minuten, het
lange wachten op het uitlichten
en dergelijke en dan weer een
paar minuten op. Die werkwijze
maakt je als mens langzaam ka-

Geen ontslagen bij
NOB vóór 1993

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De in Treebee»
(Heerlen) geboren, maar inmid-
dels al geruime tijd in Amster-
dam woonachtigeRaimond Kur'
vers (21) is vanavond te zien lil
'Showmasters'. In dit program-
ma, vanaf 19.55 uur bij RTL Ver-
onique, brengt hij een theater-
medley met liedjes van Win 1

Sonneveld, Toon Hermans en
Katja Ebstein. Raimond Kurver»
is op één na de jongste van 2J
kandidaten die dit seizoen wer'
den geselecteerd voor dit Pr°'gramma, dat wordt gepresen-
teerd door Sandra Reemer. Vol-
gende week zaterdag vindt deff
nale plaats van de drie kandida-
ten die zullen strijden om de titel
'Showmaster 1990.

Radio en tv
voor Peanuts

AVRO koopt muziekshow Monte Carlo

Van onze rtv-redactie
KERKRADE - Volop radio en &
dit weekeinde, maar ook in d
komende maanden voor de Lim;
burgse formatie 'The Peanuts
uit Kerkrade. Op deze zaterdag-
middag zijn de Limburgse mvZJ'

kanten tussen 14.00 en 16.00 uu»
te beluisteren in 'The Trouble-
shooter' bij de AVRO op Rad^5. Net zoals zondagavond or2
19.00 uur in 'Pop-eye' bij deK&u,
op Radio 3, stellen 'The Peanuts
hun nieuwe Engelstalige pla?
'Jangula' voor. Dinsdagavond}
men, eveneens om 19.00 uur e£op Radio 3, te gast bij de VAB£in 'Dubbellisjes'. In de komen»
weken zal de nieuwe plaat va"
'The Peanuts' ook regelmatig te
horen zijn in het NOS-progran1'

ma 'De avondspits' met Fnl
Spits van 18.00 tot 19.00 uur o?
Radio 3. De AVRO-televiS^heeft 'The Peanuts' geinviteero ■voor een aflevering van Pauz
TV in oktober.

De vakbonden Vinden dat - met
de oprichting van Transfer - de
NOB-directie het sociaal plan
heeft opengegooid. Koornstra:
„Dan zeggen wij: NOB, doe dat
dan formeel en in alle openheid,
want misschien hebben wij er
ook wel behoefte aan omdat we
nog een paar wensen op deplank
hebben liggen." Die wensen zijn
onder meer een duidelijk inzicht
in het personeelsbestand van
Transfer, heldere afspraken over
de spelregels van dit bureau, ver-
beterde (financiële) regelingen
voor werknemers die elders een
minder betaalde baan accepte-
ren en aparte regelingen voor de
iets oudere NOB-medewerkers
die onder de hoede van Transfer
komen. De voorstellen werden
unaniem door de gezamenlijke
ledenvergadering geaccepteerd,
met een onthouding.

„Want u zult zien: ondanks een
sociaal plan zal je volgens de
Transfer-structuur drie keer nee
tegen een aanbieding mogen zeg-
gen, en dan moet je naar het ge-
westelijk arbeidsbureau. En ik
verwed een goede doos sigaren
dat het NOB de gevraagde ont-
slagvergunningkrijgt ook."

daarover met de bonden vooraf
overeenstemming te bereiken,
het bemiddelingsbureau 'Trans-
fer' opgezet.Dit bureau probeert
al NOB-werknemers elders te
plaatsen. Volgens Koornstra is
dit geheel tegen de afspraken.

HILVERSUM - De leden van
de Dienstenbonden FNV en
CNV, de Unie BLHP en de
Kunstenbond FNV hebben
zich in principe akkoord ver-
klaard met bemiddelingvan de
NOB-directie om overbodig
geworden werknemers bij an-
dere bedrijven te plaatsen. Eén
van de voorwaarden is echter
dat het sociaal plan, dat geldt
tijdens dereorganisatie van het
bedrijf en dat medio volgend
jaar afloopt, met in ieder geval
nog eens twee jaar wordt ver-
lengd. Als de NOB-directie
daarmee instemt, betekent dat
in ieder geval niemand voor 1
juli 1993 mag worden ontsla-
gen.
Voor de vakbonden is verlenging
van het sociaalplan van groot be-
lang. Vakbondsbestuurders heb-
ben eerder van de directie begre-
pen dat voor ongeveer 350 perso-
neelsleden binnen het NOB ver-
der geen werk is. Gevreesd moet
worden dat voor deze mensen
kort na 1 juli 1991 een ontslag-
aanvraag zal worden ingediend.
Klaas Koornstra van de Dien-
stenbond FNV verklaarde gister-
avond tijdens de gezamenlijke
ledenvergadering: „Ook wij zich
geen kans om binnen het NOB
350 man te herplaatsen."
De NOB-directie heeft, zonder

(ADVERTENTIE)

Dit feest mag, PontMeyer^
u niet missen! i—nun"

PontMeyer Heerlen b.v., In de Cramer 7, Heerlen. Tel.: 045-71 80 08.

Van onze rtv-redactie
CANNES - De AVRO gaat in juni de muziekshow WorldMusic Awards uit Monte Carlo uitzenden. In het program-
ma zullen de best verkopende artiesten uit de hele wereldoptreden.

Vorig jaar werd het spektakelprogramma voor het eerst gemaakt.
Toen deden artiesten als Julio Iglesias, Ringo Starr, Deep Purple enSabnna, aan het programma mee. De opbrengstvan de kaartverkoopen de inkomsten door de verkoop van uitzendrechten van het pro-gramma gaan naar de Princess Grace Foundation, een instelling diejongeartiesten wil helpen.
Tijdens het komende festival zullen de best verkopende artiesten uitalle Europese landen acte de presence geven, alsmede de best ver-kochte artiesten uit Afrika, Azië, Australië, de Sovjet-Unie, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Canada en de Verenigde Staten.
Speciale gasten op het komende galazijn Bob Geldof, Elton John enChris de Burgh. Voor Nederland zal Gerard Joling optreden.Volgens Lex de Rooi, hoofd amusement bij de AVRO, zal niet hetheleprogramma, dat in Monte Carlo werd opgenomen, in Nederland
te zien zijn. De AVRO maakt een compilatie van twee uur, waarin debekendste artiesten te zien zullen zijn.

Hoofdrol voor VanKooten in Seunke-film
Van onze

showpagina-redactie
.ES - Kees van Kooten

jfdrol spelen in de
film 'Oh Boy', die gere-
ed wordt door Orlow
.e. Seunke zal zelf even-
meespelen in de film,

hij ook het script
/eschreven en waarvoor: namen begin augustus
start zullen gaan.Orlow
ke kreeg internationale
dheid door de films 'De

k van water' (bekroond
:en Gouden Leeuw in
tië) en Pervola. Oh Boy

zal worden geproduceerd
~_aurens Geels en Dick

is is in Cannes bekend-
akt dat Rutger Haver
oofdrol gaat spelen te-

Glenda Jackson,
Wilson en . Omar
het Middeleeuwse

epos The Castle. Het betreft
"ewerking van Howard
r's toneelstuk 'The Cas-

■■■ Capital', op basis van
oor Barker zelf geleverd

onder regie van Arm
an. Begin oktober zal

■start met de opna-
laats zullen vinden

idense studio's en in de
Russische stad Odessa, aan de

De inmiddels 67-jarige acteur wil
nog niet vanrust weten. Hij kon-
digde in 1983 nog aan dat hij op
zijn 65ste met pensioen zou gaan,
('En Derrick met mij'), maar nu
werkt Tappert nog steeds. „Er is
geen reden om ermee te stoppen.
We bereiken steeds meer kijkers
over de hele wereld. Laatst nog
kwam zelfs een verslaggever van
dePravda bij me. Als een serie zo
populair is als 'Derrick' nu, moet
je die niet beëindigen."
„Daarbij komt dat ik het zelf ook

__£*''___'' Van onze rtv-redactie
(JSJfTWERPEN - Michel Follet,
Sj&sentator van de jongerenkwis
Jejioolslag (op deze zaterdag om
"%B_i_o uur op het eerste tv-net van
«►BRT), is ontzettend populair
H£ het Vlaamse jongerenpu-
Sfck. Follet wil het programma
3j*^ een tijdje presenteren, maar
&tt_ moet het volgens hem defi-
SJittef gedaan zijn met het altijd
Jj^ar spelen van de guitige jon-
tt_Sti- Follet, die de dertig voorbij
TsfSroomt al geruime tijd van een

.vs programma.

„Het zou best kunnen dat mijn
droom ooit werkelijkheid wordt.
Ik mag-absoluut niet klagen als
ik op mijn carrière bij de BRT te-
rugkijk", bekent hij spontaan.

© Het verhaal gaat dat 'School-
slag' aan een face-lift toe is?
„Klopt. Vanaf september zal het

amma in een nieuw decor
_n opgenomen. Er zijn nog

andere' ingrepen voorzien, maar
/er moet nog gepraat wor-
In de nieuwe versie van
olslag' zal één gast van elk

team tien vragen krijgen over
ïderwerp. Er zal duseen re-

searchteam worden gezet op een
a dat door de kandidaten
ateressant wordt bestem-

Voor het muziekonderdeel van
het programma wordt aan een
variant van 'Cijfers en Letters'
gedacht. Het geluk zal -dus mee-
spelen in het bepalen van het
genre dat de kandidaten te horen
zullen krijgen. 'Schoolslag'
scoort goed bij de doelgroep
waarvoor het bestemd is. Van-
daar dat ingrepen in de
formule van het programma vol-
ledig verantwoord zijn."

joia je nog altijd van een
filmprogramma op televisie?
„Ik wens Jo Röpcke niet het graf
m, maar ik zou ontzettend graag

_ière' presenteren. Ik weet
dat ik er naast zal grijpen want
Roel van Bambost is de ideale
man. Roel is een vakman, dus zie
ik geen reden waarom ik plotse-
ling op de stoel van Jo Röpcke
terecht zou komen."
O Hoop doet leven?
„Ik zou 'Première' een ondeu-

gend tintje geven. Tja, film blijft
me bezig houden. Méér dan spel-
programma's eigenlijk. Zodra ik
niet geloofwaardig meer over-
kom in 'Schoolslag' stop ik er
mee."

Compilatie

" De presentatie van 'Rigolet-
to', een internationaal komisch
compilatieprogramma, vond je
indertijd geen leuke opdracht.
Dat werd je door sommigenbin-
nen de BRT kwalijk genomen.
„Ik vond dat bij zon programma
de presentator overbodig was en
veel fragmenten vond ik niet
grappig. Het is toch menselijk
dat ik zoiets vertel? Na 'Rigolet-
to' kwam de dienst jeugd van de
BRT aan mijn bel hangen voor
'Schoolslag.

Na een proefprogramma was ik
meteen bereid om met de dienst
jeugd in zee te gaan. Dat wil niet
zeggen dat ik tot het einde van
mijn dagen voor die dienst zal
blijven werken. Eigenlijk zit ik
niet van een grote tv-carrière te
dromen. Als ik morgen niet lan-
ger voor de camera's sta, is het
toch allemaal gedaan. Het is dan
leuk geweest, want ik heb ten-
slotte enkele programma's mo-
gen presenteren waarin ik me ge-
lukkig heb gevoeld. Punt."

" Waarom ben je indertijd niet
naar de Vlaamse commerciële
zender VTM overgestapt?
„Ik vind dat VTM te veel per-
soonsgerichte televisie maakt.
VTM drijft op een personencul-
tus waarin ik helemaal niet thuis
hoor."

" Hoor ik daar valse beschei-
denheid?
„Nee. Nee. Ik wil niet voortdu-
rend vereenzelvigd worden met
een tv-programma dat ik toeval-
lig presenteer of de omroep
waarvoor ik werk. God beware
me. Er zijn mensen die wekelijks
mijn stukjes lezen, anderen ken-
nen me van de televisie, anderen
van de kermis, enz. Ik zou niet
zoals Walter Capiau dagelijks het
'Radvan fortuin' kunnen presen-
teren.
Ik geef toe dat als je wekelijks
een aantal radioprogramma's

) Voor Nederland zal Gerard Joling optreden tijdens de
show 'World Music Awards'
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