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Protesten tegen hervormingsplan in Sovjetunie Hamsterwoede slaat toe

Premier Ryzjkov dreigt met aftreden
ft uSKOU - In de Sovjetunie is heftig gereageerd op de eco-
jitüsche hervormingsmaatregelen van premier Nikolaj
„yzjkov. In Moskou en in Kiev is de bevolking massaal
tj an hamsteren en in de Oekraïne hebben regering, opposi-
p, en mijnwerkers met acties gedreigd als Ryzjkov zijn
hri^nen u^voert- Ryzjkov zei gisteren dat hij zal aftreden
'fuen hij geen steun krijgt voor zijn pakket radicale hervor-
rr.;fuen at Sovjet-economie moet veranderen in een

arkt-economie.
ten in de upperste Sovjet (parle-
ment) over zijn programma.

Wat betreft het houden van eenrefe-
rendum over de voorziene grote
prijsverhogingen - de prijs van
brood zal na 1 juliverdrievoudigen-
hield Ryzjkov zich op de vlakte:
„Wij hebben instemming van de beT
volking nodig. Als de Opperste Sov-
jethet programma ondersteunt, dan
moet zij bepalen op welke wijze de
bevolking moet worden gehoord.
Het is ondenkbaar dat er prijsher-
vormingen worden doorgevoerd
zonder de bevolking daarover te
raadplegen."

WiiZ^- de regering geen vertrou-
geri *riJgt, danmoet een nieuwere-
ep j^gaan het werk", zo zeiRyzjkov
de

,en Persconferentie na de al an-
w^alve dag voortdurende debat-

Lijfwacht Winnie
Madela schuldig
vJ^NNESBURG - Een lijfwacht
s°nMe vrouw van ANC-leider Nel-
vOnrJ dela.is gisteren schuldig be-
ge n aan de moord op de 14-jari-
Dei Stompie Moeketsie Sei-

Werd verder schuldig ver-
lag aan onder meer de ontvoe-
ivje g.311 vier jonge mannen, onder
On B„ l°mpie, en poging tot moord* cci* andere man.__

Jeltsin
Radicale hervormers in het parle-
ment hebben het economisch pro-
gramma gekraakt. Zij zeggen dat de
plannen de economische crisis in de
Sovjetunie niet zullen oplossen. De
radicale vleugel, onder aanvoering
van Boris Jeltsin, eist dat het parle-
ment zijnvertrouwen in de regering
opzegt.

Ryzjkov bevestigde dat er in Mos-
kou paniekinkopen plaatsvinden.
Hij riep op tot kalmte. De autoritei-
ten in Moskou hebben gisteren ech-
ter reeds het zekere voor het onze-
kere genomen en maatregelen afge-
kondigd. De komende twee weken
mogen winkels alleen nog produk-
ten slijten aan kopers die kunnen
bewijzen dat ze Moskoviet zijn.
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Presidentschap
De strijd om het presidentschap van
de grootsterepubliek van de Sovjet-
unie, de Russische Federatie, is nog
niet beslist. Een van de belangrijk-
ste kandidaten voor het president-
schap, Alexander Vlasov, trok zijn
kandidatuur in, direct nadat zijn
grote tegenstrever Boris Jeltsin, de
voorman van het parlementaire
blok van radicale hervormers, luid
door het congres was toegejuicht na
een sprankelende toespraak. Een
andere belangrijke kandidaat is
Ivan Polozkov, een volgeling van
Igor Ligatsjov, de conservatieve
voorman in de partijtop.

Nieuw tracé
voor TGV

voorgesteld
DEN HAAG - Minister Maij-Weg-
gen (Verkeer) heeft een nieuwe va-
riant toegevoegd aan de reeds on-
derzochte varianten voor een tracé
ten behoeve van de hoge-snelheids-
tréin tussen Antwerpen en Rotter-
dam (TGV). Het nieuw te onderzoe-,
ken baanvak loopt door België over
de oude lijn en loopt in Nederland
als nieuwe lijn iets westelijk van
Roosendaal.

Het nieuwe alternatief is door Maij
gekozen na overleg met haar Belgi-
sche collega minister Dehaene en
met het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. Voor
een belangrijk deel zal het tracé ge-
bundeld worden met de bestaande
infrastructuur, te weten de autoweg
A-17 en het Markvlietkanaal.
In België wordt nagegaan op welke,
wijze het oude tracé kan worden
omgebouwd tot een volledig hoge-
snelheidstracé, dat een snelheid van
200kilometer per uur toelaat. Minis-
terDehaene heeft zijn volledige me-
dewerking daaraan toegezegd, al-dus het ministerie.
Over de andere varianten bestaan
grote moeilijkheden.

Mogelijke productie van XTC onderzocht

Druglaboratorium op
woonboot opgerold

Van onze verslaggevers
MAASTRICHT - De Maastrichtse
politie heeft een druglaboratorium
ontdekt op een woonboot in de
Zuid-Willemsvaart. In de nacht van
vorige week vrijdag op zaterdag is
er een inval gedaan en heeft de poli-
tie de zaak opgerold. Volgens be-
trouwbare bronnen zouden in het
laboratorium XTC-pillen gemaakt
worden. De politie onderzoekt het
gevonden materiaal momenteel uit-
voerig om te bepalen of het inder-
daad om XTC of eventuele andere
drugs gaat.

Met deproductie van het chemische
drug (XTC) wordt een zekere R.H.
in verband gebracht, die in het be-
gin van dit jaar in ,het weekblad
Nieuwe Revu uitvoerig uit de doe-
ken deed watvoor een drug hetis en
hoe het gemaakt wordt. Hij vertelt
in NieuweRevu dat hij in Brussel,
in Heerlen en in Zwolle van dat
soort laboratoria heeft gehad. In
Zwolle is hij daarvoor opgepakt.
Zijn laboratorium werd toen in be-
slag genomen.
„Maar ik ben toen niet opgepakt
voor het maken van XTC, want dat

was toen trouwens nog niet illegaal.
Ik ben beschuldigdvan het erop na-
houdenvan een amfetamine-labora-
torium," vertelt R.H. uitvoerig in
het weekblad.

Regelmatig
Wie aan de kanten van de Zuid-Wil-
lemsvaart in Maastricht waar de
woonboten liggen, vraagt naar H.
wordt direct verwezen naar de
woonboot 'Black Widow'. Bootbe-
woners in de buurt weten dat hij er
niet woont, maar er wel regelmatig
is.
De 'Black Widow' is een grote oude
vrachtboot, waar een- 'woonunit' op
staat. Volgens buurtbewoners is er
vroeger veel hasj gedeald vanaf de
boot. „Maar dat is afgelopen en daar
waren we blij om, want zoiets willen
we hier niet," aldus een 'buur-
vrouw.

0 Zie verder pagina 15

Kremers neemt
afstand van

Van der Linden

Van onze
parlementsredactie

DEN HAAG - De oud-Commissaris der Ko-
ningin in Limburg, drJ.
Kremers, heeft afstand
genomen van de kandi-
datuurvan hetCDA-ka-
merlid René van der
Linden om hem op te
volgen. Kremers heeftdit gedaan in een inter-
view met het CDA-blad
Bestuursforum.
In antwoord op de
vraag of het gunstig is
als zijn opvolger niet zo
populair zou zijn in
Limburg (iets dat Van
derLinden juist wel is,
red.) stelt Kremers:
„Nou nee. Ik vind dat
een benoemd bestuur-
der afstand moet hou-
den."

Ook op de vraag of het

goed zou zijn als zijn op-
volger ervaring zou
hebben als staatssecre-
taris (Van der Linden
was dat in de tweede
kabinet-Lubbers) is de
reactie van Kremers ne-
gatief. „Nog belangrij-
ker is dat hij een goed
psycholoog is, want het
gaat om ingewikkelde
menselijkeprocessen."
Van der Linden moest
voortijdig als bewinds-
man opstappen in de
paspoort-affaire. Tij-

dens de parlementaire
enquête naar die zaak
werd Van der Linden
onder meer verweten
veel te goedgelovig te
zijn geweest en onder-
geschikten op hun
woord te hebben ge-
loofd.
Kremers verder over
zijn opvolger: „Het zou
goed zijn als hij een re-
delijke bestuurlijke
achtergrond en erva-
ring zou hebben.En een
gepaste afstand zou we-

ten te bewaren ten op-
zichte van allerlei deel-
belangen die hier aan
de orde zijn." Van der
Linden is als geboren
en getogen Limburger
juist diepgeworteld in
hetLimburgse leven.

Hoogleraar
De strijd om de opvol-
ging van Kremers gaat
tussen Van der Linden
en de Nijmeegse hoog-
leraar burgerlijk recht,
Kortmann. De hoogle-
raar heeft een langjarige
carrière als bestuurder
zowel binnen de univer-
sitaire wereld als bin-
nen zijnpartij en het be-
drijfsleven. Het kabinet
zal zich volgende week
over de zaak buigen.
Besluiten worden ech-
ter nog niet verwacht.
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Serviam breidt
examen Grieks

en Latijn uit
Van onze verslaggeefster

SITTARD - Het Serviamlyceum in
Sittard gaat haar leerlingen de mo-
gelijkheid bieden een vertaalcerti-
faat in de klassieke talen te halen in
aanvulling op het reguliere eindexa-
men. Het lyceum heeft dit opmerke-
lijke initiatief genomen uit onvrede
met de nieuwe eindexamenvorm
van de vakken Grieks en Latijn, die
volgend jaarop alle gymnasia wordt
ingevoerd._Volgens docent klassie-
ke talen van het Sittardse lyceum,
A. Janssen, wordt het leerlingen ge-
makkelijker gemaakt te slagenvoor
het eindexamen Grieks en Latijn en
staat de kwaliteit van het gymna-
siaal onderwijs op het spel.

9 Zie verder pagina 15

Vice-president
Litouwen tegen
plan Gorbatsjov
MOSKOU - De vice-president van
het parlement van Litouwen, Kazi-
mieras Motiekas, heeft gisteren het
aanbod van Sovjet-leider Michail
Gorbatsjov voor een eventuele onaf-
hankelijkheid van de Baltische re-
publiek afgewezen.

Gorbatsjov zei donderdag dat Li-
touwen binnen twee a driejaar on-
afhankelijk zou kunnen zijn, indien
de republiek haar onafhankelijks-
verklaring opschort.

In een interview met de Litouwse
televisie wees Motiekas gistermor-
gen opnieuw de eis van Moskou af
om de 11 maart aangenomen onaf-
hankelijkheidsverklaring in te trek-
ken of op te schorten. „Er kan zelfs
geen sprake zijn van een tijdelijke
opschorting van de verklaring", al-
dus Motiekas.

De afgelopen nacht reden opnieuw
tanks en pantserwagens door het
centrum van de Litouwse hoofdstad
Vilnius. De tanks waren met rode
vlaggen getooid.

Maas-conferentienaar Maastricht

OPLO-leider Yasser Arafat
toonde gisteren tijdens een
spoedbijeenkomst van de Vei-
ligheidsraad in Genève foto's
over het wapengeweld tegen-
over Palestijnen in de door Is-
raël bezette gebieden. Hij be-
pleitte vijf 'praktische stap-
pen' ten behoeve van de Pa-
lestijnen: het direct zenden
van een VN-troepenmacht en
VN-waarnemers, sancties te-
gen Israël, zoals die van de
VN tegen Zuid-Afrika, stop-
zetting van (joodse) immigra-
tie en van koloniseririg van
bezet gebied, bijeenroepen
van een internationale confe-rentie over het Midden-Oos-
ten en het benoemen van een
permanente gezant van VN-
secretaris-generaal Perez de
Cuellar ter bevordering van
het vredesproces in het ge-
bied. De vijftien leden van de
raad zullen Arafats plan, dat
in Jeruzalem onmiddellijk to-
taal werd verworpen, volgen-
de week bespreken wanneer
het debat wordt voortgezet in
New York. Waarschijnlijk
wordt dit dinsdag. Israël had
al bij voorbaat aanvaarding
van VN-waarnemers of -troe-
pen uitgesloten verklaard.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Arafat toont foto's over wapengeweld
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Reizen
De kleuretsen dragen namen van
plaatsen. Van steden als Cairo, de
dichtstbevolkte stad ter wereld,
want van Lieshout is een reiziger,
maar al zijn beelden zijn leeg van
mensen - er wordt in zijn huizen en
landschappen niemand aangetrof-
fen.

De titel van een van zijn series 'Ville
Morte' geeft aan waar hij zijn inspi-
ratie bij voorkeur zoekt: in door tijd
en eeuwigheid getekende plaatsen
in mediterrane gebieden.

Zijn kunstvorm lijkt wel voor het
doel ontwikkeld. Hij drukt er het
patina van de tijdloosheid op onna-
volgbare manier mee uit - op ver-
weerde stenen, bekraste muren, ge-
schonden deuren en op daken die
niemand meer beschutten.

Teken
De mens figureert niet in het oeuvre
van van Lieshout, maarzijn spoor is
niettemin manifest aanwezig: hij
heeft het landschap veranderd, zijn
huizen en merktekens nagelaten,
zijn opschriften op de muren, soms
in devorm van proclamaties voor de
afwezige massa, soms als eenzame
woorden en krassen, een enkele
maal verstaanbaar als het universe-
le teken van leven: een naam, om-
kranst met een hart.

Die ambivalentie heeft misschien
wel het leven van Lieshout en in
ieder geval zijn kunstenaarschap
getekend: zijn betrokkenheid bij de
mensen - bij een eenzame opstelling
als buitenbeen. Want van Lieshout

is geen graficus maar een schilder
van huis uit. „Bij ons thuis was geen
behang tezien. Alles hingvan onder
tot boven vol met schilderijen van
mijn vader en mijn grootvader". In
zon familietraditie kon men van
Lieshout al in zijn kinderjaren in
Brabant zien buitenschilderen als
een van Gogh in de dop. Ook aan de
Jan van Eijck-academie was van
Lieshout schilder, onder de hoede
van Sarneel en Nols.

Maar zijn eerste tentoonstelling - de
eerste van eenreeks die de driehon-
derd nadert - was er een van grafi-
sche werken. Wat van een schilder
een graficus maakt moet een be-
hoefte zijn aan een omvangrijke
productie en daarmee aan commu-
nicatie; „Het geeft mij nog steeds

dezelfde kick als vijfentwintig jaar
geleden als iemand iets van mij ko-
pen wil," zo wil hij wel kwijt.

Ambachtelijk
Driehonderd tentoonstellingen zou
voor een schilder geen haalbare
zaak zijn geweest. Een graficus ex-
poseert de, overigens zeer gelimi-
teerde aantallen, afdrukken van zijn
verbeeldingen tegelijk in Ibiza,Kra-
kow en Seoel.

Met zijn keuze heeft van Lieshout
het zich niet gemakkelijk gemaakt:
het kleuretsen vereist een ambach-
telijkheid als uit vroeger eeuwen-
.Het tijdrovende proces van het
schoonmaken van de etsplaaten het

aanbrengen van de inkt moet na
iedere drukgang opnieuw begin-
nen. Een sterke man maakt er drie
per dag.

Intussen kruipt het schildersbloed
bij van Lieshout waar het niet kan
gaan. Zijn kleuren - meest
aardkleuren, zij maken de Neder-
landse driekleur, die in de verbeel-
ding van een zolder figureert, in
haar onopgevouwen toestand on-
herkenbaar - lijken op de plaat meer
aangebracht met het penseel dan
met ander gereedschap; de grote
formaten horen evenzeer bij zijn
schilderschap.
Zijn expositie in de Dependance
duurt tot en met 3 juni.

pieter defesche

exposities

Vijf beeldhouwers
in Galerie Henn

MAASTRICHT - In Galerie
Henn, St. Nicolaasstraat 26c
wordt vanaf vandaag tot en met
23 juni een expositie gehouden
van vijf beeldhouwers van de
Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten in Maastricht: Arjen
Markenstein, Karin Peulen, Su-
zanne van Wylick, Mare Dekker
en Tineke Katsipodas; zij deden
onlangs examen en tonen recent
werk.

De exposanten gebruikten ver-
schillendematerialen waaronder
hout, glas en staalpennen die tot
geometrische vormen werden
gemonteerd. Galerie Henn is ge-
opend van woensdag tot en met
zaterdag 16.00 tot 20.00 uur.

" Werk van Roberta Laidman, te zien in Galerie Marijke
Raaijmakers.

Kunstmanifestatie
in Terpkerk Urmond
URMOND - De 'Stichting Kunst
in Noord' presenteert vandaag
en morgen zijn eerste grote
kunstmanifestatie 'Kunst in
Noord' in de Terpkerk, Grote-
straat Urmond-Stein.

De basis van deze manifestatie
vormt een expositie waar wer-
ken te zien van Melies Wessels
(keramische poppen), Bruno
Paul de Roeck (beelden van ijzer,
brons en keramiek), Rien van
Leeuwen (pasteltekeningen) en
Freddy Schoofs (olieverfschilde-
rijen). De expositie is geopend
zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur
en zondagvan 10.00 tot 19.00 uur.

Sculpturale
keramiek

GRUBBENVORST - Galerie
Marijke Raaijmakers, Lottumse-
weg 24 te Grubbenvorst, toont
vanaf morgen tot en met 24 juni
werken van Joyce Bloem uit
Tuil, Frans Duckers uit Maas-
tricht, Siegfried Gorinskat, Ro-
berta Leidman, Jack Poell, Jos
Verwiel en Dick Fluitsma.

In deze expositie komen ver-
schillende aspecten van het 'ke-
ramische' beeld naar voren. De
beeldhouwers zijn aan het werk
geweest met klei, het basismate-
riaal waarvoor zij kozen. De
vraag: 'is het een gebruiksvoor-
werp' of 'legt men nog wel peren
in deze schaal' heeft bij het crea-
tieve proces geen enkele rol ge-
speeld. De tentoonstelling wordt
morgen om 15.30 uur geopend en
is verder te bezichtigenvan don-
derdag tot en met zondag 13.00
tot 17.00 uur.

recept
Asperges met
sabayonsaus
Benodigdheden voor 4 personen: 2
kg asperges, 1 el zout, klontje boter.

Voor de sabayonsaus: 2 dl asperge-
kookvocht, 2 dl witte wijn (die u bij
het gerecht drinkt), 5 eierdooiers,
100 g gepelde Hollandse garnalen, 4
el crème fraiche, 1 el fijngeknipte
kervel, witte versgemalen peper.

Voor de garnering: 4 kleine to-
maatjes of 8 cherrytomaatjes, 12
takjes kervel.
Schil de asperges en kook ze gaar op
de bekende manier. Haal ze daarna
uit het kookvocht en houd ze warm
op een voorverwarmde schaal.
Neem voor de saus 2 dl gezeefd
kookvocht en voeg er de witte wijn
bij. Meng goed en voeg al roerend
de eierdooiers toe. Verwarm de saus
au-bain-marie tot deze dik vloeibaar
en schuimig is. Garnalen wassen en,
droog deppen. Neem sabayon van

hittebron, voeg crème fraïche, gar-
nalen en fijngeknipte kervel toe.
Breng op smaak met versgemalen
witte peper. Serveer deze saus bij de
asperges. Was de tomaatjes en snijd
in partjes, verwijder zaad en vocht.
Gameer daarmee de asperges en leg
er de takjes kervel bij.

TIP: Serveer hierbij een lichtge-
koelde Elzasser Riesling.

hub meijer

kunst

Schilder en graficus Anthony van Lieshout exposeert in 'Dependance'

Kleuretsen: een zeldzaam genre
MAASTRICHT - Galerieën
zijn er in uiterst verschillende
vormen. Soms zijn ze niet gro-
ter dan een achterkamer, soms
kan men erin dwalen als in
museumzalen. Soms kan men
hun presentaties overzien met
een blik vanaf de straat, soms
bezoekt men ze na in een stille
straat te hebben gebeld aan
eén eerbiedwaardige deur met
een grote koperen naamplaat.

De vriendelijkste drempel heeft
misschien wel de Dependance van
de Keerder Kunstkamer, die even
toegankelijk is als het naastgelegen
café aan een van Nederlands aange-
naamste pleinen. Waarmee niets ten
nadele gezegd is van de hoofdzetel
van de Kunstkamer in Keer, geves-
tigd in een boerenbehuizing, noch
ten nadele van andere galerieën die
heel aantrekkelijke rustpunten bie-
den in een Limburgs landschap.

In de Dependance is momenteel
een zeldzame tentoonstelling van
kleuretsen te zien: zeldzaam door
kwaliteit, maar ook door de schaars-
heid van het genre. Kleuretsen is
een uitstervend vak, dat nog slechts
door krachtige volhouders als An-
thony van Lieshout wordt bedre-
ven. "Kleurets

van
Anthonie
van Lieshout.

verder..
... is de expositie Honderd wer-
ken van Anton Heyboer in Kas-
teel Daelenbroeck te Herken-
bosch bij Roermond een week-
eindeverlengd. Vandaag en mor-
gen kan men terecht in het kas-
teel van 11-19 uur.... exposeert van 28 mei tot en
met 22 juni de beeldend kunste-
naar Wim Loog uit Hoensbroek
recente acrylcollages op papier
en doek in de Bibliotheek, Beu-
teweg 36 te Nieuwenhagen! Ope-
ningstijden di t/m do van 14-18
uur, ma en vr van 14-20 uur.
...toont Dettmar Fischer tot en
met 13 juni 'Bongsche Mahlwer-
ke' in het Limburgs centrum
voor fotografie Den Tempel,
Gruizenstraat 27 Sittard. Den
Tempel is open di t/m vr van 10-
-17 uur, za en zo van 14-17 uur.... worden morgen 27 mei in het
Corneliushuis, Heulstraat 2
Heerlerheide prentbriefkaarten
tentoongesteld van Maksim
Gaspari. De expositie is ge-
opend van 10-16.30 uur.... is er in Beek, Prins Maurits-
laan 105, een nieuwe galerie met
de naam Artique. De collectie
bestaat uit Scandinavisch glas,
en een verzameling keramiek
van de Canadese kunstenaar Ali-
ce Prior. Tevens exposeert de
heer Pasmans t/m 30 juni moder-
ne werken in glas en lood. De ga-
lerie is wo van 14-17 uur, do t/m
vr van 14-21 uur en za en zo van
11-17 uur geopend.

Toneeldag
in Vilt

VILT - De Limburgse Federa-
tie Amateurtoneel (LFA) houdt
zondag, samen met de 50 jaar
bestaande toneelvereniging De
Vriendenkring uit Vilt, een to-
neeldag die muzikaal om 13.30
uur geopend wordt door Don
Binnendijk en Peter Hendriks.
Vervolgens worden op diverse
lokaties in Vilt eenakters en
wagenspelen opgevoerd, die
voor het publiek gratis toegan-
kelijk zijn.

Voor de avonduren is de groep
Starlight Productions uit Vlis-
singen gecontracteerd met het
stuk Zusterschap van Ans
Schilder. De voorstelling be-
gintrond 19.30 uur; de entree is
vijfgulden.

Aachener Domchor
in Houthem

HOUTHEM - In de kerk van
St.-Gerlach te Houthem vindt
morgen om 18.00 uur een con-
cert plaats met het Aachener
Domchor. Het koor zal werken
uitvoeren uitvoeren van com-
ponisten die in de loop der eeu-
wen verbonden zijn geweest
met de Dom in Aken. Boven-
dien zal de organist van de
Aachener Dom, Norbert Rich-
stein, enige orgelwerken ten
gehore brengen.

Cultuurwedstrijd
voor jongeren

HEERLEN - Met ingang van nie'
1991 komt er een groots opgezet»
jaarlijkse wedstrijd voor jongere
op het terrein van beeldende kuns;
/design, theater, dans, muziek, **deo en taal. De landelijke finaltj
moet het karakter van een festiv»
krijgen. Als lokatie is de sta
Utrecht gedacht, zo is bekend g_
maakt op het woensdag begonne
Nationaal Scholieren Theater Fes»'
val.

Het plan komt uit de koker vanp^
jectgroep 'De Kunstbende', die°J|
der voorzitterschap van de And 'van derLouw adviseert over de o
steding van 1 miljoen gulden aa
jaarlijkseWVC-subsidie voor jong
rencultuur.

Voor de wedstrijd worden jongere.
uitgenodigd om een act/sketch, k°,
verhaal, choreografie, compositie j
videoclip te bedenken met als tn (
ma 'Jouw andere wereld. Het ligt
de bedoeling dat er komend v°° j
jaar in de grote steden veertien r j
gionale voorrondes worden geh°' t
den, die opgesierd zullen word j
met een professioneel prograrnm3' (
De inzendingenvan deuiteindelij
winnaars zullen via een profess j
neel circuit tot uitvoer worden & j
bracht. t

Oplossing van gisteren

HAM DAL
KA D I OKE *■
ARE-T-OE 1
rembrandl
NM-EED-S S

PEPER
AL-MAF~PA
SOLDATESK
TRA-N-GAÏ
IRAK TEL*1

ENG OLM

cryptogram

Horizontaal: 1. verbondenheid met een
dansorkest? (4); 4. zo slaan drinkers er
graag één naar binnen! (10); 7. ongewenst
begrip dat van een naaldboomstamt (8); 9.
uitgang bij voetbal? (6); 11. heeft een trim-
mer (10); 12. gevecht in een legerplaats?
(4); 13. kwajongen die bij het dorsen goed
van pas komt! (6); 14. eendaags wieleve-
nement? (8); 16. slaapplaats voor een
overledene? (8); 20. hij bracht licht in don-
kere zaken (6); 22. dier zonder hoofd van
100 jaar! (4); 23. plant met twee smaken
(10); 25. krijgt de deurwachter 'r niet een
deel van? (6); 26. nobel beroep (8); 27.
malle vent in bed (10); 28. delfstof die van
'n overschot kan worden gemaakt (4).

Verticaal: 2. het is onzin een zoogd'^jj
alsvoedsel te geven! (7); 3. eigenschap^,
vrolijk maakt (5); 4. vereniging die het .
gerop zoekt? (9); 5. achtereinde datoo*^
een oudgediende vast zit! (5); 6. rü $
noordhollander (7); 8. gedenkzuil me' „(
(5); 10. wereldstad met een winkel^uitheemse produkten (5); 15. Oosteurw,s
aan die roofvogels houdt? (9); 17. zitpw ,
voor een gewaarderde gast? (7); 18- *.j

die dicht bij het geel zit (5); 19. slaap ',8
(5); 21. hij kan voor hete vuren kome%
staan! (7); 23. op zon veld ligt het 9"
(5); 24. noemt je broertje je zo? (5)-
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Zorgen over
kerkgelegenheid

300 leraren
'jSWijk - De Katholieke Onder-vakorganisatie KOV maakt zich

Wf 2orëen over de werkgelegen-
in, van ruim driehonderd leraren
list^ sPec'aal onderwijs. Het mi-
9lsp 'e van onderwijs gedraagtzich
de j^h hele slechte werkgever, stelt
lior *n een verklaring die gister-

Sen naar buiten is gebracht.

ffgen van de onderwijsbond
iwe"en de leraren die bij de for-
\vjj lest°P voor het speciaal onder-
ra,' die minister Deetman afkon-
sch fcin 1988, in dezogeheten 'over-

'ottormaüe , belandden. Het mi-
H eierie van onderwijs had voor 1
hoe an dit jaarmoeten laten weten
se- ftet verder moet met deze men-
|.eu't5mar tot nu toe is dat niet ge-

'sgiftige schoolbesturen hebben
etrokken leraren ontslag aange-

sp?nu zij niet weten ofzij hen per 1
l^ember nog zullen kunnen beta-
wldus de KOV- De bond ver"
ü dat een beslissing van het
j usterie uitblijft wegens de grote
Cnciële problemen van het depar-ment.

drughandelaar
in val gelokt

[jw, an onze Haagse redactie

d^JïAAG-Een 47-jarige Amster-
-1 f*■' die wordt verdacht van
kjjnel in drugs, is door de Ameri-
b{_A Se drugsbestrijdingsdienst
"sarR °nder valse voorwendsels
Vri gelokt en daar gearres-

e Belgische autoriteiten
«tiig ?n de verdachte aan de Ver-e Staten willen uitleveren.

wacht in de vs een aan"

"W^ h°ëere Straf dan hiJ in Ne"
v»ti ; Zou krijgen. Het ministerie
,robJUstitie in Den Haag heeft ge-
hoijri dde Belgen ervan te weer-
Cen de man aan de VS uit te le-

" ar een door Nederland ge-
Sej -uitleveringsverzoek is door

sic afgewezen.

*_Ti werd volgens
6en advocaat in oktober '89 door
v^ .Vrouwelijke medeverdachte
"ntn, de benaderd voor een
W ting in Brussel. De ontmoe-

aS op touw gezet door de
r?nse drugsbestrijdings-

kif, '" Oe vrouw was in medewer-
"W t

Voor haar hulp strafverminde-
% K ezegd- De advocaat meent
«che r sprake is van misleiding en
ve.n ; .nS van de Nederlandse soe-e'hiteit.

Tegenvaller
Minister Kok (Financiën) meldde
begin dit jaareen tegenvaller bij de
belastinginkomsten in 1989 van dik
drie miljard gulden. Voor deze te-
genvaller is tot nu toe nog geenoor-
zaak gevonden. Ook is nog onbe-
kend of er sprake is van doorwer-
king naar latere jaren.

Uit Boersma's brief blijkt dat ko-
mend jaarminstens 50 procent van
alle aangiften inkomstenbelasting
van particulieren, adminstratief zul-
len worden afgedaan. Er vindt geen
grondige controle plaats. Bij aangif-
ten inkomstenbelasting van onder-
nemers zal minstens 10 procent ad-
ministratief worden afgedaan, bij de
vennootschapsbelasting 35 procent
en bij successie- en schenkings-
recht tussen 50 en 75 procent.

Alle aangiften inkomstenbelasting
van particulieren moeten binnen
eenjaar afgehandeld zijn. Bij onder-
nemers geldt dat voor 90 procent
van de aangiften, uitgezonderd de
600 grootste bedrijven in ons land,
aldus Boersma.

Controle
De controle op aangiften omzet- en
loonbelasting van ondernemers
moet eind 1991 eens in de vijfjaar
plaatsvinden. Bij de controle op in-
komsten- en vennootschapsbelas-
ting van bedrijven moet dat eens in
de zes jaarzijn. Alleen de 100 groot-
ste ondernemingen in ons land wor-
den jaarlijks gecontroleerd.

Bezwaarschriften moeten binnen
eenjaar zijn afgehandeld, tenzij met
de belastingplichtige een andere
termijn is afgesproken, aldus Boers-
ma. Binnen twee maanden moeten
bezwaarschriften veroorzaakt door
adminstratieve fouten of systeem-
aanslagen, afgehandeld zijn. Voor
verzoekschriften geldt in het alge-
meen een termijn van twee maan-
den waarbinnen daarover beslist
dient te zijn.

Schönhuber
afgetreden

Van onze correspondent
BONN - Franz Schönhuber,
de 67-jarige ex-SS'er en leider
van de rechts-extremistische
Westduitse partij 'Republikei-
nen', is gisteren afgetreden als
voorzitter. Aanleiding was,
volgens Schönhuber, de toe-
nemende rechts-extremisti-
sche invloed binnen de partij,
maar het bestuur deelde mee
dat de voorzitter was vertrok-
ken, voordat hij zou worden
afgezet.
Verder meldde het bestuur dat een
procedure is begonnen om Schön-
huber uit de partij te zetten. Deze
liet op zijn beurt weten eind volgen-
de maand bij het landelijke congres
van de partij opnieuw kandidaat te
willen zijn voor het voorzitterschap.
„Terwijl ik overal onderweg was op
verkiezingscampagne, heeft zich
een kleine extremistische kliek in
het partijbestuur gevormd. De basis
is echter democratisch", aldus
Schönhuber, die de partijleden op-
riep achter hem te blijven staan.
„Niemand krijgt Franz Schönhuber
weg", zei hy.

Het aftreden van Franz Schönhuber

vormt de climax van deal maanden
durende machtsstrijd tussen de
rechts-conservatieve vleugel waar-
toe hij zichzelfrekent en de rechts-
extremisten, die veelal afkomstig
zijn uit verboden groepen als de
neo-nazistische DVU en NDP. De
crisis werd versneld door de be-
droevende resultaten die de Repu-
blikeinen haalden bij de regionale
verkiezingen in Saarland, Noord-
rij n-Westfalen en Nedersaksen.
Daar bleef de partij onder de twee
procent steken.

" Franz Schönhuber

binnen/buitenland

Advocaat moet uitspraak
over politie rectificeren

Van onze correspondent
- De advocaat mr

'" Niesink moet zijn beschuldi-
-B'ngen aan het adres van de Am-j^rdamse narcoticabrigade inen advertentie in het dagblad~*et Parool rectificeren. De presi-
dent van de Amsterdamse recht-
bank, mr B.J. Asscher, heeft datBisteren in kort geding bepaald.

JJ'esink kondigde aan in hogergeroep te gaan, waarbij hij als-
"j?g bewijzen voor zijn beschul-
pgingen van diefstalzei te zullen
'everen. „Er moet iets aan wor-?etl gedaan, anders is het korps

vijfjaar zo corrupt als de
pestpokken", aldus Niesink.'

Volgens mr Niesink gebeurt het
veelvuldig dat Amsterdamse po-
litiemensen bij huiszoekingen
geld, goederen of hoeveelheden
drugs achterover drukken. Hij
uitte zijn beschuldigingen onder
meer in een interview met Het
Parool van 12 mei. Hij was door
de krant benaderd omdat Nie-
sink de advocaat is van een van

de verdachten die in april wer-
den opgepaktbij de verkoop van
honderd kilo hasj, waarbij ook
twee Amsterdamserechercheurs
zijn opgepakt.
Niesink bevestigde de kern van
het verhaal voor de rechtbank.
Volgens mr Asscher heeft de ad-
vocaat zich schuldig gemaakt
aan smaad door niet met bewij-

zen te komen. Niesink zei wel
over talrijke voorbeelden van
'zoekgeraakte' hoeveelheden
geld en drugs bij huiszoekingen
te beschikken, maar die althans
voorlopig niet met naam en toe-
naam te kunnen noemen.
Gevallen van andere advocaten
wilde hij niet openbaren wegens
de collegiale 'vertrouwelijkheid.

Verhalen van arrestanten wil
Niesinkpas vertellen wanneer zij
de garantiekrijgen dat hun open-
baringen niet worden opgeno-
men in de strafdossiers. Niesink
zei na de zitting de procureur-ge-
neraalvan het gerechtshof te zul-
len vragen om dergelijke garan-
ties.

Het kort geding was aangespan-
nen door de politiebond APV en
een aantal rechercheurs van de
narcoticabrigade, onder wie de
chefvan de afdeling.
Niesink krijgt een week de tijd
om de advertentiete plaatsen, op
straffe van een dwangsom van
25.000 gulden.

Te ruimhartig beleid bij verlenen uitstel van betaling

Achterstand bij inning
vennootschapsbelasting
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er bestaat
een achterstand van veertig
procent bij de inning van
vennootschapsbelasting
die ondernemingen moeten
betalen. Dat is vooral toe te
schrijven aan het niet tijdig
afdoen van bezwaarschrif-
ten door de belastingdienst
en aan een te ruimhartig be-
leid bij het verlenen van uit-
stel van betaling. Dat uitstel
wordt vaak voor de hele
aanslag verleend en niet al-
leen voor het omstreden be-
drag.

Dit valt op te maken uit de Beleids-
kaderbrief 1991 die de topman van
de belastingdienst, directeur-gene-
raal C. Boersma, aan het personeel
heeft doen uitgaan. Volgens ramin-
gen van de belastingdienst zelf
moest vorig jaar 18 miljard gulden
aan vennootschapsbelasting bin-
nenkomen. Voor dit jaar is de schat-
ting 21,3 miljard gulden.

Boersma wil in 1991 de achterstand
bij de inningvan alle belastingen te-
rugbrengen naar 7,5 procent. Uit-
gaande van een kleine 130 miljard
gulden aan belastinggelden, gaat
het om een klein 10 miljard gulden.
Het meeste is toe te schrijvenaan de
vennootschapsbelasting!

Levenslang
medewerkers

Ceausescu
BOEKAREST - Vier hoge mede-
werkers van ex-president Nicolae
Ceausescu van Roemenië zijn giste-
ren in hoger beroep tot levenlange
gevangenis veroordeeld. Ze zijn
schuldig bevonden aan 'medeplich-
tigheid aan volkerenmoord', bij het
neerslaan van de opstand in decem-
ber.

De vier zijn lon Dinca (vicé-pre-
mier), Emil Bobu (secretaris van het
Centraal Comité van de communis-
tische partij), Tudor Postelnicu (mi-
nister van binnenlandse zaken) en
Manea Manescu (ondervoorzitter
van de Staatsraad).
In Cibiu in het midden van het land
begint vandaag het proces tegen
Nicu Ceausescu, één van de drie
kinderen van Nicolae en Elena
Ceausescu. Hij wordt beschuldigd'
van 'volkerenmoord', omdat hij op-
dracht gegeven zou hebben op de
demonstranten te schieten toen die
de straat opgingen in Sibiu, van
welke stad hij partijleider was.

Avondklok
in Medellin

MEDELLIN - In de Colombiaanse
stad Medellin is gisteren een avond-
klok ingesteld na een zeer geweld-
dadige nacht waarbij 29 doden en
tientallen gewondenvielen.
De uitbarsting van geweld in Medel-
lin, thuishaven van het grootste co-
caïnekartel ter wereld, is zonder
weerga. Bomontploffingen en
meerdere beschietingen hebben in
de nacht van donderdag op vrijdag
geleid tot het hoge dodenaantal.
De laatste maanden is het zeer on-
rustig in Medellin, de tweede stad
van het land, met gemiddeld bijna
twee moorden per dag. Sinds
augustus vorig jaar verzetten de
drugsbaronnen, waarvan een groot
deel in Medellin woont, zich tegen
dreigende uitwijzingen naar deVS.
De presidentsverkiezingen van
morgen, waarbij een opvolger moet
worden gekozen voor kartelbestrij-
der Virgilio Barco, hebben de ge-
weldspiraal gevoed. De gedoodverf-
de winnaar, de liberaal Cesar Gavi-
ria, heeft verklaard de vervolging
van de drugsbaronnen te zullen
voortzetten.

Ook Veronique
nu in cassatie

over filmbanden
DEN HAAG -RTL-Veronique heeft
gisteren besloten in cassatie te gaan
tegen de uitspraak van de Haagse
rechtbank, dat de niet-uitgezonden
filmbeelden van Molukse rellen op
25 april in Den Haag aan justitie
moesten worden vrijgegeven. De
NOS besloot reeds vorige week in
cassatie te gaan.
Door in hoger beroep te gaan hoopt
RTL-Veronique van de Hoge Raad
de principiële uitspraak te krijgen
dat, in tegenstelling tot wat de
rechtbank stelde, het belang van
justitieniet onder alle omstandighe-
den het belangvan de vrije nieuws-
garing te boven gaat.

NOS-TV overtreedt
weer de mediawet

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Het Commis-
sariaatvoor de Media heeft an-
dermaal bij televisie-uitzen-
dingen van de NOS overtre-
dingen geconstateerd van de
Mediawet op het punt van
niet-toegestane en vermijdba-
re reclame-uitingen. Dit blijkt
uit een brief van het Commis-
sariaat aan het bestuur van de
NOS.

Twee overtredingen betreffen pro-
gramma's van Studio Sport. Op zon-
dag 11 maart werden tijdens het in-
spelen voor de finale van de Euro-
pacup I volleybalwedstrijd tussen
Frejus en Modena in Amstelveen
veelvuldig de tribunes met suppor-
ters in beeld gebracht. Deze suppor-
ters droegen bijna allen gele
T-shirts met daarop reclame voor
Philips. Volgens de brief van het
Commissariaat werden dereclame-
uitingen voor Philips 'met nadruk,
veelvuldig en opvallend in beeld ge-
bracht.

De tweede overtreding betreft een
onderdeel van Studio Sport van 25
maart, waarin Annette van Trigt
wielrenner Jacques Hanegraaf in-

terviewde. Tijdens dit vraaggesprek
droeg de wielrenner een jack met
daarop duidelijk de letters TVM, de
hoofdsponsor van de ploeg van Ha-
negraaf.

Aftiteling
In het programma Van Boomstam
tot Concertvleugel (uitgezonden op
9 maart) tenslotte werd meegedeeld
dat de vleugel ter waarde van
160.000 gulden cadeau is gedaan
door de Rabo-bank. Bovendien
werd deze bank ook in de aftiteling
vermeld.

Het Commissariaat is van oordeel
dat naamsvermelding in de aftite-
ling alleen mogelijk is indien er
'sprake van is dat een voor het pro-
gramma bestemde bijdrage van een
scheppend karakter is geleverd.'
Daarvan is in dit geval geen sprake,
aldus de brief van het Commissa-
riaat. „Het vermelden van de naam
van de Rabo-bank is niet noodzake-
lijk in het kader van een evenwichti-
geregistratie en presentatie."

De NOS kan zich op 26 junitijdens
een hoorzitting van het Commissa-
riaat voor de Media verweren tegen
de voorgenomen sanctie. De maxi-
male boete bedraagt 200.000 gulden
per overtreding.

punt uit
Aardbeving

Een krachtige aardbeving heeft
gisteren het Indonesische
eiland Flores getroffen. Het is
niet bekend of bij de aardbe-
ving slachtoffers zijn gevallen
of dat schade is aangericht. De
beving had een kracht van 6,3
op de Schaal van Richter. Het
epicentrum lag in de Flores Zee
(ongeveer 1.400 km ten oosten
van de hoofdstad Jakarta).

Subsidie
CDA en PvdA zijn niet te spre-
ken over het besluit van minis-
ter D'Ancona (Cultuur) om de
subsidiëring te beëindigen van
de Stichting Vrienden der Gel-
dersche Kasteelen. De Kamer-
leden Mulder-Van Dam (CDA)
en De Pree (PvdA) zeggen in
schriftelijke vragen te vrezen
dat een dergelijke beslissing
over gelijksoortige particuliere
stichtingen in het verschiet ligt.

Teruggestuurd
De Japanse politie heeft giste-
ren 432 Chinezen die vorig jaar
in Japan aankwamen, op een
Chinese boot teruggestuurd
naar China. Zij maken deel uit
van een groep van ongeveer
2.800 Chinese bootvluchtelin-
gen. Na onderhandelingen met
de Chinese autoriteiten werden
al eerder 1.225van deze mensen
gerepatrieerd.

Diabetes
Aan diabetes worden onnodige
consequenties verbonden, zo-
als onbeperkte en onterechte
premieverhoging voor kapi-
taalrisicoverzekeringen en het
uitsluiten van suikerpatiënten
voor spaarhypotheken. De Dia-
betes Vereniging Nederland
(40.000 leden) signaleert dit in
haar jaarverslag-1989. Dat daar-
bij ook de mogelijkheid is ver-
vallen om de uit diabetes voort-
vloeiende kosten op te voeren
als buitengewone lasten bij de
loon- en inkomstenbelasting
betekent volgens de DVN een
onaanvaardbare achterstelling.
Ook de zorg voor suikerpatiën-
ten laat nog veel te wensen
over, aldus de DVN.

Straffen
De rechtbank in Utrecht heeft
twee mannen en een vrouw ge-
vangenisstraffen en geldboetes
opgelegd wegens vrouwenhan-
del. De hoogste straf van vier
jaaren een boete van ’ 100.000
kreeg de 43-jarige Amsterdam-
mer R.W. Tegen de 36-jarige
R.P. uit Almere kwam de recht-
bank tot een straf van 3,5 jaar
jaaren een boete van ’ 100.000
en tegen haar 27-jarige vriend
M.S. tot een straf van drie jaar
en een boete van eveneens
’lOO.OOO. Zeven Thaise vrou-
wen hadden de drie aange-
klaagd, omdat ze hen onder val-
se voorwendsels naar Neder-
land hadden gelokt. De vrou-
wen was een baan beloofd als
kinderoppas, verkoopster of
medewerkster in een bar. Ze
belandden echter in de prosti-
tutie.

Superkanon
Het Tweede-Kamerlid Rosen-
möller (Groen Links) wil dat
het kabinet het onmogelijk
maakt dat Nederlandse bedrij-
ven export bedrijven die uitein-
delijk bestemd blijkt voor du-
bieuze activiteiten zoals het
Iraakse superkanon. Rosen-
möller heeft schriftelijke vra-
gen gesteld naar aanleiding van
het bericht dat het Boxtelse be-
drijf Hydraudine cilinders
heeft geleverd, blijkbaar zon-
der de wetenschap dat dat was
ten behoevevan dat Iraakse su-
perkanon. Hij vraagt de betrok-
ken ministers de wapenexport-
wetgeving zodanig aan te
scherpen, dat leveranties waar-
van de eindbestemming onge-
wis is of niet de uiteindelijke
eindbestemming blijkt te zijn,
niet meer mogelijk zijn.

Geen verlof
De 39-jarige Italiaan G.R., één
van de ontvoerders van. me-
vrouw Van derValk, wordt niet
tijdelijk in vrijheid gesteld om
de bevalling van zijn Neder-
landse vriendin bij te wonen.
Dat heeft vice-president R. Por-
theine van derechtbank in Den
Haag beslist in het kort geding
dat de Italiaan tegen de staat
had aangespannen.R. wordt na
de beëindiging van zijn straf in
Nederland, 22 december dit
jaar, uitgeleverd aan ' Italië.
Daar moet hij nog een celstraf
van 16 jaaruitzitten en terecht-
staan wegens een aantal ge-
weldsdelicten.

Bestand
De door China gesteunde Cam-
bodjaanse verzetsbeweging
RodeKhmer is akkoord gegaan
met een Thais voorstel voor een
staakt-het-vuren in Cambodja.
Het plan zal in juni in Tokio
worden ondertekend. De Ro-
deKhmer is de laatste van de
vier oorlogvoerende partijen in
Cambodja die met een staakt-
het-vuren instemt.

Zaterdag 26 mei 1990"3

Anti-Indiase leuzen op wegdek

" In de opstandige Indiase deelstaat Jammu en Kashmir
blijft de situatie gespannen, ondanks het aftreden van gou-
verneur Jagmohan, die defunctie vijf maanden heeft ver-
vuld. Hij gold als een voorstander van de harde lijn. In de
stad Srinagar werden anti-Indiase leuzen op het wegdek
van de straten gekalkt. Militante groeperingen in de noor-
delijk, overwegend islamitische deelstaat stellen Jagmohan
verantwoordelijk voor de moord op een islamitische leider,
afgelopen maandag, en de daarop volgende uitbarsting
van geweld waarbij ten minste 50 doden en 300 gewonden
zijn gevallen. Tijdens de ambtsperiode van Jagmohan zijn
in totaal zeker 550 doden gevallen bij afscheidingsrellen.
Separatistische groeperingen in de deelstaat streven af-scheiding van India en aansluiting bij het islamitische
buurland Pakistan na.

(ADVERTENTIE)

en Puschmann

Verklaren de
oorlog aan
de rimpels

Wie zijn deze
Wetenschapslui en hoe

leven ze?
06 VORK - ledereen droomt ervan
Wou s,op te zetten en het ouder
en 1° te overwinnen. Amerikaanse
e6n

D|Jitse wetenschapslui hebben
aan 9r°ot deel van hun leven 9ewiid
trach0nde''2oekswerk en hebben ge-
va- één van de diepste wensen
jono ,de mensheid te verwezenlijken:
Vs bliivea
tw6 en. deze wetenschapslui zijn er
Verdj d'S We' biJzonder de aandacht
ben <r!1en: de heren professoren Al-. ü *''9man, Amerikaan en Manfred
K|igrn nn' Duitser-
h.^ an' 74 jaar oud (maar je zou
%r\ n'et ouder dan 50 schatten; is
s_ . an de belangrijkste Amerikaan-
jaar u,dsPecialisten. Puschmann, 63

rn at Pud' van de Experimentele Der-
perim e Kliniek ,e Hambur9- ex"
iarenienteert samen met zijn staf al
r'fn_ fn^ 'n,er'sief met nieuwe anti-
Al ee preDaraten.
Scn

n Paar jaar test hij een cosmeti-
en Creme met retinol uit op mannen
.nrj sr?Uwen van 24 tot 45 jaar en

j_ar kort ook op «vrijwiligers» tot 60
bij d°ud- De professor verklaart dat

,gaJ*2e proefpersonen maand na
v6r

d e©n drastische en zichtbare
«n v'nder'ng van het aantal rimpels
st_|d

an de diepte ervan wordt vastge-
D6 * .
Drof eme met retinol, getest door
9e^och°r .Puschmann. wordt 9reti9
a 6r| * bii d© Amerikaanse en Ne-
Ie n ndse apotheken. De commercie-

tarrJ aarn van de crème is Anti Age Re-
.ült'l '' wordt geproduceerd door het

verk, nat'°nale bedri'f Korff en is ,e
Of 4^en in dne versies: voor 25, 35
'«tifi _"'ar'9en vanzelfsprekend uitslui-W-O'laCOthQkon

(ADVERTENTIE)

Gisteren op TV,
vandaag in de winkel!

Gezien? In het echt zijn deze interieurs
nog véél mooier. Kom eens langs...

\~mW^ "^^ ff Kerkrade,
IKC Dl I F C' Tl I O M Straterweg 47 / Dom. Mijnstroat.
y ' ■ ' ' ' ' Tel. 045-455151'

[ Limburgs dogblad"

(ADVERTENTIE)

SieMatic
■■■■■■! IJ

Keukencentrum
1 1 Muywsg j| Wijnen bv

N* _ w

' Simpelveld
_■_■_i_P tel. 045-441800
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9piccolo'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 UITSLUITENDa 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
t fe.3o-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
[ geldt donderdag 17.00 uur.

I Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
» voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
J-rijet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

IHetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen doorjfineer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
f
,-^Sron: Cebuco Summo Scanner) 79232
l*u I

m*

Vermist/Gevonden
'c^s
jwaggevlogen grijze rood-sse.rt PAPEGAAI, kinderenzeer gedupeerd. Terug te
tiezorgen op 045-323598.

Wie heeft m'n witte GOLF
kent. GX-89-RY gezien,
ontvreemd op 24-5-'9O te
Hoensbroek, tijdens brade-
rie. Goede tip 045-443367.

Mededelingen

Ger Geurts
Bedankt voor het behalen

van mijn rijbewijs.
Ellen Vallino.

LEO, laat iets van je horen.
Mis je!

Nooit verwacht, toch begon-
nen. Lang gewacht en
gewonnen. Bedankt rij-
school Itie en Wiel ESSERS,
N'hagen. Hanny.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor uw oprit of TERRAS Voor al uw VOEGWERK
bel 04490-24607 na 18.00 groot en klein moet u bij Jo
uur. Vooraf prijsopgave. zijn. Tel. 045-224601

Personeel gevraagd
Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goede werksfeerCAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.- Tel. 04493-4788.

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.

Door aanhoudende drukte
.vraagt Club2000 in Geleen met spoed nog enkele meisjes., Leuke werksfeer, werktijd in overleg. Tel. 04490-42315.

FIRMA VAN MIL vraagt voor diverse projecten
* Electromonteurs

* Bankwerkers
* Pijpfitters

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Telefonische afspraak 045-245372

Firma Van Mil
j Horselstraat 18, 6361 HC Nuth
Officieel Saab-Lancia dealer Kompier Maastricht BV zoekt

Allround automonteur
Enige ervaring strekt tot aanbeveling, leeftijd tot 35 jaar.
Galjoenweg 45, Beatrixhaven Maastricht, 043-632547.

_j

Actomat bv
vraagt voor haar BP Tankstation Terworm, Antwerpseweg

Heerlen
Oproepkracht m/v

voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen.
Min. leeftijd 18 jaar.

Bent u geïnteresseerd? Bel dan Mevr. E. Beister-Dinjens
Tel. 045-753283.

Fysiotherapeut(e)
gevr. voor vakantiewerk in julievt. aansluitend part-time

functie. In partic. Ned. praktijk in BRD ca. 20 km v.d. grens
Tel. 09-49-246157045 of 045-229876.

Firma THIJSSEN Sittard
vraagt op korte termijn
Bankwerkers

Lassers
Pijpfitters

Onderhoudsmonteur
Ervaring is een vereiste

Sollicitaties na tel, afspraak: 04490-13182 b.g.g. 55239.

E.I.T. Nederland b.v.
Hekerweg 41, 6301 RJ Valkenburg. Tel. 04405-2853.

zoekt voor haar diverse projecten:

Elektro-Monteurs
Instrumentatie-monteurs

(bijscholing mogelijk)
Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten aan

' bovenstaand adres.

Kundendienst und Kaltemonteure
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
Gevraagd gediplomeerd

schoonheidsspecialiste
moet in het bezit zijn van het pedicure-diploma,

voor ca. 8 uur per week.
Schrift, sollicitatieste richten aan mevr. F.G.W. Jennes

Burg. Slanghenstr. 30, 6433 AV Hoensbroek.
Inl. 045-211644 na 18.00 uur.

25 jaar Nuha adresboeken
NUHA Nederlandse Uitgeverij voor

Handelsinformatie en Adresboeken b.v.

Wie zijn wij?

NUHA is uitgeefster van het plaatselijk bedrijfstelefoon-
adresboek (Openbare Instanties en het Bedrijfsleven) voor

meer dan 100 gemeenten in Nederland en België

Wat zoeken wij?

Gezien de ontwikkeling in de markt en de daarmee
gepaard gaande groei van ons team buitendienst-mede-

werkers, is er plaats voor een representatieve
Ervaren bedrijfsinformatie

adviseurs m/v
voor het rayon

ZUID-NEDERLAND en VLAAMS-BELGIË

Wij vragen:

* Een opleiding op middelbaar niveau
* Doorzetters met aantoonbare resultaten

* Leeftrijd 25-45 jaar

Wij bieden:

* Voor de juiste kandidaat een zelfstandige en uiterst
levendige functie

* Goede beloning voor mensen met kwaliteiten
* Een middenklasse bedrijfsauto naar "eigen keuze" wordt

u ter beschikking gesteld.

Gegadigden worden verzocht hun schriftelijke
sollicitaties te richten aan NUHA B.V.

Willemsparkweg 46, 1071 HH Amsterdam.

Gevraagd kassier
1 dag per week, van 10.00-16.00 uur.

Tevens gevraagd
schoonmaakster

voor 2 a 3 uur per week op woensdagmorgen.
Inl. na 20.00 uur tel. 04754-86559.
International Video Limburg BV,
Akerstr. Nrd. 140, Hoensbroek.

Restaurant La Brasserie
prijswinnaar Neerlands Dis Bokal
heeft op korte termijn plaats voor:

Leerling-koks 2e en 3e jaars
Daarnaast zoeken wij voor de weekends en het aan-

staande seizoen een tweetal charmante, doch bovenal
vriendelijke meisjes/dames voor de bediening.

Voor een telefonische afspraak kunt u terecht bij Bert
Steenman van Restaurant La Brasserie, Passage 1-3 te

Valkenburg aan de Geul, 04406-14433.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
Voor een bedrijf in Roermond. De werkzaamheden vinden
plaats in ploegendienst en bestaan uit het inpakken en sta-
pelen van de produkten op palets. De verdiensten zijn zeer
goed. Vervoer is geregeld. Bent u full-time beschikbaar?
Prima! Maar ook part-time, weekend- of vakantiewerk is
mogelijk. Wilt u snel aan de slag kom dan langs.

Voor informatie:
04490-56156, Mariëlle Schutgens of Ingrid van der Veld.

GELEEN, RIJKSWEG ZUID IA.

Opticien gevraagd
voor winkel en werkplaats, wegens dienstplicht van een

onzer medewerkers
De gouden bril

Rumpenerstr. 29, Brunssum. Tel. 045-252857
Brillen, contactlenzen en hoortoestellen.

Stichting Gezinszorg Heerlen e.o.
Met als werkgebied Heerlen-Voerendaal zoekt voor medio

juli t/m aug.
Vakantiekrachten m/v

De te verrichten taken zijn vooral van huish. aard, veelal bij
bejaarden, gedurende 15 a 20 uur per week.

Een arbeidsovereenkomst zal voor min. 3 en max. 8 wkn.
worden gesloten. Het wettelijk minimum(jeugd)loon is van
toepassing. Van kandidaten wordt verwacht: Ift. min. 17 jr.
erv. in huish. werk en goede contactuele eigenschappen.
Belangstellenden kunnen schriftelijk reageren voor 5 juni
a.s. t.a.v. Afd. Personeelszaken, Stg. Gezinszorg Heerlen

e.0., Postbus 357, 6400 AJ Heerlen.
Gevraagd met spoed

Dames en Herenkapper M/V
wij bieden volledige baan en goedeverdiensten.

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

Serveersters en keukenhulp
Restaurant Oase te Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Gezocht voor een van onze cliënten in NUTH een nette
Zelfstandige Werkster

voor Kantoor-onderhoud op maandag, woensdag en
vrijdag in de late middaguren.

Linders Schoonmaakbedrijven. Tel. 045-421208.

St. Tropez Bar zoekt
Bardames

gar. loon 04490-15828
na 21.00 uur 17402.

Cafetaria "Aan de Mèrt"
Molenweg 22, Maasbracht

vraagt met spoed
Cafetariahulp

voor 20 uur, min. leeft. 18 jr.
Telefonische reakties:

04746-1892.
Wij zoeken voor enkele och-

tenden per week
'n peuterleister

voor Peuterspeelzaal Pim-
peloentje te Brunssum. Soll.
naar Postbus 153, 6440 AD

Brunssum.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
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.
Wir suchen für sofort oder
spater BAUARBEITER,
Maurerkolonnen, Einscha-
lerkolonen und Eisenflech-
terkolonen. Bei sehr guter
verdienstmoglichkeiten. Te-
Ie: 09-49-2157-5033. Büro-
zeiten: Mo. bis Fr. 8.30 Uhr
bis 15.30 Uhr.

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.
Gevraagd handige klusjes-
man voor hoofdzakelijk tuin
en huis te Aken-Richterich-
Laurensberg. Zat. v.a. 9.00
uur 09-49-241171822.
Privé-club met standing in
België (district Luik) zoekt
Aziatisch MEISJE met Ned.
nationaliteit. Goed loon ver-
zekerd. Intern mog. Tel. 09-
-32-41460204.
Pretpark "De Valkenier"
vraagt voor direct VAKAN-
TIEWERKERS m/v Leeft.
15-20 jr. Soll. na tel. afspr.
04406-12289.
Bouwbedrijf Savelberg vr.
ervaren METSELAARS en
betontimmerlieden voor
werk in Duitsland, omg.
Aken. Wekelijks geld en
hoog loon. Tel. 045-453748.
Dany's Snack, zoekt met
spoed een inval ROUTE-
VERKOPER m/v pim. 4Q
jaar (met uitzicht op een
vaste aanstelling in de pro-
vincie Limburg). Schriftelijke
sollicitatie aan Dany's Snack
Postbus 6876, 4802 HW
Breda. Tel. inlichtingen 076-
-874348.
Ambitieuse internationale
CHAUFFEURS MA/ gevr.,
max. Ift. 25 jr. Schrift, soll.
aan Int. Transp.bedrijf Leeb-
ma BV, Postbus 31091,
6372 AB Landgraaf.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Gevr. nette WERKSTER
voor ochtenduren, zo sp.
mog. v.a. 20 jr. Hotel Eden-
park 045-258885 Brunssum
Gevr. VERKOOPSTER op
part-time oproepbasis. Sla-
gerij Herm Mickartz, Markt
40, Kerkrade. 045-452586.
Huishoudelijke HULP gevr.,
15 uur per week. Tel. 045-
-324722.

Gevr. RTV-WITGOEP-
MONTEUR met ervaring
voor 'n jong enthousiast
team. Expert Oevenaars,
Kerkstr. 111. Brs. 252956.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
voor de gehele dag. Br.o.nr.
B-4675, LP, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Sparmart Kleynen: Wij vra-
gen een ervaren VER-
KOOPSTER voor onze sla-
gerij-afdeling. Lft. niet be-
langrijk. Tel. 045-216422.
Gezocht erv. FRITURE-
HULPEN en leerlingen voor
opstarten van nieuwe zaak.
Tel. 045-419821.
FRITUREHULP gevr. m/v,
5-daagse werkweek van
15-22 uur. Bellen na 12 uur
045-422307
Met spoed gevr. KEUKEN-
HULP. Seizoenswerk. Zon-
der erv. onnodig te soll. Tel.
04406-16651, Berkenstr. 21
Valkenburg.
HULP voor timmerwerk-
zaamheden gevr. ca. 20 uur
p.w. Tel. 04459-1269.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht, Markt
31, Kerkrade.
Sportver. te Kerkrade vraagt
repres. (echt)paar voor
KANTINEBEHEER. Graag
enige ervaring. Br.o.nr.
B-4684, L.P. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Gevr. in Nederlands/Frans
gezin wonende in de directe
omg. van Parijs een AU-
PAIR m.i.v. half aug. Liefst i.
b.v. rijbewijs. Schrift, reac-
ties: Fam. Heuts, Bellen-
kampweg 24, 6438 KG
Oirsbeek.
Full-time KELNER/Serveer-
ster, met restaurantervaring,
voor vast werk. 043-212407
Fa. Wepak vraagt PLOEG-
LEIPERS en verkopers,
voor verkoop onderhouds-
produkten in Vlaams-België.
Gratis vervoer en opleiding.
Bewijs van goed gedrag
verplicht. Tel. 045-221253.
Gevr. FRITUURHULP,
Snack-bar De Markt, Nuth.
Tel. 045-244429 na 11.30 u.
Moderne SLAGERIJ in om-
geving van Heerlen, vraagt
met spoed parttime winkel-
verkoopster voor minimaal
20 uur per week.- Minimum
leeftijd 17 jr. en maximum
leeftijd 20 jr. Schriftelijke
sollicitaties, liefst voorzien
van pasfoto, te richten aan
Adm. Kantoor Ideaal, Postb.
23009, 6367 ZG Voerendaal

MEISJE of huisvrouw ge-
zocht voor escort. Tel. 045-
-222527.
Een charmante verschijning,
korrekte omgangsvormen,
konfectiemaat 36/38, lengte
ca. 1.70men een leeftijd tot
35 jaar, zijn de essentiële
punten om als regionale
hostess op free-lance basis
bij het Nederlands Publici-
teits en Promotieburo B.V.
te kunnen functioneren. In-
teresse? Uw sollicitatie-brief
met pasfoto verwachten wij
gaarne op: Postbus 206,
2230 AE Rijnsburg.
Bar Mi Amore Leyenbroe-
kerweg 160 zoekt BUFFET-
JUFFROUW v. avonduren
(20.00-4.00) 04490-19534.
DAMES-HERENKAPSTER
gevr. tot max. 22 jr. Tel.
045-320536.
Volkskracht en Trouw vra-
gen aktieve BEZORGERS
(sters) voor vroege ochtend
tussen 6 en 7 uur, voor
Heerlen. Inl. 045-724496.
Fa. Roadstar vr. met spoed
verwarming-, installatie-,
onderhoud- en ELEKTRO-
MONTEURS, bankwerkers,
metselaars, betontimmerlie-
den, pijpfitters, voor NL. en
D. Tel. 045-226346.
Met spoed gevr. SLAGERS-
GEZEL. Slagerij L. Huben,
Kerkstr. 79, Brunssum. 045-
-252733.
Hulp gevr. bij BOUW-
WERKZAAMHEDEN, plusm
18 jr 04406-12934 na 18 u.
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,- dollar. Br.o.nr. B-4583
LD., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
JONGEMAN gevr. voor Am-
stenrade voor het bezorgen
v.d. Volkskrant. 045-222144
Goedl. gezellig privéhuis

"heeft nog plaats v. leuk
MEISJE. Verd. 60%. Inl.
045-425100.
Gevr. erv. METSELAARS
en opperlieden voor directe
indiensttreding. Aann. bedr.
Piet Jacobs BV Hoensbroek
bel 045-212095
Gevr. met spoed jonge
VROUWEN voor sampling-
aktie en md. dames voor
winkelaktie. Inl. tel. 070-
-3936683.

I GOKNIETMETGAS!
Zuiveren betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.
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Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS te huur in studen-
tenhuis v.a. ’ 260,- mcl.
Schaesberg 045-313255.
Te h. GESTOFF. kamers v.
studenten ’ 300,- p.mnd.
all-in. Heerenweg, Heksen-
berg-Hrl. Tel. 045-312367.
Grote gemeub. KAMER te
bevragen na 14.00 uur,
Voskuilenweg 40, Heerlen.
Gemeub. kamer te h. met
gebruik van keuk. en badk.,
voor net werkend persoon te
HOENSBROEK. Tel.
045-221003
Te huur aangeb. ZIT/SLP-
KAMER in Treebeek. Tel.
045-212663.
Te huur KAMERS te Hoens-
broek voor handig persoon
die bereid is een en ander
op te knappen. Te bevr. tus-
sen 17.30-18.30 uur 045-
-228054.
BEKKERVELD, mini app.;
woonk., slaapk., keuk., kel-
der, tuin. Vrij per 01-06 voor
1 persoon met vast werk.
Tel. 045-420821.

Kamer te huur gevr. voor
studente in MAASTRICHT.
Tel. 04920-24834.
Te huur aangeb. gemeub.
KAMER te Heerlen-Zuid.
Tel. 045-221151.
Te h. studentenkamer in
centr. HEERLEN. Huur

’ 350,- all-in. 045-720667.
Eerste jaars HBO-STU-
DENTE zkt. kamer per 1-7.
tel 04904-14376. (Marielle)
Te h. kamers en apparte-
ment. Papperjans 37,
HEERLEN, tel 045-222897
Gem. KAMER, 10 min. loop-
afstand Centrum Heerlen.
Tel. 09 3212238034.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG, liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Won ingruil
Nieuwe eengezinswoning te
Heerlerbaan teg. dito wo-
ning te ZESWEGEN. Tel.
045-423971

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

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Hobby/Doe het zelf
Te koop radiograf. bestuur-
bare brandstof en accu AU-
TO'S en boten. Incl. alle toe-
beh., ’ 450,-. A ge Water 46
Schinveld.

Te koop 11 mtr. hoge AN-
TENNE-MAST kantelbaar,
met rotor en 2 mtr. 9-ele-
ments kruis-yagi antenne.
T.e.a.b. 045-442782.

Winkel & Kantoor

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

Te huur WINKEL- of kan-
toorruimte, 10 min. loopaf-
stand van centrum Heerlen.
Tel. 09-3212238034.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■ : . " ' ■■■■■■■■ ■
Bedrijven/Transacties

Het adres voor CD's en MC's
Meer dan 1000 titels uit voorraad leverbaar, tegen de

allerlaagste prijzen. De complete collectie van low-budget
tot full-price.

Best Music Center
Industrieweg 165, Best, tel. 04998-98874.

Te k. 120 TERRASSTOE-
LEN, poffertjesfornuis, fri-
teuse, magnetron en diep-
vrieskist. Tel. 04406-13558.

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

Landbouw en Veeteelt
Denkt u erover om het
MELKKWOTUM te verko-
pen, schrijf dan naar Br.o.nr.
B-4609, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 PP Heerlen.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
STOLSCHUDDER, Strela
PZ schudder, Gustin trom-
melschudder, kl. kunstmest-
strooier. Tel. 045-241776
Te koop 8.8. DIKBIL stam-
boek dekstier en dikbil pink.
04493-1568.
2 Bio-dyn gemeste STIE-
REN, 2 jr., vaste pr.
’2.000,- p.st. Oude Roder-
weg 9, Heerlen
TROMMELSCHUDDER te
koop, i.z.g.st. Tel. 045-
-425407
Te koop 2-paards VEEWA-
GEN, (gewoon rijbewijs).
Tel. 045-273714.
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 koop Shetlandse PONY,
zeer mooi en braaf; 2 sier-
geitjes; watervat 750 Itr. Tel.
045-751539.

Te k. gevr. LANDBOUW-
GROND, omgev. Übachs-
berg. Br.o.nr. B-4366 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 0451-
-241284.
Te k. gevr. akker- of WEI-
DEGROND omg. Brunssum
Schinveld, M.beek, Bingel-
rade. Tel. 045-254740.
Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; IHC 423, IHC
955; John Deere 1630, John
Deere 1640; MF 285; Re-
nault R 56, Renault RB6; Ur-
sus 60-36, Ursus C 362; Ze-
tor 4511, Zetor 6911. Collé
Sittard. Tel. 04490-19980.
Nieuwe TRACTOREN voor
superlage prijzen: Deutz DX
6.05 4 WD 100 pk, Deutz DX
4.50 4WD 85 pk, Deutz DX
4.31 4 WD 75 pk; Zetor 5211
Zetor 6211, Zetor 7211. Col-
lé Sittard. Tel. 04490-19980
Te k. dubbele binnensilo, 3
en 4 ton. TeL 045-443137.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

Alfa
ALFASUDI.S'BO, 1 jr. APK,
i.z.g.st., geen roest! 1e eig.

| 045-716928.
Te k. ALFA 33 QV, bwj. '88,
LPG, zeer goed onderh. vr.
pr. ’ 17.500,-. 045-719225
Van part. ALFA-ROMEO
164 Twins Park bwj. '90,
groenmet., 3.000 km, alarm
etc, pr.n.o.t.k. Inr. tegen
Saab mog. 045-729102.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Alfa Romeo AL-
FETTA 2 L '81. Tel. 045-
-741320 na 18.00 uur.
ALFA GTV 6 2.5i in nw.st.,
'81, vr.pr. ’10.750,-. Evt.mr. mog. 045-225339.
Te k. Alfa Romeo GULIA
1300 Tl 2 stuks. Tel. 043-
-640425.
Alfa SPIDER 1600, bwj. '75,
i.g.st. antracietgrijs, nwe.
kap, alu. vlgn., ’12.900,-.
Tel. 04750-22697.

Audi
AUDI 80 GL, bwj. 10-'Bl,
d.blauwmet., LPG, 5-versn.,
schuif/kanteldak. Tel.
04498-54916.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Audi COUPE 5 GTS, bwj.
'81, APK 4-'9l. 04451-2026

AUDI 100 '83, 1e eig., i.z.g.
st., pr. n.o.t. Tel. 04454-
-2333 tussen 8.00-18.00 uur.

Austin
Mini AUSTIN, bwj. '80, APK
mei '91, ’1.000,-. Tel. 045-
-219146, na 20.00 uur.
AUSTIN Mini Mayfair bwj.
'85, 26.000 km, ’7.500,-.
Tel. 04454-5560.

Te k. MINI 1000 '80, APK,

’ 1.600,-. Pr. Margrietstr. 34Swalmen. 04740-2166.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

BMW
i

Een BMW kopen met
twee jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het unieke
BMW-autoplan!

Een nieuwe vorm van
leasing voor iedereen. .
Diverse jonge 3, 5 en 7

series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade

045-452121
BMW 316 bwj. '77, APK 3-
91, i.g.st., ’950,-. Tel.
04454-2084.
BMW 323 I bwj. '79, 100%,
14" sp.velgen, groenmet.,
Philips Car-stereo, nwe.
bekl. ’6.750,- 045-212956.
Te koop BMW 320, 10-'Bl,
i.z.g.st., veel nieuw,

’ 10.000,-. tel 04490-79908
BMW 1602, 1975, org.
69.000 km., pr.f 1.850,- Tel.
045-255784.
Tek. BMW 518 I op gas bwj.
'85 als nw., veel extra's vr.
pr. ’ 11.500,-. 04490-51467
Te koop van 1e eig. BMW
318, kl. rood, 85.000 km,
bwj. '81, zeldz. mooi, vr.pr.

’ 5.250,- (nw. banden enz.).
Tel. 04492-5473.
Te k. BMW 520-i, bwj.'B3, s-
speed, 1e lak, getint glas,
nwe. banden, APK '91,

’ 8.250,-. Tel. 04490-40382

i

BMW 316 1800 CC t. '84, 'getint glas, perf. st.

’ 10.500,-. 04490-26047. "BMW 316, dec.'B3, tel.
04490-51143.
BMW 316, 8-78, metallic-
groen, 115.000 km,

’ 1.950,-. Tel. 04906-1387.
T.k. BMW 630 CS, bwj. '76,
De Tichel 120, Hrl. Div. ex-
tra^
BMW 316, 5-'B7, blauw, 4-
drs., 56.000 km, schade,

’ 14.500,-. Tel. 04906-1387
Te k. BMW 316, bwj. '84,
LPG en access, i.z.g.st. Tel.
04406-40702.
Te k. BMW 325 hartge, met
vele extra's o.a. 16-inch
velgen, get. glas, electr. sp.
Tel. 04490-53630.
BMW 316 4-drs. beige-met.
aug. '86, 44.000 km. Volvo
Jac. KLIJN Kerkrade. Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
Super echte BMW 630 CS,
'78, getun. motor, met rek.,
bilstein, sperdis., elec. ruiten
etc. Inr. mog. 045-728687.

Bedford
Te koop BEDFORD 2.8
Custom Car, i.z.g.st. uitgeb.
6 cyl. pr. pim. ’9.000,-.
Heerlernersteenweg 51,
Kerkrade. Q45-416132.

Buick
Te koop BUICK Sky Lark,
bwj. '80, autom., APK 1-'9l,
vr.pr. ’ 3.300,-. 045-722748

Citroen
Te koop Citroen VISA Super
E, rood, APK, bwj. '83, i.z.g.
St., ’ 4.000,-. 045-222924.
CITROEN CX 20, '84, wit,
getint glas, vaste prijs

’ 5.900,-. Tel. 045-245223.
CITROEN BK 14E, mei '87,
53.000 km, d.grijsmet.

’ 12.750,-. 045-425882.
Te k. Citroen VISA Super E,
i.z.g.st., zeer zuinig, APK
met steekproef. Bwj.'B3, pr.

’ 2.950,-. 045-227447.
Te k. CITROEN GSA bwj.
'80, APK-gek. pr. ’ 1.000,-.
045-720667.
CITROEN BK 16 TRS met
electr. ramen, cv., get. glas,
nw. banden, „tl., trekh. en
stereo etc. In.st.v.nw., bwj.
midden '84. Inr. bespreek-
baar. Tel. 04752-4826.

BK 19 TR diesel, STATION-
CAR, 10-'B7, rood, 75.000
km, ’ 17.950,-. 04906-1387
Te k. CITROEN CX Prestige
verl. type, aut., kl. grijs, bwj.
'83, APK 1-'9l, i.z.g.st. pr.n.
Q.t.k. Tel. 045-726707.
CITROEN GSA break, bwj.
'84, APK 12-'9O, trekh. vr.pr.
’2.400,-. 045-715925.

Dodge
Te k. DODGE Pick-Up 4x4,
VB, LPG, grijs kent., techn.
200%, pr.n.o.tk. Tel.
04490-3231Q.
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.
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Proficiat

Frits met het zien van Abraham en inJo met je 46e verjaardag van Pap, mam, en Kam
Vandaag ook de hele dag te zien op LDjj^S

Veer zint 121/2 joar getrouwd

recepsie tussje 7 en 8 oer >
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25 jaar geleden dat onze Lambert met zijn Nettytf° u
ie *toen, nu en altijd zullen wij met zn allen van F' ■«tweetjes bliiven houden. n— -j— —i.

Proficiat
Wielde Hielde

40' Joar

Hallo
Abraham

Proficiat van je vrouw!
Vandaag ook op LD-TV.

wj

Proficiat A
Met jullie 25 jarig huvv^| n

Mark en Marjon..^

{
Reageren op a

advertenties ond*r \
BRIEFNUMMER ~ 5

Stuur uw brief (voldoe" s
gefrankeerd) naar rie *Limburgs Dagblad .

Postbus 3100, 6401 V j
Heerlen en vergeet n c

links onder op de .i ]
enveloppe het numm6

de advertentie te ]
vermelden. 1_""' *Daihatsu _> t

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Merc. 200 D veel ace. '85

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

Hyundai Pony 1.5 GL '88
Charade Turbo diesel '86

Charade '84
Charade aut. '83

Daihatsu Cuore '86
Charade Bianco '87

Fiat Tipo 1.4 '89
VW Golf Manhattan '89

Ford Scorpio 2.8iGL '87
Peugeot 205 XS '87

Corsa 12 S Swing '85
Sierra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88

Ford Si ërra 1.6 L '86
Sierra 1.6 '84

Honda Civic 15 S '84
Audi 80 diesel '82

Audi 80 22.000 km '88
Nissan Cherry '84

Siërra 1.6 L '86
Nissan Sunny Combi '85

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Fiat Uno 45 '86

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Ascona 1.6 S '85
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86

BMW 316 4-drs '87
Opel GT '69

Opel Kadett 1.6 D '83
Kadett GT 5-drs. '85

Kadett 12 LS '85
Kadett Combi 16 D '85

Kadett 13 N '81
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadert 1.3 autom. '82

Terrein- en
bedrijfauto's

Daihatsu Feroza 16 V '89
Mitsubsihi L 300 '87

Div. inruilers van

’ 500,- t/m ’ 1.500,-.
Reeweg 112 (Ind.terr.

Abdissenbosch) Landgraaf.
Tel. 045-321810

Voor Piccolo's zie verder pagina 6

DAIHATSU Charade dl s!
TS, 6-'B4, 1e eig., '■*$
Vr.pr. ’ 4.450,- 045-31^ j

Hyundai^ j
Te koop Hyundai STEL ,
1600 GSL bwj. 4-'B7, n fi |
st. div. extra's, pr.n.o'- 'bevr. tel. 045-421440^ «

Jeep _^
Daf WAPENDRAGEP pi);
126 1 ton met APK ’ JS
045-211982. __^-y
Te k. Jeep rvlitsu^
PAJERO turbo diesel,
'84, veel acces3-
-’ 19.500,- 045-750_Ug>^
Te k. SUZUKI Jeep SJ
nov. '84, radio, alarm, .^
bar, trekh., nw. banQ'nO-;
roof, enz. vr.pr. ’*"045-457320 of 45393g>^

Lada
LADA 2107, bwj. 6'/
22.000 km. keurige "
Tel. 045-751438.j_^^

Lancia^^J
Te koop zeldzame LaV
FLAVIA Coupé 1.8 ->*!"
Tel. 043-640425I__-^
Te k. AUTOBIANCHI A jt
E bwj. '85, APK 1-'9l-^7, .58.000, Tel. 043-6423^

Land ro^g__^
Te koop voor lief»l**,,.
LAND-ROVER 109, °L>
gas, gr. kent., div. e*'

pr. ’ S-OOO" 045-4190°^
Mo"s,

Te k. MINI Chelsea, *>*L I
35.000 km, alu. vlgn- %<s
z.g.st. ’7.700,-. P«%tfZd. 49, Oirsbeek, "^2351- _-<£l
MINI 1300 bwj. '79, z, pi
met schuifd. en br. DJ' '’ 1.200,-. 045-25J___£?>^

Oldtimers^_y
Te k. zeer mooie
MGAI6OO,

coupe kl. rood, verenr K
spaakwielen, pr-"-£daal'

Teggert 138, Voereno
Tel, 045^gggl^i



Wapenreductie
aandachtig wordt nog gewerkt

'tnem et opstellen van een docu-
e^ !: waarin de hoofdlijnen van
scu zijn neerge-
&__, Ven- De ondertekening van
wZolwaardig, tot in detail uitge-
vat, ; verdrag over de reductie
i^ l |rategische wapens komt pas
(Je"et najaar aan de orde, waarna
Wanw. erhandelaars zich naar ver-
]t.^ fttlng onmiddellijk zullen zet-
STa?,^? de uitwerking van eenHA^T-n-akkoord.
S_*k Punten in het document dat

! tor;n
t en Gorbatsjov in Washing-

Wan^JS6o voorgelegd, zijn een
de met 30 procent en
pro^rder bekend geworden com-
ten ri SSen inzake de kruisraket-; gei e d°or vliegtuigen worden
feik <:eerd (ALCM's), waarvan de
ter 3dte maximaal 600 kilome-
ter. g bedragen, en die op sche-
(Slr,.., worden meegevoerd
er hV +'SX waarvan beide partijen
b6n

et meer dan 880 mogen heb-

Bush heeft deafgelopen dagen be-
nadrukt de vrijwel tot stilstandge-
komen onderhandelingen over
een conventioneel ontwapenings-
akkoord (CFE) bij Gorbatsjov te
zullen aankaarten. Leek een CFE-
akkoord in de eerste maanden van
dit jaar binnen handbereik- zeker
nadat de Sovjets het Amerikaanse
voorstel voor een wederzijds troe-
penplafond van 195.000 man-
schappen in Centraal Europa had-
den overgenomen - inmiddels is
de vaart er bij het Weense overleg
volledig uit.

Stagnatie
De Sovjetleiders worden ervan
verdacht de uitkomsten van het
overleg over de Duitse eenwor-
ding af te wachten alvorens op an-
dere terreinen weer vooruit te
koersen. Volgens andere specula-
ties stelt Gorbatsjov zich onder
druk van het militaire apparaat

minder plooibaar op. Behalve op
de vertragingstactiek bij het CFE-
overleg wordt daarbij ook 'gewe-
zen op devastgelopen Open Skies-
conferentie (over proefinspecties
boven eikaars grondgebied), de
harde aanpak van deBaltische sta-
ten, deopvallende militaireparade
in Moskou op 9 mei ter vieringvan
de 45e verjaardag van de neder-
laag van de nazi's, terwijl de pro-
motie van defensie-minister Dmi-
tri Yazov tot maarschalk ook als
een betekenisvol feit naar voren
wordt geschoven.

Ten tijde van het bezoek van Ba-
ker aan Moskou, half mei, leek
Gorbatsjov de touwtjes overigens
nog altijd stevig in handen te heb-
ben. Volgens een westerse militai-
re deskundige, met Moskou als
standplaats, wordt de positie van
Gorbatsjov niet wezenlijk ddor het
leger bedreigd. „Gorbatsjov zal
doorgaan met het nemen van be-
sluiten die de voorkeurspositie
van het leger aantasten. Voor de
militairenziter niet veel anders op
dan lijdzaam af te wachten wat die
verdomde politici nu weer op de
top zullen weggeven," aldus de ex-
pert.

Het predikaat 'succesvolle top' zal
voor Gorbatsjov vooral afhangen
of hij er in slaagt de handelsbe-
trekkingen tussen de VS en de
Sovjetunie te verbeteren. De Sov-
jets 'loeren' op de status van
'meest begunstigde natie', waar-
door de exportbelemmeringen op
de aanlokkelijke Amerikaanse
markt van allerlei produkten- va-
riërend van wodka tot pretoleum-zullen wegvallen.
Aan de op Malta geformuleerde eis
dat de Sovjetregering eerst haar
emigratiewetten moet liberalise-
ren, is formeel nog niet voldaan
(aangepaste wetgeving wacht op
parlementaire behandeling), in de
praktijk zijn de regels inmiddels
danig versoepeld. Daardoor is bij-
voorbeeld een uittocht van Sovjet-
jodenmogelijk geworden, wat het
Joods Wereld Congres er dezer da-
gen toe bracht deregering-Bush te

adviseren de Sovjetunie het ver-
langde handelsvoordeel toe te
kennen.

Of dat er van komt hangt mede af
van het gewicht dat Bush wil toe-
kennen aan de kwestie-Litouwen.
Een stroming binnen het Ameri-
kaanse Congres wil verbeterde
handelsbetrekkingen koppelen
aan concessies van Gorbatsjov in
de richtingvan de Baltische staten
Estland, Letland en Litouwen.
Maar Bush en Baker hebben al la-
ten weten niet op die toer te willen
gaan.
De deplorabele economische si-
tuatie in de Sovjetunie baart de
Amerikanen grote zorgen. „De
Sovjetunie is alleen in militair op-
zicht nog maar een supermacht,"
verwoordt een Amerikaanse di-
plomaat de overtuiging in kringen
van de VS-regering: „Verder is het
een arm, vervuild, onderontwik-
keld, technologisch achterlijk en
slecht geleid land."
Veel vertrouwen in de economi-
sche hervormingen van Gorbats-
jov hebben de Amerikanen niet.
Maar om redenen van stabiliteit
zien zij hem toch niet graag van
het wereldtoneelverdwijnen. „Ho-
pelijk overleeft hij de huidige
moeilijke tijden enkrijgt hij de ge-
legenheid om echte hervormingen
door te voeren. Maar het valt niet
mee daarover optimistisch te zijn,"
aldus de diplomaat.

Van de onderwerpen die verder
tijdens de top aan de orde zullen
komen zijn de geplande onderte-
kening van overeenkomsten over
de vernietigingvan chemische wa-
pens (CW-akkoord) en het terug-
schroeven van het aantal kern-
proeven ook niet van belang ont-
bloot.
Het programma vermeldt voorts
de ondertekening van akkoorden
op minder in het oog springende
terreinen als de vestiging van cul-
turele centra, terwijl de twee presi-
denten regionale conflicten (Af-
ghanistan, Midden-Oosten) uiter-
aard ook niet onbesproken zullen
laten.

MICHAIL GORBATSJOV
.positie niet wezenlijk door leger bedreigd...

GEORGE BUSH
...nieuw leven in CFE-onderhandelingen.

In België werd onlangs de omstreden
Wet Gol met twee jaar verlengd. Deze
wet uit 1985 geeft zes Brusselse ge-

beenten de mogelijkheid om niet-EG-
°urgers, lees Turken en Marokkanen,
jeweren.De redenering was dat nog meer mi-
kanten de openbare orde in de ge-
beenten zouden verstoren. Als enige

gemeente buiten Brusselkreeg ook de
stad Luik de mogelijkheid om de wet
toe te passen, maar dan voor de duur
van één jaar. „Een oplossing a la Bel-
ge", noemt de Koninklijk Commissa-
ris voor het migrantenbeleid in België,
Paula d'Hondt, de maatregel. „De wet
gaat tegen alle internationale verdra-
gen in, dat is duidelijk. We hebben dan

.ook gezegd dat wij een ander beleid
voorstaan, meer gericht op integratie.
Maar ja, hier in België ligt dat allemaal
wat moeilijker met die ingewikkelde
staatkundige huishouding. De rege-
ring zegt: we geven de gemeenten ge-
woon nog twee jaar de kans om
schoon schip te maken. Dat heet poli-
tieke consensus."

Koninklijk Commissaris in België wijst beleid regering af
'Voor migrantenbeleid

Europese aanpak nodig'
hvsHS?EL - Mevrouw Gol
k_.m *n een Pas ingericht
* voor aan de Wetstraat in
ïlrj Ssel, vlak tegenover het
CoJpbouw. De Koninklijk
h0Q missaris kan van elf
t)eig Zo de kamer van Jaques

rS ' voorzitter van de
twPPfse Commissie, bin-

"«Uken. Hij is er niet.
'rilt K'C 1hier in feite pas op 15
B°hWUs vorig jaar officieel be-
-1%„ n

" iegt ze uit. „Mijn benoe-
gmginop 8 maart 1989 na de

verkiezingen, waarbij de opkomst
van rechts overduidelijk bleek. Ik
kreeg als opdracht deeerste minis-
ter te adviseren omtrent het mi-
grantenbeleid, dat beleid te coör-
dineren en zaken dienaangaande
te begeleiden en te stimuleren."
Dat de regering haar negatieve
conclusies betreffende de Wet Gol
nu totaal heeft genegeerd, fru-
streert haar niet. Ze kent het poli-
tieke wereldje maar al te goed na
zeventien jaar namens de CVP in
de Senaat te hebben gezeten en
acht jaar als staatssecretaris lid te'
zijn geweest van deregering.

„Kijk, ik kom zelf uit dat milieu,
dus ik weet dat een regering vol-
gens bepaalde richtlijnen moet
werken.Het migrantenbeleid is nu
eenmaal extra moeilijk, omdat het
menselijk aspect zon grote rol
speelt. De wet geeft contouren
aan, waarbinnen we kunnen han-
delen. Ik ben dus in feite met han-
denen voeten gebonden, maar dat
neemt niet weg dat ik mijn mening
als onafhankelijk persoon mag
ventileren. De regering verlengt
dus de Wet Gol, maar ik hoop wel
dat dit de laatste keer is en ik ga
daar eerlijk gezegd ook vanuit."

De omstreden wet werkt volgens
een begin volgende maand te ver-
schijnen rapport van de Konink-
lijk Commissaris totaal niet. „De
wet werkt zelfs averechts, zegt me-
vrouw Gol onomwonden. „De be-
doeling was om migranten te
spreiden, het getto-effect tegen te
gaan. We hebben de cijfers in de
zes Brusselse gemeenten Schaar-
beek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-
Node, Anderlecht, Molenbeek en
Vorst eens naast elkaar gelegd en
geconstateerd dater in de loop van
de vijfjaar dat dewet daarvan toe-
passing was, in feite niets ten goe-
de is veranderd."

Het rapport concludeert dat niet
alleen het cijfermateriaal sinds het
in werking treden van de wet aan
alle kanten rammelt, maar dat de
migranten juist in versterkte mate
bij elkaar büjven wonen. Grote
groepen mensen werden via aller-
lei kanalen toch toegelaten. En
grote steden hebben nu eenmaal
een forse aantrekkingskracht op
minder bemiddelde mensen.
Brussel bijvoorbeeld telt op dit
moment zon één miljoen inwo-
ners, waarvan dik 25 procent bui-
tenlanders.
,We hebben dezaak veel te veel op

z'n beloop gelaten. Er is in die vijf
jaar totaal niet gecontroleerd en
geëvalueerd. Dat is de grote fout
geweest", aldus mevrouw
d'Hondt, die één ding nog eens wil
benadrukken: „Meneer Gol, die
destijds met die wet kwam, is ze-
ker geen racist. Dat zou niet fair
zijn om dat te zeggen. Hij heefteen
filosofie, maar zijn bedoelingen
werden niet gevolgd."

PAULA d'HONDT
meneer Gol die met de wet kwam, is zeker geen racist.

binnen/buitenland

ondertekening gedetailleerd START-akkoordpas in najaar

Toch optimisme rond
top Bush-Gorbatsjov

let
iw u?tputtende overleg dat hii
5: l 2rJn Sovjet-collega Edoeard
g v r̂dnadze en met president
|eid

r°atsjov voerde, heeft ertoe ge-
je

, vater toch het een en ander te-
t\v van de afspraken diede
L!* Presidenten maakten tijdens
V aatste topontmoeting, 2 en 3

d* öu tmber vorig jaar op Malta.
*f in -en Gorbatsjov spraken toen

"j jg n Juni van dit jaar een verdrag
rif. °nt^ertek:eneii over verminde-
het6 Van strategische kernwapens,

f; Da EoSenoemde START-akkoord.
nartfnaast werd de bereidheid be-
,^arukt in de loop van 1990 over-
'Wh ing te bereiken over een
i_w_w~rag inzake conventionele wa-
(S (CFE-akkoord). Op Malta
ile afgesproken dat
ge v$ hun handelsbelemmerin-
heffVoor de Sovjetunie zullen op-

"ler n.indien hetKremlin soepe-
ven em-gratiewetten invoert. Bo-
sta„gen°emde drie onderwerpen
CS 00k tijdens de toP in Was'

gt°n hoog op de agenda.

Van de redactie buitenland
DEN HAAG - Ruim een maand geleden spraken
Amerikaanse diplomaten in bedekte termen de
vrees uit dat de topontmoeting tussen de presiden-
ten George Bush en Michail Gorbatsjov (30 mei tot
3 juni in de VS wel eens op een 'sof zoukunnen uit-
draaien. Immers, de ondertekeningvan een wapen-
akkoord leek er op dat moment niet in te zitten. De
Sovjets hadden alle aandacht verlegd naar de be-
sprekingen over de Duitse eenwording en trapten
om diereden bij deverschillende ontwapeningson-
derhandelingen stevig op derem. Bovendien zorg-
de de economische wurggreep waarin het Kremlin
het naar onafhankelijkheid strevende Litouwen
had genomen, voor een vertroebelde sfeer tussen
Moskou en Washington. Inmiddels is de stemming
in het Amerikaanse kamp omgeslagen en wordt al
weer hardop gedacht over een 'succesvolle top. De
reis dieVS-minister van buitenlandse zaken James
Baker half mei naar Moskou ondernam, heeft veel
bijgedragen tot de optimistische stemming.

Voor onderdrukking tijdens koloniale tijdperk

Keizer van Japan biedt
Koreanen excuses aan

Van onze correspondent

SINGAPORE - De Japanse keizer
Akihito heeft de verantwoordelijk-
heid op zich genomen van de brute
onderdrukking van het Koreaanse
volk tijdens de Japanse koloniale
overheersing, van 1910 tot 1945. „Ik
kan niet anders, dan mijn diepste
spijt betuigen, als ik denk aan het
lijden van uw volk, dat door mijn
land is veroorzaakt," zei de Japanse
keizer plechtig tijdens een banket in
zijn paleis, ter gelegenheid van het
bezoek van de Zuidkoreaanse presi-
dent Roh Tae Woo. Het is de eerste
keer, dat een Japanse monarch in
het openbaar zon verklaring aflegt.

Premier ToshikiKaifu had al eerder
in zijn ontmoeting met de Zuidkore-
aanse president zijn „oprechte spijt
en verontschuldiging" betuigd over
wat hij noemde „de Japanse acties,
voor een bepaalde periode in de ge-
schiedenis, die ondraaglijk leed en
verdriet hebben berokkend aan het
Koreaanse volk." Volgens diploma-
ten ging premier Kaifu met zijn
spijtbetuiging veel verder dan zijn
keizer.

Roh accepteerde de verontschuldi-

gingenvan de keizer. Hij zei, dat het
„niet makkelijk is om historische
feiten weg te wissen ofte vergeten."
Maar hij vond het „veelbetekend
dat uwe majesteit, symbool van de
Japanse geschiedenis en de nieuwe
Japanse natie, van zijn diepe be-
zorgdheid blijkt geeft over deze
kwestie."
„De donkere schaduw van de histo-
rie was een obstakel in de betrek-
kingen, maar het moment is nu aan-
gebroken voor een nieuw tijdperk
van vriendschap en samenwer-
king," aldus president Roh.
In een toespraak tot het Japanse
parlement zei Roh gisteren dat 'Ja-
pans vooroordeel'goede betrekkin-
gen tussen de twee landen in deweg
staat. Hij riep Japan op om hieraan
een einde te maken en de „wonden
te helen van de brute koloniale
overheering van het Koreaanse
schiereiland." Er bestaat nog altijd
een „pschygologische barrière tus-
sen de twee landen." Vriendschap
tussen de beide landen is volgens
hem slechts mogelijk, als de Japan-
ners de ongeveer 700.000 Koreanen
die in Japanwonen,als hun gelijken
accepteren. Het was voor het eerst
dat een Zuidkoreaanse leider het
Japanse parlement toesprak.

Zuid-Korea en vele andere Aziati-
sche landen vinden, dat de Japan-
ners nooit de moeite hebben geno-
men om hun verontschuldigingen
aan te bieden voor hun brute optre-
den tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Een Japanse regeringswoord-
voerder verklaarde, dat in het verle-
den vele Japanners niet bereid wa-
ren om hun spijt te betuigen. „Maar
er is nu een nieuwe generatie van
leiders, die dat wel wil en bereid is
om een nieuwe bladzijde om te
slaan," zei Taizo Watanabe. Volgens
hem hebben de verontschuldigin-
gen laten zien, dat er „iets funda-
menteel is veranderd."
Japan heeft het Koreaanse schier-
eiland gedurende 35 jaar lang geko-
loniseerd. MiljoenenKoreanen wer-
den gedwongen om in het Japanse
leger dienst te nemen of werden als
goedkope werkkrachtennaar Japan
gedeporteerd. In hun eigen land
moesten de Koreanen Japans pra-
ten en de keizer aanbidden.Premier
Kaifu zei, dat Japan de lasten zou
verlichten van de Koreanen die ge-
dwongen waren in Japan te blijven
en van de 20.000 overlevenden van
de atoombom. Kaifu beloofde hen
ruim 26,5 miljoen Amerikaanse dol-
lar aan hulp.

Luik
Luik is een verhaal apart, vindt
mevrouw d'Hondt. „Die gemeente

verkeert in een failliete positie.
Een deel van het gemeentelijk per-
soneel moet afvloeien, omdat er
gewoon niet genoeg geld is voor
zon omvangrijk ambtenarenappa-
raat. Daarbij komt dan ook nog
eens de grote toevloed van vluch-
telingen - (2.234 op een totale be-
volking van zon 200.000 mensen,
red.) - en het is dan niet onbegrij-
pelijk dat deze stad dan een jaar
respijt krijgt om de zaak enigzins
te normaliseren." Luik krijgt ove-
rigens 108 mensen extra om de
vreemdelingendienst en < andere
terzake bevoegde instanties te ont-
lasten.

De Belgische regering heeft naast
deverlenging van de Wet Gol - die
in feite gericht was op migranten -nieuwe maatregelen genomen om
de toelating van vluchtelingen te
beperken. De opvangcentra zitten
overvol. Zo krijgen ambtenaren
verregaande bevoegdheden om
mensen te weigeren, opdat de
wachttijden voor asielzoekers
drastisch worden bekort. Ook zal
strenger worden opgetreden tegen
luchtvaartmaatschappijen, die
passagiers zonder geldige papie-
ren naar Brussel brengen. Maar of
het allemaal helpt? Mevrouw
d'Hondt heeft er een hard hoofd
in.

De Koninklijk Commissaris zucht
eens. „De klacht blijft: 'Onze stad
is niet meer van ons. Het wordt
dan ook hoog tijd dat het minder-
hedenbeleid op Europees niveau
wordt aangepakt. Dat lijkt mij op
lange termijn de enige oplossing
voor ditprobleem. Maar datBelgië
met de Wet Gol nu geen goede
beurt maakt, dat lijkt mij wel dui-
delijk. Vreemdelingenzijn natuur-
lijk niet de oorzaak van alle
kwaad."

luc somers
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Auto's

Fiat

onna
Uno aktie

op alle

nieuwe Unos
(met kenteken)

en

gebruikte Unos
(15 stuks)

10% korting
of

renteloos uistel betaling
Fiat Creusen Heerlen

Parallelwea 34. 045-742121.

Fiat UNO diesel bwj. '86, vr.
pr. ’ 7.650,-. 045-227068.
Te k. Fiat RITMO bwj. '81.
Tel. 04459-2431.
Te koop Fiat PANDA 1000
CL bwj. 7-'B7, 37.000 km,
vr.pr. ’ 8.500,-. 04457-1349
Fiat PANDA 45, rood, bwj.
84, 63.000 km, als nw.

’ 4.500,-. Tel. 045-725984.
Fiat PANDA 750 CL, bwj.
87, echt schitterend mooi,
’7.500,-. Tel. 04406-14186

Te k. Fiat UNO Turbo, bwj.
nov.'B7, tev. Tipo 1.4, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. tel. 045-
-452363.
Te k. FIAT X 1.9 Bertone,
amerikaanse uitv., cabriolet,
d.grijs antraciet, bwj. 10-79,
APK t/m 11 -'90, ’8.500,-.
Tel. 04454-1690.
Te k. FIAT Ritmo SL, bwj.
'85. Middenveld 21, Urmond
Tel. 04490-39202.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford
Te k. Ford GRANADA 2 Itr.,
autom., bwj.'Bo, APK '91.
Tel. 045-273548
Ford ESCORT 13 L, nieuw
type '81, kl blauw, i.z.g.st. vr.
PC ’3.700,-. 045-326731/
323226.
Ford ESCORT '82, vele ex-
tra's, werk. i.z.g.st., XR3 vlg
Drede banden. 04405-2064.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., schuifdak, nwe.
banden, in nw.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Schievelbergstr.
4, Brunssum. 045-259654.
Ford FIËSTA 1.3 S bwj. 79,
i.z.g.st. ’3.200,-. Tel. 045-
-313992.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B4, zeer mooi, kl. wit,
km.st. 71.000, pr. ’ 15.500,-
Tel. 045-325984
Ford ESCORT 13 L '82,
APK 6-'9l, i.z.g.st.,
’4.600,-. Tel. 04450-3661.
Ford FIËSTA Ghia 1300
bwj. 78, APK 12-'9O. Tel.
04493-2055.
Tek. Ford SIËRRA 1800 GL
sedan, bwj. '88, km.st.
32.000, kl. wit, vr.pr.
’18.500,-. 04405-3783.
Ford ESCORT 16 L Bravo
'82, 5-drs. 5-bak, zonnedak,

’ 6.500,-. 04490-25489.
Te koop Ford FIËSTA, i.z.g.
st., kl. rood, sunroof, APK 4-
91, ’ 3.500,-. 04459-1548.
Ford ESCORT 1.3 C, 3-drs.,
grys kent. met ramen, zon-
der reclame, in perf. staat,
voorz. van spoiler en sun-
roof, schadevrij, 10-'B6, pr.
’B.OOO,- excl. BTW. Tel.
043-213059.
Te k. Ford TAUNUS 16 L,
bwj. 78, APK gekeurd, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 04490-55059.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Te k. Ford CAPRI 111, 1600
turbo, bwj. juli '80, i.z.g.st.,
kl. rood. 045-752547.
Te k. Ford SIËRRA 2,3 D,
laeser, bwj. '86, Tel. 04754-
-81559.
Tek. Ford FIËSTA , bwj. '80.
Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. Tel. 045-255304
Ford ESCORT, m. 78, aut.
APK tot 9-'9O, i.z.g.st.

’ 850,-. 045-427289.

Ford TAUNUS Combi zeer
excl. auto met veel access.
Elandstr. 49, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1300L,
bwj. '83, vr.pr. ’ 6.500,-. Tel
045-441649 za. na 13.00 u.
Te k. weg. omst. Ford FIËS-
TA 1100iCL, 3-drs. kl. rood,
pr. ’ 17.500,-. Julianastraat
55, Hoensbroek.
Te k. Ford SCORPIO 2.8i
GL bwj. '85, km.st. 55.000,
div. opties o.a. schuifkantel-
dak, cv. enz. Alleen ser. ko-
pers. Anjelierstr. 84 Heerlen.
Te koop Ford CAPRI, bwj.
'81, APK'9I. 045-256714.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, i.z.g.st., veel extra's,
APK tot 5-7-'9l, vr.pr.
’4.750,-. Sebastianusstr. 6,
Klimmen.
Siërra diesel STATIONCAR,
bwj. 6-'B7, grijs kenteken,
90.000 km, ’12.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Ford ESCORT L, bwj.
dec'Bo, APK tot '91, pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-427207.
Ford ESCORT 1.3 Laser
stationcar, 5-drs., '84,

’ 8.900,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Mooie Ford ESCORT,
5-drs., 13 L, t.'Bl, vr.pr.

’ 3.950,-. Amstenraderweg
104, Hoensbroek (bij friture)
Tel. 045-211193
Ford ESCORT 1300L Bravo
5-drs. groenmet., nette auto
bwj. '82, pr. ’5.500,-. Tel.
04490-23318.
Ford FIËSTA blauwmet., alu
vlgn., mooie auto, bwj. '86,
vaste pr. ’8.250,-. Tel.
04490-23830.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
79, APK '91, vr.pr. ’ 950,-.
04490-24341.
Te k. Ford Capri 3 2.0 S,
bwj. 79, met recaro's, pr.

’ 3.750,-. Molenlaan 24,
Susteren.
Te koop Ford MUSTANG
Fastback, kl. bruin, 8 cyl., 5
liter, bwj. 79, APK 23-4-'9l,
pr. ’ 5.000,-. 04750-20186.
Gevraagd Ford FIËSTA pim.
bwj. '85, defect geen be-
zwaar. 045-454103.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Honda
Te koop

Honda Ace.
Aerod. '88

uitst. st. van onderh. (gara-
ge), grijsmet., km.st. 50.000,
vr.pr. ’25.000,-. Inruil kl.
auto geen bezw. Tel. kant.
043-663862 dhr. Wetzels.
Na 20.00 uur 04498-57819.
Honda CIVIC bwj. '80, APK
'91, leuk autootje ’ 1.400,-.
045-323178.
Te k. Honda PRELUDE EX,
bwj.'Bs kl. wit, sportcoupé,
n.banden, radio/cass., km.
80.000, i.z.g.st. ’11.750,-.
Middenveld 12, Urmond.
Te koop Honda PRELUDE,
type '80, pr.n.o.t.k., i.z.g.st.
Tel. 045-210430.
Honda ACCORD 2.0 L bwj.
'87, LPG, nw.st., 1e eig.,
’16.250,-. 04490-25489.
Te koop Honda CIVIC, 1e
eig., ’1.900,-, i.z.g.st. Mijn-
bouwstraat 26, Hoensbroek.
Te k. Honda ACCORD au-
tom. met sunroof, en radio,
bwj.79, APK tot 5-'9l, pr.

"’ 1750,- Kasteelstr. 32, Brs.
Honda PRELUDE 18 EX
nw. mod. '86, st.bekr., 12
klep., opt. cond. ’ 15.750,-
-elke keur. toegest. 04490-
-14427.
Honda Civic AUTOMATIC
'84, nw. mod. roodmet.,
43.000 km, i. nw.st., Ko-
ningsweg 37, Kerkrade.
045-455432.
Honda ACCORD 1981, wit,
goedkoop. Bar. Mackaystr.
39, Heerlen. 045-721044.

Te k. Honda ACCORD, '81,
APK gek. pr. in overleg. Tel.
045-723964.
Te k. Honda CIVIC 1.5 16
Valve, '88, 4-drs. 28.000
km, nw.st., vr.pr. ’ 22.500,-.
045-462096/462278.
Honda CIVIC '83 ’ 5.500,-.
Altaarstr. 2, Schinnen.
04493-2211.
Honda CIVIC, bwj.79, s-
drs., met trekh., i.z.g.st., met
APK '91, vr.pr. ’1.250,-.
Burg. Slanghenstr. 54,
Hoensbroek.

_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.

Mazda
!Te k: MAZDA 323, bwj.'B4,
APK 3091, pr. ’2.250,-.. fel. 04498-52956.
MAZDA 626, goudmet., 1.6
LX, 69.000 km, bwj.'B3, tel.
045-352553.
MAZDA 323 1.5 GT sport,
'84, 66.000 km, als nw.

’ 6.750,-. 045-453572.
Te koop MAZDA 323 1.4
78, i.g.st. APK eind '90,
’850,-. Pr. Beatrixstr. 64,
Brunssum.
MAZDA 626 automaat 1.6,
m.'Bo, APK 5-'9l, i.z.g.st.

’ 1.150,-, 045-322619.
MAZDA 323 GLX, 3-drs,
Hatchback trekh., nw. band.,
div. extra's, 30.000 km. Bwj.
'88. Tel. 045-411107.

MERCEDES 230 , bwj. '80,
automaat, pr. ’ 3.800,-. Tel.
045-751438.
Te k. MERCEDES 200 D,
wit, bwj. 12-78, vr.pr.
’4.500,-. APK 19-04-'9l,
tel . 045-219017. Margriet-
str. 15, Hoensbroek
MERCEDES 307D, bwj.'Bl.
Hoog dak als bestel of inger.
als camper Tel. 045-454344
Te koop MERCEDES 250,
automaat, bwj. '80, i.z.g.st.,
APK 12-'9O, div. extra's. Tel.
045-215554.
MERCEDES 200 D, '80,
stuurbekr., schuifdak, mooi
en goed, ’6.950,-. Tel.
045-255784.
MERCEDES 200 TD luxe
uitv., kl. donkerbl., schuif-
kanteldak, 5-bak, sportvel-
gen, cv., get. glas, schade-
vrij, ’44.000,- mcl. BTW.
Inr. bespreekb. Tussen
18.00-20.00 u. 045-727013.

Mercedes
Te k. MERCEDES 200 D
bwj. '81, stuurbekr., schuifd.,
trekh., 4 reserve-velgen m.
banden. Rolduckerstr. 31,
Kerkrade na 18.00 uur.
MERCEDES 200 D, bwj. B-
'B2, kl. blauwmet., km.st.
167.000. Koolhoverweg 26,
Bocholtz.
MERCEDES 190 D, bwj.
okt. '85, kl. bordeauxrood,
extra's, Im-velgen, verlaagd,
electr. buitenspiegels schuif/
kanteldak, alarm, afst.bed.,
onderh.boek aanw., km.st.
58.000. Koolhoverweg 26,
Bocholtz.
Te koop MERCEDES Cou-
pé 230 C i.z.g.st., pr.

’ 5.500,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
MERCEDES 280 SE, bwj.
'84, uitgev. als 500, zender-
type, vr.pr. ’26.500,-, mr.
event. kleine auto mog. Tel.
na 18.00 uur 020-441473.

Mitsubishi
Mitsubishi GALANT turbo
diesel, bwj. '81 met APK, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-417775.
Sport MITSUBISHI Colt, '81,
APKS-'9l, i.z.g.st. ’2.350,-
-045-322619.
Te koop Mitsubishi LANCER
'79, APK. Tel. 04490-15338.
Mitsubishi GALANT LPG,
bwj. '79, APK nov. '90. Aker-
str. 88, Brunssum.
Mitsubishi LANCER, APK
'91, vr.pr. ’ 750,-. A ge Wa-
ter 46, Schinveld.
MITSUBISHI Galant 1800
GLX turbo diesel roodmet.,
nw. mod. '85, APK 6-'9l, pr.
’6.950,-. 045-319328.

SPACEWAGON Mitsubishi
1.8GLX, bwj. '84, 7-pers. vr.
pr. ’ 13.500,-, 045-719746
Mitsubishi LANCER, m. '81,
APK 11-'9O, met of zonder
LPG, i.z.g.st. / 2.400,-., mr.
mog. 045-427289.
Te k. Mitsubishi GALANT
turbo diesel, bwj. '82, Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum, tel. 045-255304.
Mitsubishi GALANT, bijna
'87, op LPG, gloednieuw,
’8.950,-. 04406-13137.
Mitsubishi COLT 1.5 GLX
nov. '87, div. extra's, 59.000
km. Volvo Jac. KLIJN Kerk-
rade. Strijthagenweg 123,
045-458000.

Nissan/Datsun

c_i_-_--z» [^ | [z^ry^ |

Schoenmakers
Beregoed als het om Nissan gaat

Personen-/Bedrijfswagen dealer
Donderdag koopavond

Geerweg 33, Sittard. 04490-12814.

Te koop Nissan Patrol
3.3 turbo diesel hardtop, bwj. 1985, km.st. 115.000,

alle extra's o.a. Chroom Boelbar, treeplanken, spatbord-
verbreders, striping, elec. ramen, cruise-control,

sportvelgen, Wolfrace-stoelen, rolbeugel enz. enz.
Julianastr. 36, Brunssum.

Datsun .CHERRY '81, APK
'91, zeer mooie auto, sun-
roof, ’ 2.250,-. 045-323178.

Datsun URVAN, km.st.
92.000, type '83, blauwmet.,
5-pers., grijs kent., tel.
04750-34340, tot 17 u.:
04750-32230.
Te k. Nissan PATROL, veel
access., 3.3 liter, bwj. 1985,
Stadhoudersstr. 14,
Brunssum.

Nissan MICRA SDX rood
'87, pr.st. v. onderh., nw.
bnd., vele extra's. Vr.pr.

’ 10.750,- tel. 04406-16508
Nissan CHERRY 1300 DX
'84, LPG, ’6.500,-. Altaar-
str. 2 Schinnen. 04493-2211
Nissan SUNNY sport coupé
1600 SLX, bwj. '88, kl. rood,
geh. gestyled, sportvlgn.,
elec. schuifd., div. extra's,
1e eig. ’22.500,-. Tel.
04490-28336.

Opel

(bij Makado)

Opel Veetra
Nieuw en gebruikt

Uit voorraad leverbaar

l£»M-i]
(bij Makado)

Opel Kadett
2-3-4-5-drs.

1.2-1.3-1.6 motor
'83 t/m '89

20 stuks in voorraad.
Te koop

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

pr. ’ 19.000,-.
Tel. 045-313898.

KADETT 1.3, bwj. '86, Im-
velgen, kl. wit, km.st.
70.000. Koolhoverweg 26,
Bocholtz.
Apart mooie Opel ASCONA
1600 S HB, nov. '84,1eeig.,
kl. blauw, 76.000 km, in nw.
st., mr. mog. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Opel KADETT station-
car 1.6 LS diesel, kl. wit, bwj.
10-'B7, 64.000 km., trek-
haak, 1e eig., schadervrij,
verk. werkelijk splinernw.,
uiterste pr. ’13.750,-. 045-
-427827.
Opel ASCONA 1900 S, i.z.g.
st., APK mei '91. Te bevr.
Tel. 045-465206.
Te k. Opel KADETT, bwj.7B
APK 6-'9l, vr.pr. ’1.100,-.
K. Doormanstr. 9, Landgraaf
Opel ASCONA ,bwj. '81,
APK 12-'9O, met extra's.
04490-24341.
Opel ASCONA 16 S HB,
bwj.'Bs, zeer mooi, onderh.
boekje ter inzage, vr.pr.
’9.500,-. Kasteellaan 57,
Heerlen.
Te koop Opel REKORD 205
Stationcar bwj. '81, i.z.g.st.,
APK 5-'9l, pr. ’3.750,-.
Tel. 04498-57672.
Opel REKORD 2.0 S Luxus,
bwj. '83, 79.000 km, radio/
cass., trekh., zeer mooi,

’ 5.500,-. St. Martinusstr.
31, Kerkrade-West.
Te koop Opel KADETT RS,
met Recaro-int., bwj. '83, pr.

’ 7.550,-. Maastrichterstr.
142, Brunssum.
Te k. Opel KADETT, sta-
tioncar, bwj.'B2, Te bevr.
045-321502.

Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; Fiat Panda
'86; Ascona 19 N aut. '80.
J. DENNEMAN Automobiel-.
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Te k. Opel Rekord 2 liter S,
nw. mod., met LPG inst.,
APK 2-'9l, bwj.'B3, vr.pr.
’5.250,-. Tel. 04498-54319
Te koop Opel CORSA 12S
Luxus bwj. '83, met APK en
ANWB. Tel. 045-417775.
Opel KADETT 1.3 S, GL, '87
60.000 km, 5-drs. sedan, in
nw.st. ’13.750,-. Inl. 045-
-455778.
Te koop Opel ASCONA 19
N met APK, bwj. 79, i.z.g.st.
Tel. 045-726089, V. Roekei,
Beersdagplein 10, Heerlen.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back 1,6D, bwj.'B4, wit, pr.

’ 6.000,-. Tel. 045-327017.
Moet u beslist zien! In nw.st.
verk. Opel MANTA 2.0
G.5.1., eind '84, grijs/antra-
ciet, Koni verlaagd, Recaro
int., get. glas, schuifd., 5
vefsn., sportvlg., Irmscher
uitbouwset, elektr. antenne,
vr.pr. ’14.500,-, tel. 045-
-452864.
KADETT type 12S Hatch-
back, '83, zeldz. mooi, elke
keur. mog. Kerkraderweg
166, Heerlen.
Te k. Opel CORSA bwj. '88,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-216870.
KOOPJE! Opel Ascona s-
drs., HB, bwj.'B2, nw. mod.
’3.950,-. 045-316940.
Te k. Opel KADETT, bwj. 78
vr.pr. ’ 1.200,-. 045-229028
Te k. Opel KADETT 1300,
bwj.'Bo, nw. mod., APK 1 jr.,
vr.pr. ’ 2.950,-, i.z.g.st.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Opel MONZA, 79, "bak-
defect", pr. ’ 3.500,-.
04490-22132.
Te koop Opel KADETT aut.,
bwj. 79, APK tot 3-'9l, vr.pr.

’ 1.500,-. 04490-54434.
Van Part.: Opel REKORD
2.0 S, bwj. '86, LPG, getint
glas, centr. vergr., elec.
spiegels, z.g.a.nw., veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 11.750,-. Tel.
045-420772.
Te k. Opel KADETT 1.6 D
stationcar, grys kent. bwj.
'84, z.g.a.nw. ’ 5.500,-.
Haarlemstr. 14, Heerlen.
Opel KADETT, M-'B2, 3-drs
APK 5-'9l, zeer mooi,
’3.450,-. 045-322619.
Te k. Opel ASCONA bwj.
'84, i.z.g.st., mr. mog. Te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT E 1.6
diesel, autom., bwj. 12-'B5,
APK 04-'9l, ’9.900,-. Tel.
04454-5774

Te /k. mooie Opel MANTA
1800SGTJ, kl. rood, bwj.
'82, gunstige prijs. Steeg 33,
Stem.
Opel ASCONA 1.6 LS, 4-
drs. zwart, '87, aparte auto,
pr. ’ 12.950,-, 3 mnd. ga-
rantie, mr. en financ. mog.
Tel. 045-255784.

Opel KADETT 1.6 Diesel
Sedan, 1987, pr. ’13.750,-
-3 mnd. gar. mr. en financ.
mog. 045-255784

Te k. Opel KADETT 1600
GT, bwj. 9-'B5, kl. rood, div.
extra's, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
tel. 045-254781

Peugeot
PEUGEOT 305 GL diesel,
bwj.'Bl, nw. band. en uitlaat,
APK. Schaesbergerweg
122, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 309 GTI,
130 pk, 4-drs., bwj.'B6, zeer
excl. uitv., 04406-42110.
Te koop PEUGEOT 504 Tl
bwj. 79, aut. APK 5-'9l, pr.
n.o.tk. Inl. 045-751145.
T.k. PEUGEOT 205 GTI
bwj. 17-12-'B7, rood, a.nw.,
sch.vrij, vr.pr. ’24500,- Inr.
kl. auto mog. 045-312271
Te k. PEUGEOT 205 XS
bwj.'B7, tel. 045-351260.
Tek. PEUGEOT 104 GL, i.z.
g.st. geen roest, bwj. '83, vr.
pr. ’ 2.500,-. 045-720810.
405 GR 1900 I STATION-
CAR, 10-'B9, autom., stuur-
bekr., schade, 10.000 km,
’24.500,-. Tel. 04906-1387

PEUGEOT 205 GTi kl. an-
traciet, bwj. '85, centr. vergr.
schuifd., plusm. ’ 500,- par-
keerschade, techn. 100% in
orde, vaste pr. ’ 15.450,-.
Tel. 04490-26923.
Te k. PEUGEOT 104, i.g.st.,
bwj. 79, pr. ’1.000,-.
Emmastr. 62, Schinveld.
Te k. PEUGEOT 205 GE
1100, 5-drs. bwj.'Bs, i.z.g.st
Tel. 045-422089

Porsche
T.k. PORSCHE 924 goud-
met. APK '91, geen 2e zo
mooi. 045-460445, na 18 u.
PORSCHE Targa 3 Itr. tur-
bo-look, alle extra's, zeer
mooi. Tel. 045-222046.
te k. PORSCHE 924 S, tar-
gadak, div. extra's, zwartmet
bwj. '80, prachtstaat,

’ 11.900,-. 04406-16908.
Renault

Te k. RENAULT 4 GTL,
1982, m. trekh., prima staat,
tel. 045-753561
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 TC, bwj.
'85, kl. rood, 3-deurs, i.st.v.
nw. ’ 7.500,-. Te bevr.
Spoorstraat 72, Geleen.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, APK 2-'9l, vr.pr.

’ 1.350,-. Tel. 04450-1076.
Te k. RENAULT 4 F 6 Com-
bi bwj. 12-'B4, 75.000 km,
vr.pr. ’ 4.500,-. 04457-1349
Te koop RENAULT 11 TL
bwj. '86, mr. autom. mog.
Tel. 045-423987.
RENAULT 5 GTS, '85,
sportvlgn. sunroof, 5-versn.
Mooie zuinige auto,
’9.500,-. Tel. 045-421937.
Te k. RENAULT 4, bwj.'B3,
APK 2-1-'9l, ’1.650,-. Tel.
045-721417
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'80, APK 3-3-'9l, ’575,-.
045-323796.
RENAULT. 18 stationcar
bwj. '80, vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 045-222415.

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen
'i met 1 jaar

garantie!

___*
045-724200
KtNAIII ___kALIS|AARUNG|\/tro
Het pfeiierran penoonlijke itrvitt!

Beersdal weg97
AUTOMAAT R 18 TS, m.
'80, APK '91. Geen 2e zo
mooi, vr.pr. ’2.450,-. Tel.
045-310406.
Renault 11 GTL 5-drs. '84,
zilvermet., 1e eig., 5-bak, in
perf. st. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade. Strijthagenweg
123, 045-458000.
Te k. RENAULT 18 Avenue,
bwj. '83, vr.pr. ’4.000,-.
Tel. 045-719356.
Te k. R 5, bwj. '87, rood, km.
st. 37.000, ’10.750,-. Tel.
045-228469

Rover
Rover STERLING bwj. 3-
'BB, 50.000 km, airco en ste-
reo-inst. pr. ’38.000,-, Tel.
04454-5560.

Subaru

HIT.-T_f-TW._sss
SHOW t/m 5 juni bij Autobedrijf

Eussen
2 jaar gratis onderhoud

al 10 jaar officieel dealer.
Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.

Toyota
Toyota STARLET Special
'83, ’4.750,-. Altaarstr. 2
Schinnen. 04493-2211.
Toyota CARINA 1.6 de luxe,
LPG, bwj.7B, APK mei '91.
Ridderweg 22, Heerlen
Te k. Toyota STARLET 1.0
DL, kl. rood, km.st. 8.000,
bwj. 30-689, pr. n.o.t.k. Tel.
043-476758 tot 18.00 uur.
Te k. Toyota CARINA 2 L
diesel, 4-drs., i.z.g.st., bwj.
'85, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
020-6491742 tijd. kant. uren
weekend 045-740168 vra-
gen naar Dhr Giek Claessen
Toyota COROLLA 1.3 DX
Sedan, 4-drs, bwj. 06-'B6.
Nw. model '87, in nw.st. Pas
gekeurd, ’ 9.500,-. Tel.
043-254462.
Toyota STARLET automa-
tiek, '84, beetje spuitwerk,
’3.650,-. 045-316940.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
DX liftb. bwj. '80, grijsmet.,
APK nov. '90. J. Steenstr.
19, Brs. 045-255759.
Toyota TERCEL 1.3 DX, nw.
model, '84, 1e lak, nw.st.,
’5.700,-. 043-610262.
Toyota CELICA 2.0 KT, lift-
back, zilvergrijsmet., div. ex-
tra's, i.z.g.st., bwj. '84, vr. pr.

’ 9.500,-. Tel. 04459-1211.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te k. Toyota TERCEL 1,3
KG, bwj. '84, LPG. 04754-
-81559.
Te k. TOYOTA Corolla lift-
back DX, '81, 84.000, Iste
lak, ’ 3.900,-. 045-721660.
Te k. TOYOTA Tercel, bwj.
11-'BO, LPG, APK tot 7-'9l,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.350,-. Tel.
04490-10646.

Skoda
Te k. weg. omst. SKODA
120L, bwj.'B6, km.st. 23.000
met APK. Tel. 045-712041
Zeldz. mooie SKODA 130
GL '86, met sunroof en ra-
dio, voor slechts ’ 5.250,-.
Bij u Skoda-centrum, Gara-
ge Central, Geleen. Rijsk-
weg-C. 97.

Seat
Te koop Seat IBIZA Diesel,
bwj. '86, gr. kent., pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-215777.

Saab
Te k. SAAB 95 stationcar 7-
pers. APK 3-'9l, bwj. 75,
’4.000,- evt. ook div. ond.
045-258758 (na 19.00 uur).
Te koop SAAB 99 GL auto
78, t.e.a.b. 045-723947.
Saab 96 LIMITED Edition,
bwj. 79, als nieuw zo mooi,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-716056
b.g.g. 045-711750.

Suzuki
Te k. Suzuki ALTO bwj. 11-
-'B2, i.z.g.st. Tel. 045-
-458487.
Te k. SUZUKI bus bwj. '81,
APK, grijs kenteken, vr.pr.

’ 1.500,-. Beukstr. 4, Pas-
sart Heerlen. 045-229677.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. SUZUKI Jeep 410 SJ,
bwj.'B2, cabrio, ’ 7.250,-,
mr. evt, 045-453572.

Talbot
Te k. TALBOT Horizon GLS,
bwj. '80, APK 4-'9l, vr.pr.
’BOO,-. 04454-4147.

Volkswagen
Te koop VW KEVER 75,
APK, ’1.750,-. Tel. 045-
-324849.
VOLKSWAGEN: Corrado 5-
89; GTI 16-V3-'B7;GTI 16-
V airco, ABS, stuurbekr.
enz. 2-88; Passat Variant
GL 2.0E(5-cyl. inj. ) 3-'B7.
Autobedrijf v.d. Akker, Veld-
hoven. 040-541488, ook
zond. 13.00-17.00 uur.
Te koop GOLF, bwj. '80, kl.
oranje, APK nov. '90, i.z.g.
st. Tel. 045-217699, 16.00-
-17.00 uur.
Te koop VW DERBY bwj.
77, APK, koopje, ’650,-.
Tel. 045-214169.

VW GOLF GTi, bwj.'Bo,
5-versn., sportv., radio/cass.
alarm, APK 01-'9l, vr.pr.
’7.500,-. Ammonieterf 116,
Heerlen.
VW GOLF SC '81, ’4.250,-
Altaarstr. 2, Schinnen.
04493-2211.

Te k. VW PASSAT LS bwj.
'81, zeer goede st. Pr.
’3.500,-. 043-219681.
Te koop VW JETTA Diesel,
'85, pr. ’10.500,-. Ver-
schuurstr. 32, Heerlen.
Te k. VW GOLF uitgeb. met
sportvelgen, pr. ’1.000,-.
Veldstr. 4, Brunssum.

Te koop VW POLO rood ca.
56.000 km, bwj. '86. Tel.
045-271923.
VW GOLF Diesel, bwj. '84,
nw. model, rood, div. ace. en
trekhaak, 107.000 km, pr. n.
Q.t.k. Tel. 04450-3471.
Te k. VW JETTA CL, bwj.
'87, 4-drs. schuifd. kat. en
5-versn. 045-460825.
Te k. VW KEVER cabrio
speedstar, bwj. 73, rood, nw
banden en velgen, 195/ 205,
pr. ’10.500,-. 04490-39310
Vleugelmorgenstr, 20, Stem.
T.k.a. VW PASSAT Variant,
i.z.g.st., div. extra's, bwj.'Bs,
tel. 045-417877.
Gerest. VW KEVER 1300,
7-70, APK 5-'9l, Wolfsmelk
21 Waubach/Landgraaf.
Zeer mooie GOLF MX bwj.
78, APK'9O, vr.pr. ’ 1.650,-
Pappersjans 37, Heerlen.
Tel. 045-222897.
JETTA 1.6 aut. CL 4-drs.
'85, nw. mod., zeer mooi,
LPG. 04490-15431.
VW GOLF Miljonair, 1,6,
bwj.'B9, km. 17.000, als nw.,
045-417081.
VW POLO LS type '80, met
schuifd. en div. extra's, tel.
045-456883.
Te k. VW GOLF turbo die-
sel, bwj. '82, met heel veel
extra's, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-229700.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'83, i.z.g.st., kl. wit, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-229700.
GOLF 18 GTI 112 PK, nw.
m. '85, 5-drs., spec. uitv.
’16.250,- alle keur. toe-
gest. 04490-80867.
Tek. GOLF GTI kat. special,
d.groen, bwj. 4-'BB, 54.000
km., open dak, Gamma ra-
dio, NL-kenteken, t.e.a.b.
boven ’ 26.000,-. Tel.
weekend Aken 09-
-49 241175736, kantooruren
043-661440.

Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '81, 4-drs., sunroof,
LPG, goede zuinige aut. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-32310.
Te koop GOLF 1.3, bwj. '86,
zeer mooi, kleur zwart. Tel.
04490-53197.
VW BUS, gesl. gerev. mot.
Vr.pr. ’1.500,-. Tel. 043-
-436848, tussen 21-23 uur.
GOLF Diesel '85, 130.000
km, wit, GTI-look, veel ex-
tra's, i.z.g.st. ’12.750,-.
Tel. 045-226164.
Te k. VW GOLF cabriolet,
wit, nw. kap, 5-bak, sportv.,

’ 17.500,-. 045-463211.
Te k. VW POLO 3-drs, bwj.
'87, rood, km.st. 45.000, pr.

’ 10.750. Tel. 045-228469
VW GOLF GTD kl. zwart,
div. extra's, onderh.pap. ter
inzage, bwj. '86, ’ 18.750,-.
Tel. 04490-28336.
VW GOLF 1800i, bwj. '87,
kl. wit, getint glas, centr. ver-
gr., enz. onderh.pap. aan-
wezig. ’18.950,-. Tel.
04490-26923.
VW-kever 1303 CABRIO
Speedster, met taxatierap-
port, geh. gerestaur, kl. rood
witte kap, spaakvelgen,

’ 9.999,-. Tel. 04490-37543
Te k. GOLF diesel bwj. 78,
met APK, i.z.g.st. Tel. 045-
-226478.
VW GOLF 1.3 CL 3-drs. mei
'85, beigemet. 40.000 km.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade.
Strijthagenweg 123, 045-
-458000. __
Mooie VW GOLF 1.6 '84,
div. extra's, ’9.250,- nw.
mod. 04490-12414/20789.

Triumph
TRIUMPH Spitfire 1500 TC,
bwj. 78, geh. gerest, pr.
’9.700,-. Tel. 045-352569,
na 18.00 uur.
Te k. Triumph DOLOMITE,
APK 4-'9l, t.e.a.b. mr. mog.
045-225141.

Volvo
Te k. VOLVO 343, bwj.'Bo,
APK 3-'9l, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-224760
Te k. VOLVO 440 GA, kl. wit
bwj. juni '89, km.st. ca.
11.000 met kat. 04499-1697
Te koop VOLVO 244 DL, t.e.
a.b.Tel. 045-258881.
Te koop VOLVO 343 DL,
bwj. '80, APK gek. Tel.
04450-3879.
Te k. VOLVO 340 L, bwj.'B4,
APK 5-'9l, tel. 045-241923
VOLVO 340 GL sedan bwj.
6-'B5, trekh., donkerblauw.
04451-1504.
VOLVO 480 ES, bwj.'B6, i.z.
g.st., te bevr. Peschstraat 27
Geleen.
VOLVO 340, 3-drs., eind '82
APK, 60.000km, i.z.g.st., vr.

!pr. ’ 4.650,-. 04490-39127.
Te k. VOLVO 144 S, bwj.
'67, compl. of in onderdelen.
Tel. 045-723947.
Te k. van Volvomedewerker
VOLVO 340 GL, 1.7, blauw-
met., '86, met trekhaak, in
pr.st. 045-753054.
Volvo 240 DL 2.3 inj. katal.,
beigemet. 28-11-'B9, 9.000
km. Volvo Jac. KLIJN Kerk-
rade. Strijthagenweg 123,
045-458000.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VOLVO 440 GL 15.000 km,
wit, bwj. 6-'B9, pr.n.o.Lk.
04456-639, na 18.00 uur.
VOLVO: 740 GL, 6-'B5, LPG
d. blauwmet. in.nw.st.
’16.500,-, mcl. BTW. 040-
-541488.
VOLVO 240 DL, 169.000 km
kl. bord. rood, pr.n.o.t.k. Tel.
045-252317 b.g.g. 251601.
VOLVO 340 DL 2 liter, 4-
drs., LPG, bwj. '82, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-222415.
Te k. VOLVO 340 GL, LPG,
85.000 km. met div. extra's,
kl. rood. Quabeekstr. 28,
Jabeek. 04492-3006.
Te koop VOLVO 345 GLS
bwj. '81, tel. 045-422089.
Volvo 340 DL Spec. 1.7 3-
drs. '86, blauwmet. 54.000
km. Volvo Jac. KLIJN Kerk-
rade, Strijthagenweg 123,
045-458000.
Volvo 340 DL 1.4 juni '87 3-
drs., 29.000 km, 5-bak, 1e
eig. Volvo Jac. KLIJN, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
Volvo 740 GLE zilvermet.
okt. '86, LPG, 111.000 km.
Volvo Jac. KLIJN Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-
-458000.
Te k. VOLVO 340 Sedan,
diesel, bwj. juli '84, radio/
cass. metal., vr.pr. ’ 7.900,-
-045-229256.

Diversen

Kwaliteitsartikelen:
* BATA werkschoenen, hoog of laag, met of zonder stalen

neuzen
* MAKITA boormachines, cirkelzagen, haakse slijpers,

vlakschuurapparaten, decoupeerzagen etc.
* HELLA verlichtingsartikelen, zwaailampen, werklampen

|<ü_gPev
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.

Vaste prijzen
Voor alle onderhoudswerkzaamheden*

inclusief onderdelen, motorolie, arbeidsloon
en BTW, enkele voorbeelden:

Onderhoudsbeurt klein groot
Micral.2 ’ 87,-’ 275,-
Micral.o ’ 86,-’ 328-
Cherryl.3 ’ 86,-’ 302!-Cherry 1.7 diesel ’ 95,-’ 344,-
Sunnyl.3 ’ 86,-’ 302,-
Sunny 1.7diesel ’ 95,-’ 344-
Sunnyl.6il2V ’ 92,-’ 217-
Bluebirdl.6 ’ 90,-’ 334'-
Bluebird2.oS ’ 90,-’ 334~-
Bluebird2.oE ’ 90,-’ 278,-
Bluebird 2.0 diesel ’ 99,-’ 36ö|-

* Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden geldt een
garantie van 1.2 maanden.

** Grote onderhoudsbeurt, APK-keuring gratis!

Jurgen Autocentrum
Heerlen

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

Combi Car Centrum
Volvo 240GL .' 1984
Passat Avance D 1987
Opel Omega 2.0 i 1989
Mazda323LXl.3 1987
Renault2l Nevada 1988
Renault Espace 2000TSE 1987
Mercedes 230TE 1986
VolkswagenPolo 1986
Mazda 626 Wagon 2.0 GLX PS 1990
OpelKadett 1.6LS 1988

Uw stationcar-specialist in de regio
Combi Car Centrum

Langheckweg 2, Kerkrade
Industrieterrrein Dentgenbach. Tel. 045-463344.

Te koop VOLVO 360 GLS,
bwj. '83; Opel Kadett GT INKOOP goede auto's, cont.
bwj. '86. Julianastraat 59, 9eld- Joosten, Scharnerweg
Merkelbeek. 04492-1808. 3> Maastricht. 043-634978.

Uw Mazda-dealer biedt aan: j-
Mazda 626 HB 1.8GLX ]_2L
Mazda626Hßl.6LX ]_!i
Mazda 626 sedan 1.8LX 3x ]_J?l
Mazda 626 sedan 1.6 GLX 3x I_X;
Mazda 626 sedan 2.0 GLX 1983/ „afi
Mazda 626 coupé 1.6 GLX 1983/ ,o<_
Mazda 626 coupé 2.0 GLX 2x S
Mazda 323 HB 1.3GLX 1981.1985,1 986 _ïï
Mazda 323 sedan 1.5 GLX _2
Mazda323 sedan 1.3LX 1983,1985 _S«
Mitsubishi Galant 1.6 ]_J 7
Opel Kadett SC 1.2S}*$,
Opel Kadett 1.3 1976/ < flfi7Fiat Uno 60 S silver 1.1 J_J_
Fiat Panda 750 2x S
Ford Escort 1.1 S
Ford Escort Laser 1.1 ]*J
Ford Siërra 1.6 _S
Rover 2000 2.0 'S
8MW5181.8 _»3Lada 1200 E 1.2 _S 6OpelKadett 1.2 station 'S»
Mazda 323 1.7GLX Diesel Station ]jS;
Honda Civic 1.5 GL automaat J^/Nissan Sunny 1.6SLX automaat ]_<_
Mazda 323 1.5GLX P.S. automaat '^Mazda Kroongarantie. . htAutobedrijf Leymborgh BV, Bornerweg 2-8, Limbricni'

Tel. 04490-15838. ~\
Auto Limburg Stem

biedt aan:
BMW3l6diamantzwartmetextra's'B7 ’ 22.75JJ',
BMWslBinj. leeig.'B6 ’ 16-7*f.Mitsubishi Galant 1.8GL nw. mod. '88 ’ 20.7^',
Mercedes 200 nw. model, extra's'B7 .....’ 39-s«_'.Mercedes 190 15"velgen verlaagd mod. '88 ’ 35.5<JJ.
Audi 80 1.8 wit juni '88 ’ 25.7^'.Audi 80 cc'Bs '. ’ 13.7»"',
Audiloocc2.3i'B7 ’ 28.75"'.
Audi 100cc wit'B3 ’ 11 ■7S'
Jetta 1.6 Elan '87 ’ 14-7»"'.
Golf C diesel'B6,'B7 v.a ’ 16-7^'.
Peugeot405 GR 190087 ’ 21"’»"'.:
Ford Scorpio 2.0 GL '87 ’ 18.7»"'.
Sierra 2.0 CL sedan '88 f 22.7»".
Sierra 1.6Laser 5-drs. '86 ’ 14.7=V'.
Sierra 1.8 5-drs. '85 ’ 11-'JS.Orion 1.6CL zwart'BB ’ 17-Z3i'.
Escort 1.4 CL'B6 ’ 14.7ÖV',
Escort 1.6extra's '83 ’ 8.7»"',
Opel Ascona 1.8SHB '87 ’ 16-7»"',
Ascona 1.6 S automaat'B3 ’ 7.7j*'J
Ascona 1.6 '82 v.a ’ 4.90"'.|
Kadett I.3Sapart'Bs,'B7v.a ’ I°l^'Kadett 1.2 S HB'B4 ’ 8.70"'.eKadett 1.6 DHB '84 ’ 6.70"'.,
Corsal.2S'B4 ’ B.9g*j
Citroen CX 2.2 TRS schuifd. '87 ’ 22.73"'.
Citroen CX 2.0 schuifd. '85 f 7.7»"'.«
CitroenBK TRS schuifd.'B7 ’ 17-7s'.!CitroenBK 14 E rood t.'B7 ’ 12-9^'.IMazda626 2.0 GLX HBm.'BB ’ 227^'. j,
Mazda626sedan 1.687 ’ 14S'iMazda626 2.0 GLX autom. '86 ’ 16-7-K'.'
Mazda626 Coupé apart'B6 ’ "" 5-_2n'-r
Mazda626 1.6 HB '84 ’ 9-90».rMazda 323LX 1.3 '86 ’ 12.75"-
Fiat Croma 2.0 CHT '87 ’ 15-7»"'.
RegattaBsS'B7 ’ $-fl'Regata 100 S '84 .[ ’ 4.2»"',tRitmo 70 S '87 r. ’ 9-9J[
Panda Carrara '87 ’ 7.Z»Ï.
Panda 45 CL'B6 ’ 6.9^'Renault 25TSGTS'B4,'BS v.a ’ 12.7&"'.
Nissan Stanza-1.6 GL HB '85 ’ 9-9wv
HondaPrelude EX autom. '83 ’ 9-2j!_'
Austin Maestro 1.3Luxe '85 f 7-zCOMBI'S .-_. sMitsubishiLancer I.sGWagon'B7 ’ 16£v) (
Sierra 2.0 CL Combi m.'BB ’ 19-9^.''Escort 1.3Laser Combi'B6 ’ 10-9^'.Kadett 1.6D Combi'B6 ’ 13-7^'.Taunus Combi 1.682 ’ 5-_wv|
Nissan Urvan Bus D m.'Bs excl ’ B.»^,|
Brandweerauto Chevrolet '55 excl ’ 8.5^Inruil en financiering mogelijk. Zeer moderne werkpia? ivoor onderhoud, reparaties en APK-keuringen è ’ 6Ü' <Uw vertrouwd adres tó)(|l'
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem (naast Supercon,e j

Tel. 04490-38474. _-^i
198-.Opel Corsa 12 S 4-drs. kl. met.grijs/blauw \$

Fiat Ritmo 60 L Carrarakl .wit ]g_r
Peugeot405 GL stationcar met.zilver ]^
Renault 5 GTL 5-drs. kl. rood '" f

Van Leeuwen auto's.
Pronsebroekweg 21, Heerlerheide. Tel. 045-2Jj_73jV i

Koopjes
w.o. Bedrijf

Peugeot 305 bestel v.a.n.
uitvoering, bwj.'B4, heel a-
part, ’ 4.300,-; Mercedes
Benz 280 S, aut., org. A-
GAM, bwj.'B3, ABS, airco

enz. Exclusief mooi,

’ 20.500,-. Inf. 04740-2057,
b.g.g. 04750-31410.

15_!ImM|
(bij Makado)

Fiat Uno mrt. '83
Ford Escort '84 t/m '87

Ford Siërra 1.6 '85
Ford Orion 1.6 '85

Peugeot 205 GL '87
Peugeot 309 GR '86
Toyota Corolla '86
VW Golf GTS '85

VW Jetta 4-drs. '87
Nissan Sunny'B4 ■'''':

Lada 210785

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Inruilers:
BMW 318kl. rood 78; BMW
318 kl. groen 78; Honda Ac-
cord Sedan kl. groenmet.
79; Mazda 929 Legato kl.
blauwmet. 79; Mitsubishi
Galant GLX 2000 kl. bruin-
met. '81; Renautl 5 GTL kl.
blauw '81; Ford Taunus 2.0
6-cyl. met LPG kl. beige '80;
2x Opel Ascona 79/80;
Mazda 626 Coupé kl.
blauwmet. '81; Lada 1500
Stationcar kl. wit '82; Lada
1200 Sedan kl. beige '82

Combi's/
Bedrijfswagens

Renault 11 TD Van Diesel
gr.kent. kl. rood '84; Renault
4F6 Bestel geel kent. kl. wit
'81; Suzuki Carry Pick-Up
22.000 km kl. wit '85. * Er-
kend Bovagbedrijf * Eigen
werkplaats * Financiering
zonder aanbet. mog. * Alle
keuringen toegestaan * In-
ruil mogelijk * Keuze uit 12-3
maanden garantie * VVN
keuringsstation * Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76, Heerlen
Tel. 045-424268 / 424231.

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

Direkt KONTANT geld 1
Uw auto. Lucar Kerkra 0

Teil. 045-456963. aflSuzuki Swift GL aut. I°' ,e|
’13.750,-; Toyota Sta',
DX 2-'B7 ’ 12.950,-;^-;
Marbella 9-'BB ’ 9-4aü._7
Ford Fiësta 1100 L »'2o
’13.250,-; Opel Rekord ty
E Stationcar aut. ,».,
’10.750,-; Suzuki Alt° .■
’7.250,-; Ford Capri Z-V
'82 ’7.950,-; Opell
LS'B5 ’ 9.950,-; Audi 80 t
’6.950,-; Ford Siërra &XJ
Stationcar '84 ’ 12.5^0Mazda 323 aut. „rfi
’1.500,-; Ford Escort lJ x

L '82 ’6.750,-. Div. &
kope inruilers, zonder i| «

korting. Autobedrijf
GEILEN, erkend Bovag?J,i
drijf, APK keuringssta«V
Dorpstr. 56-58 BroekSjj^
T.k. CHEVROLET &aL
4x4, Cheyenne K5, bw* j5,
70.000 km, VB, 5,7 1.. 9X.
rood metallic, aut., met e
tr. ramen, el. achterra* ~:
centr. deurvergr., airco, r .|
se controll, toerenteller. >~,
st. stuur, stuurbekr., ' $,'
bekr., wiel achter op a
trekh., radio ant. in v°°" e \c
imperial, side steps, etc':_ijs
i.z.g.st. Alleen voor san .
gegadigden, vaste *A
f 16.500,-, evt. met facf^j.
Hoofdstr. 83 K'rade, "tf
453667 na 17u. 045_4gj^
AUDI: Audi V-8, autom.,fy.
denkbare opties, 3-'B9; £ j100 2.3Eautom. 9-'BBj. i<?o100 cc 2.0, 2-88; Audi ' jj,
Turbo diesel, 8-'B7; *fr100 Avant CS Quattro £5,
5-'B7; Audi 100 cc 2.J£ Y\'87 LPG, airco; Audi 2.0%tf
'87; Audi 100 CD aut- *J-
-11-'B6 (mod. '87); 'U
100cc diesel 5-'B6; 2x I.^,
diesel, '85; 2x 100 die> |
'85; Audi 100 Avant OP,g.
5-'B5; Audi 100 2.0E*1 $
(LPG); 2x Audi 100C 1?(LPG)'B4;AudiBol- 9fc:._É
'86 (nw. type); Audi 80 V;
8-'B7; Audi 80 diesel » <|i
Audi 90 2.3 E 2-88; /\„)
coupé2.3E4-'B9(ny.Jy,g_;
Audi Quattro 200 Pk *,#.■
Audi Quattro 200 Pk W
Autobedr. v.d Akker >» „
Broekweg 213, Veldhof
(bij Eindhoven) 040-s*' u j
(ook zondag iao-o_l7iu^:
Te k. ALFA Giulia 1-3, "<U
z.g.st.,/5.500,-;NSU^0 .;
72, RDW-gek., ’*■=£,..
Fiat 500 2x, ’/■'04490-77926 ol 37430^^
Jurgen AUTOVERHJ^.Langheckweg 32-w-
-rade. Tel. O^l-jg333^-^

Voor Piccolo's ziè verder pagina 1°
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Rente op speciale
beleningen verlaagd

öankThERDAM " De Nederlandsche
()l?Hin neeft de rente op speciale be-
'HqÏSe.n verlaagd van 7,90 tot 7,80

«''"steil- Zili heeft bank- en krediet-Uei t;!ngen voor de periode van 25
|9>ezei? tJ Juni f 4482 miljoen toege-

eScht * bedrag wordt voldoende
jSeljj"1 voor de behoeften van de
ffk\ n jaFkt' maar over de toewijzing
Vhr^ veel zmnigs te zeggen. Op

( Vel--umgen tot f 25 miljoen werd
?e.e ulJk aves toegewezen en op ho-oedragen 60 procent.

Het aantal bij het Bedrijfschap Ho-
reca ingeschreven bedrijven is vorig
jaar met 3,4 procent toegenomen.
De afgelopen tien jaarsteeg het aan-
tal horecabedrijven met 14 procent,
hoewel er tussen 1982 en 1986 een
daling was met meer dan 2 procent.

Opvallend
Opvallend was dat het aantal snack-
bars en restaurants toenam met bij-
na 5 procent tot bijna 16.000, terwijl

er 1,5 procent minder hotels en pen-
sions waren.
In de laatste tien jaar kwamen er 2,4
procent drankenverstrekkende be-
drijven bij; in de sector maaltijden
en spijzen was het groeicijfer 55,6
procent; hotels en pensions daalden
met 31,3 procent.
Vorig jaarwaren er minder faillisse-
menten van bij het bedrijfschap
aangesloten bedrijven: 238 in plaats
van 267, ofwel een dalingvan 11 pro-
cent.

beurs-overzicht
beurs-overzicht

Uitschieters
- De handel op

\v as msterdamse effectenbeurs
Vrjj glsteren, ingeklemd tussen
tnin daSen, rustig. De stem-
'ijk g as echter niet onvriende-

nkele uitschieters zoals
hoof , en Gist-brocades bij de
Wk 1 dsen' en GTI' De Boer
'°kal en Koppelpoort op de
l_v e.markt, zorgden nog voor
gat..!1 in de brouwerij. De obli-
%k everden geen stof tot na-

c% sing, ondanks de slechte
o<_m S' met maar liefst 7 >5 Pro
br o '^hoog naar f34,30. Gist-
-5pr s werd beleggers ruim
f33 G^} meer waard op
Vgft' f , en aanvankelijk avance
W. '20 voor Wolters Kluwer
f55,30 mgedeukt tot f0'30 op

en fZ*d steeg f 1,40 tot f 187,60
VolrZ_ Sen als Philips, VNU en"ac gingen licht vooruit.

t6§ennfl k̂e °lic moest daaren-WjV V° terug naar f 143- In"
in Wa üller verminderde fl
W t3^ op f92,50 en ook Fok-
levèr n Postbank, Stork, Uni-ru " "SM en Ahold kropen te-

Lokaal
fto0rt

e lokale markt vielKoppel-vanr,. OD met een vooruitgang
f340 _;J.m 8 procent van f 322 naar
f 232 f>' TI Holdingwon fl5 op
f?8«L f Boer Winkels f3,50 open ACF f2,60 op f37,50.
0e ac Parallelmarkt bleef Verka-
-3.00 °P f400,20 staan tot
tyerd Uur' toen de notering
<ie aan estopt omdat om 15 uur
ltlisli,u!neldingstermijn voor het
°Uits afv l?0d Van United Bis-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 123,70 123,00
Ahold 144,30 143,80
Akzo 117,80 117,60
A.B.N. 37,50 37,30
Alrenta 154,00 154,00
Amev 58,60 58,50
AmroA. in F. 89,40 89,80
Amro-Bank 74,20 74,10
Borsumii W. 84,30 85,50
Bührm.Tet. 68,60 68,40
C.S.M.eert. 83,80 83,90
DAF 29,70 29,60
Dordt.Petr. 131,30 129,70
DSM 116,70 116,20
Elsevier 86,00 86,10
Fokker eert. 49,50 49,10
Gist-Broc. c. 31,80 33,50
HCS Techn. 15,30 15,30
Heineken 127,00 127,00
Hoogovens 75,90 75,40
Hunter Dougl. 104,90 104,80
IntMüller 93,50 92,50
KLM 31,90 34,30
Kon.Ned.Pap. 46,90 46,90
Kon. Olie 144,70 143,00
Nat. Nederl. 76,00 75,40
NMB Postbank 54,50 54,20
Nedlloyd 84,40 84,30
Océ 62,00 62,00
Pakhoed Hold. 186,20 187,60
Philips 33,10 33,40
Robeco 98,70 98,80
Rodamco 79,80 80,10
Rolinco 98,40 98,80
Rorento 58,70 58,70
Stork VMF 56,00 55,70
Unilever 150,60 150,00
Ver.Bezit VNU 97,70 98,50
VolmacSoftw. 37,20 37,40
VOC 37,50 37,80
Wessanen 74,60 74,50
Wolters-Kluwer 55,00 55,30

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12% NL 86-96 112,45 112,45
12% NL81-91 103,70 103,70
12/2 NL 81-91 102,60 102,60
12 NL 81-91 102,45 102,45
11% NL 81-91 101,85 101,85
lIV2NL 81-91 102,25 102,25
lIV2NL 81-92 102,40 102,40
ll'/2 NL 82-92 102,55 102,55
ll'/4 NL 81-96 105,40 105,40
11 V, NL82-92 102,45 102,45
11 NL 82-92 101,90 101,90
103A NL80-95 103,60 103,60
10% NL 81-91 101,20 101,15
lOV2 NL80-00 105,70 105,80
lOV2 NL82-92 101,70 101,70
lOV4 NL80-90 100,65 100,65
10V4 NL86-96 103,60 103,60
10/4 NL 82-92 102,00 102,00
10'ANL 87-97 104,20 104,20
10 NL 80-90 100,10 100,10
10 NL 82-92 100,90 100,909/2 NL 80-95 101,00 101,009/2 NL 83-90 100,05 100,05
9/2 NL 86-93 100,55 100,55
9NL 79-94 99,85 99,859NL 83-93 99,73 99,73
9NL 90-00 MI 100,35 100,25
8% NL 79-94 99,80 99,80
8% NL 84-94 99,20 99 208% NL 90-00 98,73 98 63
B/2 NL 83-94 98,75 98,80
BV2 NLB4-94-1 98,75 98 75
BV2 NLB4-94-2 99,20 99 20
B/2 NLB4-91-1 99,40 9940

BV2 NLB4-91-2 99,75 99 60
B'/_ NLB4-91-3 99,60 99,60
B/2 NLB7-95 98,22 98,22
BV2NL 89-99 97,15 97,15
BV4 NL 77-92 99,10 99,10
BV4 NL 77-93 98,90 98,90
B/4 NL 83-93 98.85 98,50
BV4 NL 84-94 98,15 98,15
BV4 NL 85-95 97,85 97,85
BV4 NL 90-00 95,80 95,70
BNL 83-93 98,35 98,35
BNL 85-95 97,30 97,30
7% NL 77-97 96,60 96,60
7% NL 77-92 98,80 98,80
7% NL 82-93 98,02 98,02Wt NL 85-00 94,50 94,50
73A NL 90-00 92,42 92,32
7/2 NL 78-93 98,20 98,20
7/2 NL 84-00 93,80 93,70 eV/2 NL 85-95 96,20 96 20
V/2 NL 85-2 95 95,90 95 90
V/i NL 86-93 97,30 97 30
7'/2NL8911 90,85 90 75
7/4 NL 89-99 89,40 89 30
7NL 66-91. 98,50 98 50
7NL 66-92 " 97,80 97 80
7NL 69-94 95,70 95 70
7NL 85-92/96 93,75 93 75
7NL 87p93 94,20 94,15
7NL 89-99 88,18 88,08
7NL 89-99-3 88,08 87,98
7NL 89-99-4 87,90 87,80
6% NLI-2 85-95 93,45 93,40
63A NL 86-96 92,90 92,90
6% NL 88-98 87,20 87,10
63/4 NL 89-99 86,70 86,60
6V2 NL6B-93-1 96,00 96,00
6V2 NL6B-93-2 96,50 96,50
6V2 NL 68-94 95,30 95,30
6V2 NL 86-96 88,94 88,89
6V2 NL 87-94 91,03 90,98
6V2 NL 88-96 88,36 88;31
6V2 NL 88-98 85,90 85,80
6V2 NL 89-99 85,40 85,30
6NL 87 86,00 86,00
6/4 NL 66-91 98,00 98,00
6'A NL 67-92 96,30 96,20
6'/4NLB6-92/6 91,00 91,00
6'ANL 86/96 87,30 87,30
6/4 NLB6p95 89,77 89,74
6'A NLB7-3p95 89,68 89,68
61/4NLB7-1/95 89,14 89,14
61/4NLB7-2/95 89,08 89 08
6V4NLBB-94 91,43 9145
6%NL 78-98 93,00 93,00
6'/4NLBB-98 87,70 87,70
6NL 67-92 96,30 95,70
6NL 87-94 89,95 89,95
6NL 88-94 90,05 90,05
6NL 88-95 88,37 88,37
6 NLBB-96 86,67 86,67
53/4 NL6S-90-1 99,60 99,60
5%NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 94,60 e 94,60 b
4/2NL 60-90 99,80
4V_ NL 63-93 94,20 94,20
4/4 NL 60-90 97,80 97,80
4/4NL 61-91 96,70 96,80
4/4 NL63-93-1 94,50 94,50
4'A NL63-93-2 94,80 94,80
4NL 62-92 95,00 95,00 b
3% NL 53-93 ' 95,20 95,20
3/4 NL 848-98 90,20 90,20
3/4 NL 54-94 92,60 e 92,60 b
3/4 NL 55-95 91,70 91,70

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 106,80 106,80
11 BNG 81-06 104,20 104,20

BV2 BNGB4-09-1 96,10 96,10

B'/> BNGB4-09-2 95,60 95,60
6% BNG 67-92 97,00 97,00
63/4 BNG 68-93 96,00 96,00
6V2 BNG67-92-1 96,50 96,50
6/4 BNG 67-92 95,60 95,60
6 BNG 65-90-1 98,90 98,90
6 BNG 65-90-2 97,80 97,80
5% BNG6S-90-2 98,50 98,50
4/2 BNG 62-92 94,70 94,70 1
4/2 BNG 62-93 94,00 94,00

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 90,30 90,50
BA A.1.R.85 116,00 116,00
6'/4Bührm.73 280,00
6V4 Cham 86 68,00 e 69.70 b
5 Enraf-N.86 93,20 92,00
7HCSTechn. 116,00 115,80
6Hoogov. 85 115,50 115,50
sHoopEffB7 83,80 83,90
8 3/4KNSM 75 248,00 235,00 a
6V2 Nijv.Bs 167,50 167,50
6V2 R01.67 82,80 82,80
14SHV 81 150,00 150,00
83/4 Stevin76 99,60 99,60
BV2 Volker7B 101,20 101,20
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,80 76,00
ACF-Holding 35,10 37,50
Ahrend Gr. c 250,00 249,00
Air Holland 28,30 28,30
Alg.Bank.Ned 37,10 37,20
Asd Opt. Tr. 18,50 18.50
Asd Rubber 5,20 5,20
Ant. Verft 410,00
Atag Holde 110,00 109,50
Aut.lnd.R'dam 108,00 108,00
BAM Groep 101,00 102,00
Batenburg 106,00 106,90
Beers 119,00 119,00
Begemann 175,00 175,00
Belindo 321,00 321,00
Berkei's P. 4,05 3,95
Blydenst-Will. 34,20 34,00
Boer De, Kon. 337,00 337,50
de Boer Winkelbedr. 74,50 78,00
Bols 179,50 179,00
Boskalis W. 18,65 18,40
Boskalis pr 21,20 21,30
Braat Beheer 45,00 44,70
Breevast 16,70 16,80
Burgman-H. 3300,00f3300,00 a
Calvé-Delft pr 850,00 850,00
Calvé-Delftc 1007,00 1010,00

'Center Parcs 57,00 57,00 f
CSM 83,00 82,90
ChamotteUnie ■ 7,00 7,00
Cindu-Key 219,00 195,00 d
Claimindo 310,50 310,50
Content Beheer 25,20 25,10
Cred.LßN 48,00 48,00
Crown v.G.c 114,50 115,90
Delft Instrum. 52,50 52,20
Desseaux 239,00 a 238.00
Dorp-Groep 37,80 37,80
Econosto 436,00 425,00 d
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 127,80 127,80
Flexovit Int. 94,20 95,00
Frans Maas c. 122,00 120,00
Furness 130,50 d 131,70
Gamma Holding 99,50 99,60
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 32,20 32,40

1 Geveke 49,50 50,40
Giessen-de N. 304,00 305,00
GoudsmitEd. 410,00 a 405,00 a
Grasso's Kon. 120,20 121,00
Grolsch 142,00 142,00
GTI-Holding 217,00 232,00

Hagemeyer ■ 112,50 112,00
HAL Trust B 14,50 14,50
HAL Trust Unit 14,40 14,40
H.B.G. 209,00 209,00
Hein Hold 109,50 109,50
Hoek's Mach. 186,00 186,00
Heineken Hld 109,50 109.50
Holl.Sea S. 1,26 1,27
Holl. Kloos ' 541,00 547,00
Hoop Eff.bk. 11,40 11,40
Hunter D.pr. 4,10 4,10
ICA Holding 14,10 14,10
IHC Caland 48,20 48,50
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek 29,20 29,40
Ing.Bur.Kondor 628,00 630,00
Kas-Ass. 44,10 44,10
Kempen Holding 15,30 15,30
Kiene's Suik, 1436,00 1436,00
KBB 89,90 89,80
KBB c. 89,70 89,80
Kon.Sphmx 145,00 j146,00
Koppelpoort H. 322,00 ' 348,50
Krasnapolsky 213,50 208,50d
Landré & Gl. 67,80 68,00
Macintosh 45,40 45.70
Maxwell Petr. 670,00 670,00
Medicopharma 63,50 63,20
Melia Int. 6,60 6,60
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1196,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15500,00
Moolen en Co 27,00 27,00
Mulder Bosk. 68.20 68,20
Multihouse 10,10 10,00
Mynbouwk. W. 390,00 390,00
Naeff 300,00
NAGRON 47,00 47,80
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 18,60 18,80
NEDAP 375,00 e 385.00 b
NKF Hold.cert. 333.50 d 338.50Ned.Part.Mij 44,40 44,50
Ned.Springst. 9600,00
Norit 203,40 50,00
Nutricia gb 87,50 88,50
Nutricia vb 94,50 95,50
Nijv.t.Cate 108,80 108,30
Omnium Europe 14,20 14,00
Orco Bank c. 76,70 76.70
OTRA 222,00 222,00
Palthe 109,00 109.00Pirelli Tyre 27,60 27,60fPolygram 37,20 f 37,40
Polynorm 120,50 115,90 dPorcel. Fles 175,50 175,00
Ravast , 46,00 46,00
Reesink 76,50 76,50
Riva 54,70 54,70
Riva (eert.) 54,00 54,00
Samas Groep 76,70 76,50
Sarakreek 29,40 29,50
Schuitema 1300,00 1330,00bSchuttersveld 51,00 50,00
Smit Intern. 70,70 71,50
St.Bankiers c. 26,00 25,60Stad Rotterdam c 49,00 49,20
TelegraafDe 101,00 99,50 dText.Twenthe 367,00 370,00
Tulip Comp. 48,00 47,70
Tw.Kabel Hold 151,50 151,50
Übbink 103,50 98,50 dUnion Fiets. 41,50 41,50
Ver.Glasfabr. 364,00 363,50
Verto 84,80 84,80
VolkerStev. 81,50 d 82,00
Vredestein 23,00 23,00
VRG-Groep 75,10 75,70
Wegener Tyl 223,00 225,00
West Invest 24,50 a 24,00a
West Inv. wb. 125,00 125,00
Wolters Kluwer 218,00 219,00

Wyers 45,80 46,00

VTBeleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,60 37,70
ABN Aand.f. 74,30 74,80
ABN Beleg.f. 60,20 60,10
ALBEFO 51,80 51,90
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
AïlianceFd 10,30 10,30
Amba 47,40 47,50
America Fund 297,00 305.00
Amro Eur.F. 75,00 74,00
Amro Far E.F. 62,60 63,30
Amro Neth.F. 78,60 78,90
Amro N.Am.F. 62,30 62,40
Amro Obl.Gr. 155,00 155,00
Amvabel . 74,90 74,50
AsianTigersFd 64,80 66,00
AsianSelFund 48,30 48,50
Bemco Austr. 48.50 49,00
Bever Belegg. 6,10 6,00
BOGAMIJ 105,70 105,70
CLN Obl.Waardef. 101,50 101,50
Delta Lloyd 44,40 44,60
DP Am. Gr.F. 27,30 27,30
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 8,50 8,50
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 9,60
EOE DuStlnF. 305,00 304,00
EurGrFund 66,70 66,80
Euro Spain Fd 8,70 8,70
Florente Fund 101,80 101,80
Gim Global 50,00 50,50
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 226,00
Henderson Spirit 67,00 67,50
Holland Fund 76,50 76,50
HolLObl.Fonds 116,80 117,50
HolLPac.F. 106,00 106,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 48,40 48,80
Intereff.Warr. 299,50 308.30
Investa part 84,30 84.40
Jade Fonds 173,50 176,30
JapanFund 27,00 27,20
Jap.lnd.Alpha Fd 11200,00
JapanRot. Fund yen 9300,00
Mal.Cap.F. $ 8,80 8,50
Mees Obl.Div.Fonds 97,70 98,20
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1400,00
NedufoA 131,50 131,50
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 41,90 41,90
NMB Global F. 48,50 48,50
NMB Oblig.F. 35.40 35.50
NMB Rente F. 103,50 103,50
NMB Vast Goed 36,60 d 36,60
Obam, Belegg. 227,50 231,50
OAMF Rentef. 12,40 12,45
Orcur.Ned.p. 47,00 47,10
Pac.Dimens. 105,20 105,80
Pac.Prop.Sec.f. 45,30 45,70
Pierson Rente 101,50 101,80
Postb.Belegg.f. 52,50 52,50
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,60 73,50
Rabo Obl.div.f. 48,60 48,60
Rabo Onr.g.f. 83,70 83,80
Rentalent Bel. 132,30 132,50
Rentotaal NV 31,00 31,10
RG groen 50,80 50,90
RG blauw 49,70 49,70
RG geel 49,00 49,40
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 18,00 18,00
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 236,50 239,00
Trans Eur.F. 85,60 85,40
Transpac.F. 416,00 436,00

Uni-Invest 110,00 110,00
Unico Inv.F. 79,30 79,00
Unifonds 37,30 37,20
VWN 59,80 59,80
Vast Ned 125,10 125,20
VentureF.N. 39,00 38,20
VIB NV 82,70 82,70
VSB Mix Fund 51,00 51,30
WBO Int. 69,40 69,40
Wereldhave NV 197,50 197,00
Yen Value Fund 87,50 89,10
ZOMF)oridas 45,60 45,40
Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,30 1,28
Allied Signal Ind 36,00 35,00
Amer. Brands 68,80 67,60
Amer. Expres 29,60 30,00
Am.Tel.& Tel. 43,20 42,70
Ameritech 63,40 63,30
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 27,50 26,50
Atl. Richt. 119,60 118,70
BAT Industr. 6,95 a 6,95 a
Bell Atlantic 52,60 51,50
BellCanEnterpr 39,60 39,00
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 56,50 55,60
BETPublic 2,60
Bethl. Steel 17,50 17,40
Boeing Comp. 79,50 82,20
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler I 16,20 16,10
Citicorp. 23,70 23,20
Colgate-Palm. 63,00 63,00
Comm. Edison 32,80 33,00
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,20 20,80
Dai-Ichi Yen 2370,00
DaiwaSec. yen 1630,00 1660,00
Dow Chemical 64,40 63,50
Du Pont 40,00
Eastman Kodak 39,60 40,75 d
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 138,00
Exxon Corp. 47,30
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 47,60 46,50
Gen. Electric 68,50 69,00
Gen. Motors 48,80 48,30
Gillette 55.50 55.00
Goodyear 35,00 34,50
Grace & Co. 29,40
Hpneywell 99,80 99,80
Int.Bus.Mach. 117,90 118,80
Intern.Flavor 64,75
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 56.80 56,20
K.Benson ® 5017,29
Litton Ind. 76,30 75,70
Lockheed 35,00 35,25
Minnesota Mining 82,80 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 62,20 61,50
Morgan $ 37,00 37,20
News CorpAuss 10,30 10,20
Nynex 86,30 86,00
Occ.Petr.Corp 27,30 27,50
Pac. Telesis 46,60 46,30
P.& O. (f 6,30 6,30
Pepsico 71,00 71,20
Philip Morris C. 44,70 43,50
Phill. Petr. 27,10 26,50
Polaroid 43,00 42,80 d
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 605,00 595,00
Saralee 28,50
Schlumberger 57,50 56,00
Sears Roebuck 36,80 36,30 d

Sony (yen) 48,20 48,50
Southw. Bell 56,60 56,50
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,60 34,50
Texaco 59,80
Texas Instr. 41,40 43,20
The Coastal C. 34,30 33,00 d
T.I.P Eur. 1,75 1,75
ToshibaCorp. 1090,00 1090,00
Unidonmark DM 292,00 300,00
Union Carbide 19,50
Union Pacific 71,00 70,00
Unisys " 14,50 14,60
USX Corp 33,00 34,00
US West 36,70 36,50
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 36,25 35,60
Woolworth 64,50 64,50
Xerox Corp. 48,80 48,75 d
Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,20
W/iABN 87 95,00 95,00
13Amev 85 98,00 98,00
10 AmevBs 103,00 103,00
11Amev 86 93,50 93,50
lOV2 Amro 86 96,50 96,50
10 Amro 87 94,50 94,50
5% Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 9,50 9,50
Amro zw 86 71,40 71,40
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 94,75 94,75
10V.EEG-ecu 84 99,00 99,00
93/4EIB-ecu 85 95,75 95,75
12/2 HIAirl.F 96,25 96,25
11'/4NGUB3 100,00
2V4NMB Pb.B6 84,00 84,00
NMB Postb.war. 85,50 85,00
83/iPhil. 86 96,50 96,50
6% Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,90 101,00
9 Rabo 85 94,50 94,50
7 Rabo 84 94,50 94,70

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,70 5,70
Bredero aand. 25,50 24,00
Bredero eert. 23,00 23,00
11 Bredero 24,00 24,00
LTVCorp. 1,40 1,40
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50

Parallelmarkt
Alanheri 26,70 26,90
Berghuizer 39,00 e 38,30
Besouw Van c. 57,70 58,00
CBI Barin Oce. yen 2020,00 2020,00
Comm.Obl.F.l 95,00 95,10
Comm.Obl.F.2 94,60 94,60
Comm.Obl.F.3 95,10 95,30
De Drie Electr. 30,50 30,50
Dico Intern. 114,70 114,00
DOCdata 19,80 19,90
Ehco-KLM Kl. 42,00 41,70
E&L Belegg. 1 74,00 74,00
E&L Belegg.2 75,00 75,00
E&L Belegg.3 76,70 76,80
Free Rec.Sh. 34,30 34,30
Geld.Pap.c. 74,00 75,60
Gouda Vuurv c 109,80 109,00
Groenendijk 37,50 37,50
Grontmij c. 200,00 200,00
HCA Holding 55,90 55,60
Heivoet Holding 60,00 60,30
Hes Beheer 255,00 262,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,80 3,75 f
Interview Eur. 6,90 6,90
Inv. Mij Ned. 48,00 48,20

Kuehne+Heitz 48.50 49,00
LCI Comp.Gr. 16,10 16.30
Idem 8 st. 0,65 0,65
Melle 293,50 293.90
Nedschroef 133,80 133.80
Nevas st.(cert) 0,82
Nevas st.(cpref) 0.67
Neways Elec. 9,70 9,60
NOG Belionds 30,90 30,90
pan pacific 10,50 10,50
PieMed. 14,50 14,101
Poolgarant 10,00 10,00
Simac Tech. 18,50 18.20
Shgro Beh. 56.20 d 57,00
Verkade Kon. 400,20 400,20
VHS Onr. Goed 12,50 13,00
Weweler 77,00 77,00

OPTIEBEURS
abn c okt 37,50 118 1,80 1.90
amev c jul 55,00 178 4.30 4.30
amev c jul 60,00 108 1,60 b 1,50
buhr p jul 70,00 100 2,20 2,30
daf c jul 32,50 220 0,70 0,60a
daf c okt 32,50 154 1,40 a 1,50
d/fl p aug 190,00 100 4,40 3,80
coc c jun 285,00 118 5,50 5,90
coc p jun 275,00 91 0,90 0,80
coc p jun 280,00 153 2,00 1.70
coc p jun 285,00 141 3.70 3,20
coc p jul 295,00 117 10,50 9.50
gist c jul 30,00 317 3,10 4,30
gist c jul 32,50 174 1,20 2,50
gist c jul 35,00 428 0,70 1,10
gist c okt 35,00 280 1,60 2,50
gist c jan 35,00 124 2,40 3,20
gist p jul 30,00 87 0,80 0,40
hoog p okt 75,00 137 3.80 4,00
kim c jul 35,00 528 0,70 b 1,40
kim c jul 37,50 294 0,30 0,50
kim c okt 32,50 207 2,30 3,50
kim c okt 37,50 272 0,80 1,10
kim c jan 37,50 118 1,70 a 2,20
kim c 093 35,00 121 7,20 8,10
kim p jul 30,00 222 0,70 0,40.
Klm p jul 32,50 195 1,70 0,70
kim p jul 35,00 466 3.40 1,811
kim p 093 35,00 140 6,60 5,30
knp c jul 45,00 150 3,10 3.00
knp c jul 47,50 139 1,50 1.70
natn c jul 75,00 275 3,00 2,80
natn c jul 80,00 196 0,90 0,80
natn c okt 75,00 176 4,30 4,20, natn c okt 80,00 663 2,00 1.90
natn p jul 70.00 107 0,40 0.50
natn p okt 75,00 124 2,20 2.50
phil c 091 55,00 284 1,00 0.90
phil c 093 30,00 618 10,30 a 10,60
phil c 094 45.00 120 5,50 5.60
phil p jul 32,50 187 0,90 0,90
phil p 094 45,00 93 11,60 11,90
olie c jul 150.00 249 1.50 1.30
ohe p jul 135.00 227 0.50 (1.50
olie p jul 140,00 403 1,40 l.lüu
olie p 091 105.00 407 1.50 a 1.30
ohe p 093 115.00 418 5.40 a 5,50
olie p 094 145.00 150 17.00 17.00
voc p jul 40,00 100 4.01);. 3,60

Meer buitenlandse bezoekers

Omzet Horeca
steeg met 6¼%
i^ HAAG - De totale hore-
nVh°mzet is vorig jaar gestegen
J.IJJ !2,1 tot 12,9 miljard gul-
i'C' ofwel 6,25 procent. De
3' Üj 2aken van de hogere omzet
vÊto HGen ver(iere verbetering
>''Wrl econorme > meer buiten-
)!-L^ Se bezoekers, meer Neder-
ig i^?6 overnachters, en het
'.' 1)a°le weer in voorjaar en zo-
j'.|jer- P|t blijkt uit het gisteren
); impliceerde jaarverslag
,'>. p van het Bedrijfschap Ho-

KjL jankenverstrekkende bedrij-
),\ (cafés, kantines, koffieshops)
l.'Di_t , £vnun geldomzet in 1989 stijgen
li'tjj,} '5 Procent. In de sector maal-
'''»as *\.en spijzen (snack, restaurant)

ls'on<! 7 Procent. Hotels en pen-
Vnw agen hun omzet met 7,5 pro-
jNs_L_°enemen.

" Een van de vijftien auto's op zonne-energie die gisteren van
start is gegaan in derace van Montpelier (in de staat Vermout)
naar Boston in de Verenigde Staten. Deze wedstrijd wordt al
voor de vijftiende keer gehouden.

Minder winst
voor Daihatsu

TOKIO - Als gevolg
van een afnemende
vraag naar kleine
auto's heeft de Ja-
panse autoprodu-
cent Daihatsu in het
eind maart afgeslo-
ten boekjaar zijn ex-
ploitatiewinst zien
dalen met vijftig pro-
cent tot vijf miljard
yen (f62 miljoen).
Netto resteert er een
winst van 5,67 mil-
jard yen (f70,3 mil-
joen), zo heeft Dai-
hatsu, dat voor vijf-
tien procent eigen-
dom is van Toyota,
gisteren meege-
deeld.
De omzet van de on-
derneming nam toe
met 1,6 procent tot
694,68 miljard yen

(f8,6 miljard). Dai-
hatsu schrijft de ver-
mindering van de
vraag toe aan de om-
zetbelasting die in
april vorig jaar van
kracht werd. Voor
die tijd waren de mi-
ni-auto's van Daihat-
su voor het grootste
deel onbelast.
Daihatsu-topman
Jiro Osuga liet ook
weten dat de plan-
nen voor de produk-
tie van auto's in Po-
len in de ijskast wor-
den gezet. Al enkele

jaren wordt met de
Poolse autoprodu-
cent FSO onderhan-
deld over de geza-
menlijke produktie
van het model Cha-
rade van Daihatsu.
In januariwerden de
twee ondernemin-
gen het erover eens
dat er 5000 a 6000
auto's per jaar kun-
nen worden ge-
maakt, maar sinds-
dien hebben de be-
sprekingen nauwe-
lijks vooruitgang ge-
boekt.

economie

25 miljard mark
aan contanten

op weg naar DDR

JRANKFURT- Op de dag dat de monetaire unie tussenoe twee Duitslanden ingaat, kan de Oostduitse bevolking
beschikken over 25 miljard Westduitse mark in contan-
ten. Er zal in de DDR 13,5 miljard mark in omloop wor-aen gebracht. De rest is bedoeld om eventuele proble-men met de geldvoorziening te voorkomen, zo heeft
y'Uenter Storch, lid van het bestuur van de Westduitse
centrale bank, gisteren gezegd.

storch deed een beroep op de Oostduitsers om in het be-
<"zuinig met hun nieuwe geld om te gaan. „Eerst zal er
??n situatie ontstaan waarin het lonend is om te sparen".
*HI waarschuwde de Oostduitse bevolking er ook voor
2JÏÏ niet directin zee te gaan met beleggingsdeskundigen,

worden ongetwijfeld aangelokt door de nieuwe
Paartegoeden en de Oostduitsers hebben nog nauwe-
'Jks ervaring met beleggingen, aldus Storch.

"re Bundesbank gaat ervan uit dat het biljetvan honderd
"}ark het meest gewildebankbiljetwordt in deDDR. Het
Nieuwe geld zal in de DDR worden verdeeld over vijftien
'«alen van de Bundesbank. De kluizen daar zullen beter
w°tden beveiligd. De banken kunnen dan bij die vesti-ngen het geld afhalen.

Er is op het ogenblik nog geen geld naar de DDR ver-
voerd. Storch wilde niets zeggen over de maatregelen bij
het geldtransport naar de DDR om de veiligheid niet in
gevaar te brengen. Het grootste deel van het geld zal over
de weg worden getransporteerd, slechts een klein deel
gaat per vliegtuig.
De Oostduitsers kunnen geen contant geld wisselen.
ledereen moet zijn geld op een rekening zetten en via die
rekening worden dan Westduitse marken uitbetaald. De
rekeningen kunnen al bij de banken op 11 juni worden

geopend. De bijzonderheden van de benodigde paperas-
sen worden binnenkort bekendgemaakt. Storch ver-
klaarde met nadruk dat iedereen een eigen rekening
moet hebben, dus ook echtgenoten en baby's.

De DDR-burgers worden bij de omwisseling van hun
geld verplicht hun handtekening te zetten onder een ver-
klaring waarin ze toezeggen de deviezenbepalingen in
acht te zullen nemen. Dit is bedoeld om speculatie tegen
te gaan. Ook geldt bij grote bedragen de verplichting om
te melden waar het vandaankomt. Vanaf 1 julikunnen de
eerste Westduitse marken in contanten worden opgeno-
men. In de eerste week geldt een maximum van duizend
mark en na een.week kan al het geld van de bankreke-
ning worden gehaald.

Wat er met de waardeloos geworden Oostduitse bankbil-
jetten met de beeltenis van Marx en Engels gebeurt, is
nog niet duidelijk. In de Bondsrepubliek wordt geld dat
uit de circulatie wordt genomen in ovens bij een tempera-
tuur van duizend graden verbrand. In de DDR wordt on-
bruikbaar geworden geld merkwaardiger wijze opgesla-
gen in zoutkoepels. Of al het Oostduitse geld in een later
stadium wordt vernietigd, is nog niet bekend.

Aandeelhouders
verhinderen
overname
Verkade

AMSTERDAM - Een aantal aan-
deelhouders heeft besloten zijn cer-
tificaten niet aan te melden over-
eenkomstig het bod van United Bis-
cuits op Verkade dat gisteren afliep.
De groep, die 45 procent van de cer-
tificaten in handen heeft, vindt de
prijs die United Biscuits wil betalen
te laag. United heeft zich het recht
voorbehouden het bod niet gestand
te doen als minder dan negentig
procent van de aandeelhouders zijn
stukken aanbiedt.

De groep wordt vertegenwoordigd
door de investeringsbank Van Meer
James Capel. Directeur J.T. Ver-
meulen onderstreept dat de groep
geen andere ideeën heeft als United
Biscuits en Verkade. „Het enige
probleem dat wij hebben is de
prijs." United Biscuits biedt f4OO
per aandeel, terwijl Vermeulen
meent dat het bod op f 500 tot f 600
per aandeel moet uitkomen.

De investeringsbank hanteert een
aantal formules voor de berekening
van een overnemingsprijs. Niet één
van die formules komt uit op f4OO
per aandeel, aldus Vermeulen. Hij
verklaart dat de groep bestaat uit
gerenomeerde institutionele beleg-
gers, één uit de Verenigde Staten en
zes uit Nederland. „Wij hebben niet
te maken met een paar speculanten.
Er zit niet één aandeel bij dat is ge-
kocht op f400", aldus Vermeulen.

Vermeulen zou wel eens willen we-
ten hoe Verkade en United Biscuits
op een prijs van f4OO komen. Hij
sluit niet uit dat de aandeelhouders
alsnog besluiten hun stukken aan-
melden als daarover duidelijkheid
bestaat. Verkade en United willen
niet overleggen met de groep die
Van Meer James Capel vertegen-
woordigt. Beide partijen hebben el-
kaar wel een keer ontmoet, „maar
dat kon je geen overleg noemen", al-
dus Vermeulen.

De groep heeft volgens de directeur
de tijd. Daar komt bij dat „een on-
derneming die tot aan zijn tenen is
beveiligd" wel eens tegengas mag
krijgen, aldus Vermeulen.

Japan blijft
grootste

crediteur
TOKIO - Japan is in 1989 voor het
vijfde achtereenvolgde jaar de
grootste crediteur ter wereld ge-
weest. Volgens het ministerie van fi-
nanciën in Tokio bedroeg het netto-
tegoed een recordbedrag van 293,2
miljard dollar tegen 291,7 miljard
dollar het jaar ervoor. De buiten-
landse bezittingen stegen in 1989
met 20,5 procent tot 1.771 miljard
dollar terwijl de schulden aan het
buitenland toenamen met 25,5 pro-
cent tot 1.478 miljard dollar.

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89025-1,89275
antül.gulden 1,0400-1,0700
austr.dollar 1,4450-1,4550
belg.frank (100) 5,4635-5,4685
canad.dollar 1,59675-1,59925
deense kroon (100) 29.535-29,585
duitse mark (100) 112,470-112,520
engelse pond 3,1960-3,2010
franse frank (100) 33,410-33,460
griekse dr. (100) 1,0955-1,1955
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 3,0120-3,0220
ital.lire (10.000) 15,325-15,375
jap.yen (10.000) 126,40-126,50
nwzeel.dollar 1,0785-1,0885
noorsekroon (100) 29,185-29,235
oostenr.sch. (100) 15,9810-15,9910
saudi ar.ryal (100) 49,8250-50.0750
spaanse pes. (100) 1,8010-1,8110
surin.gulden 1,0375-1,0775
zweedse kr. (100) 31,055-31,105
zwits.frank (100) 132.605-132,655
e.e.u. 2,3115-2,3165

beurs en valuta
Advieskoersen
amerik.dollar 1,185 1.935
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,53 1,04
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,75 113,75
engelse pond 3,05 3,30
finse mark (100) 46,35 48,85
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
noorse kroon (100) 27,65 30,15
oost.schill. (100) 15,64 16,19
spaanse pes. (100) 1,73 1,89
turkse pond (100) 0,060 0,090
zweedse kr. (100) . 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 130,00 134,50

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 265,80 264,80
id excl.kon.olie 244,50 244,60
internationals 270,60 268,40
lokale ondernem. 259,60 259,80
id financieel 203,60 202,60
id niet-financ. 314,30 315,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 198,30 197,50
id excl.kon.olie 191,50 191,60
internationals 194,10 192,60
lokale ondernem. 204,90 205,00
id financieel 151,70 150,90
id niet-financ. 257,50 258,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 119,10 119,40
internation 106,80 106,40
lokaal 121,30 121,80
fin.instell 111,10 110,60
alg. banken 105,80 105,40
verzekering 117.30 116,70
niet-financ 124,40 125,10
industrie 128,90 129,40
transp/opsl 125,40 128,00

Redland Bouwprodukten in
Eindhoven neemt de Belgische fa-
briek van hoogwaardige handvorm-
stenen Schouterden in Maaseik
over. Met 35 mensen maakt die jaar-
lijks 20 miljoen bakstenen. De bak-
steenactiviteiten van Redland zijn
ondergebracht bij dochter Teewen
in Tegelen, die al acht steenfabrie-
ken in Nederland.

(ADVERTENTIE)
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FRANKRIJK ONBEKEND COTE d'AZUR. T.h. compl.
(LE GERS). Cultuur-Re- inger. bungalowtenten op
creatie-Verhuur-Strand- 4* camping (ANWB erk.)
bad. Fam. Camping. Info. met 50 m zwembad of op
Ned. 072-150028, Fr. 09- rustige boerderijcamping.
3362281558. Fr-61R Folder: (071) 127510.

FA-61R

-FRANCEINDIVIDUELLE
AKTIEVE VAKANTIES

BOERDERIJTJES en t^SSSSS^L^LANDHUIZEN Dordogne, FieteS^!^hten
int i «in^tr^L. Q,.!. ' Kanotrektochtenin .JS, Wandeltrektochtenlowtenten en caravans p__«ihwok
aan meertje in de Dordog- p_S_s_?
ne. France Individuelle. £££££
(02244)1656. FR6IR FIEnf STA^PBUS

20 bestemmingen
(020) 26.88.98

FR-61R

Te huur STACARAVANS aan Middellandse Zee.
Voor- en naseizoen. Reeds v.a. ’ 300 p.w.
Vr. folder Saes 04951 - 31793.

Aan het meer van SALAGOU (Z. Fr.). Kompl. ingerichte
caravans en bungalowtenten v.a. ’ 589,- p.w. inkl.
SURFPLANK en LES. Prospektus bij EUROSPORVAC
078-153045/155485. FA-61R
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h, in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.'
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).

HAUT LANGUEDOC LA SALVETAT ANWB camping
\ \JL/A vlak bij groot stuwmeer: alle watersporten, verhuur
n/ JrV van cftalet/sta/toercaravans. Ned. leiding.
\jM.lllP lnl./foiderS. Smits 09-3367.976044of 05176-1773.

DORDOGNE. Nederlands sprekende familiecamping, 8
ha. grote plaatsen, nieuw sanitair, 2 zwemb., rest., bar,
paarden, pony's, tennis, speelt, etc. Veel wandel-, fiets-
en vismogelijkh. Camping Les Tourterelles, 24390 Tour
Toirac 09.33.5351.117, (01883) 13107, (070) 3503505.

Fr6lR.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.'’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

HOCHSAUERLAND RENT A TENT.... . ——= ! Voll. inger. bung.tenten opHötorische Hanzestad in ongerepte natuur *-„_.:«*« :.. o.i. i
Topontspanning »an water-lotwinterspon. Campings in Belg., LUX. en

Uita. huisvesting. Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
Verkehrsverem. Postfach 1726. 737° AALoenen. WD6IR

0-5790 Brilon - Tel. 0*49.2961.8096

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a.d. Rijn.
Alle krs. m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel
(wij spr. Ned.) of schrijf ons even voor een folder: Hotel
TEurope'*", Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard. Tel. 09-
-49.6742.5088. Fam. A. Potharst. WD-61R

EIFEL 5-pers. caravan t.h. op gezellige gezinscamping
aan bergriviertje de Ahr. QUO VADIS (08345) 1673.

WD-61R

EGGEGEBIRGBSAUERLAND
Vak.woningen 2t/m 7pers. in park (autovrij). Ideale omg. voor
wandelen of uitstapjes. Ned. beheer. Info/doe.: 05753-2098.

Nog vrij voor 7-7 en na 11-8.

Vakantie vol afwisseling voor het hele gezin - 400-744 m. Wandeltoch-
ten inbosrijk natuurlandschap. Boerderijvakantie, vakantiehuisjes vanaf
30.- DMp.d., logies van 15.-tot 66.- DM, hotels, pensions, kurhaus, vrij-
etijds-vermaak, gezellig samenzijn, vakantiegids. VW: Verkehrsbüro,
Postfach 43, D-7838 Freiamt. Tel. 0949-7645/644, Fax 0949-7645/628.

1 Jjffff\ JfotêCrfrossHSr \
Droomvakantie in 't bergstadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kameni met
ligbad, toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar. enKonditorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.

Incl elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.

Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.

Hotel Grossfcld. Postbus 441, 4444 Bad Bentheim. Duitsland.
Be? MMS 31* (NL) of09-49 5922 821(BRD) «oor gratis prospectus.
Bti«>».m»i,ru.).i*»- Telefax 09-49 59224349 J

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG
Lm.o. mcl. doucheen toilet ’ 32,50 p.p.p.d. Vraagfolder
(04406) 12624. U-61R

Geslaagd? Reserveer
L voor een

gezellig etentje
|Sw in ons intiem
Iv^^w en sfeervol
wf /?J^^ .restaurant!

XwS. voor
fr^----T------^----rM^---"-"^ kleine

I /JS*\ parHJe*!

1 ffifoéeUa ËSalvatorstraat 6
I 00 M6114 GA Susteren 'isALVATOREy Te/a4499

(f* ,__ *>^ dl. t/m vr!
VI 13.30-23.00 uur

za- en zo-
17.00-24.00 uur

Voor Italiaanse en
andere specialiteiten

■w-w-a-w-wt-Ka Ideaalït—^ P"~ voor 'n korteHotelAm Berghang vakantie!
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers met KTV, op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijt-buffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:
luxe 6-daags arrangement

vanaf DM 285.- p.p.
Vraag ook naar onze weckend-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

Zomervakantie
Te huur vakantiewoningen

en pensions in Oostenrijk iJÊhKV^Êv^en Zwitserland. R&ilfZ^w
BURO ALPENHUIS, n^IEZ^Xtel. (050) 142035.

OS6IR Wkr

GENIETEN IN DE DORDOGNE in gez. ontspan.
vak.sfeer, in één week kennismaken m. ATB-fietsen,
speleologie, kayakken, klimmen, abzeilen. Inl. + folder: ,
01650-61856. SPORT-UNIQUE. FR-61R

ALLES WETEN OVER SUPER COSTA
Rosas villa's en strand- RDAVAapp., ook busreizen + pn«v«
surfplank of fiets. En jon- VOORDEEL
gerenreizen. Inl. (033) vertrek-1 en 8 Juni. 10618600. SP6IR dgs busrej

_
jnc|

J
app in

Lloret de Mar of Blanes 2
pers. ’225,00, 3 pers.
’195,00,4 pers. ’ 180,00

COSTA BRAVA " Blanes p.p. toeslag zeezicht
Vakantiewoningen iteihuur ’50,00 p.p. VONK REI-
-050-415210 CCÓQb ZEN LID ANVR/SGR

******~^ vraag uw reisburo of bel
05178-16555. SP-61R

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.

SPECIALE
ALLEENGAANDENREIS

BLANES PARK HOTEL
BLANES"* hp

Zeer luxe htl., direct aan
zee, te midden van den-
nebos, ca 800 km van
centrum v. Blanes. Alle
kmrs. met eigen badka-
mer en air-condtioning,
groot zwembad met ter-
rassen voorzien van pa-
rasols en ligbedden, uit-
stekende service, in het
restaurant, waarvan de
keuken heel goed is, wor-
den internationale gerech-
ten geserveerd, iedere
deelnemer beschikt over
een eigen 1-pers. kamer,
er worden daarvoor toe-

slagen berekent.
Vertrek 10-daagse reis
15 juni, 20 aug.
14 sept ? 579,-hp
12 okt 519,-hp
13 okt.
9-dgse. reis 469.- hp
toeslag volp 50.-
Voor inlichtingen en fol-

dermateriaal bel
FIËSTA TOURS HOLLAN.O.
LID SGR Tel. 045-322222

Kantoor Utr. 03473-
-73033, Adam 020-
-137459, Brab. 01621-
-14701, Geld. 057-3512.
Dag. v. 9-22 uur, ook za.

en zo.
SP-61R

’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.
Zaterdag 26 mei, 2, 9 en 16

juni 8 dgn. v.a. ’ 425,00,
15 dgn. v.a. ’450,00

< NOORD PORTUGAL
**** Hotel Ofir en

**** Hotels in Barra en
Povoa de Varzim

MIDDEN PORTUGAL
Appartementen en pen-
sions in Nazare, Sao Mar-

tinho en Ericeira
ZUID PORTUGAL
Apt. en Casas in

Vilamoura, Praia daOura
en Milfontes

FLY-DRIVE +
CAMPING VL

naar Oporto, Lissabon of
Faro ook JULI + AUGUS-
TUS nog volop te boeken.
Vlucht vanaf ideaal

R'dam-Zestienhoven.
VONK REIZEN ANVR/

SGR 05178-16555.
SP-61R

mïïp^k " "» j^^Së». 'M Wmm
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Niet te missen: de prachtige kust van Algarve. Lissabon, dehoofdstad met
een ouderwetse charme. Nazaré, Coïmbra... en de kelders van Porto....

BKECENTENNI/M.

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor defietsva-
kantieganger.
RETSBUSREIZEN
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 14

__K__<_S* 3441 EE Woerdentmyr>ri!r) (aangesloten bij
Vy?Z7^S het Garantiefonds)

Thailand rondreis v.a. ’ 2198.-
-14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug
Ned. beg. 1e klas. Alleen ofgroep. Vertr.. elke mnd. 3/6 ■11/7-15/7 - 29/7, nog enk. p. Tekkel Air, (070) 3468700.

AZ-61R

POLEN KOMT DICHTERBIJ!!! Het gehele jaar door
goedkope buspendels van en naar Polen reeds van af

’ 160,- p.p. retour. Opstapplaatsen: Den Haag - Rotter-
.dam - Amsterdam - Utrecht - Amersfoort en Hengelo.
Vertrek iedere vrijdag van uit Nederland en elke zondag
van uit Polen. Voor info en boekingen: Intour Reizen Ta-
felbergweg 108, Utrecht. Tel. 030-636272. Po-61 R

WK ORANJE CRUISES
NAAR DE ORANJE-WEDSTRIJDEN

EN FINALES PER LUXE CRUISESCHIP

PRINCESS ****
SCHITTERENDE CRUISES VAN 5 OF 8 DAGEN V.A.

’ 1395,-
-kinderen gratis cruise

* kaarten voor de Oranje-wedstrijden en finales
*■ transfers naar en van het stadion
* volledigeverzorging mcl.wijn bij de maaltijden en culi-

naire hoogstandjes v.d. gebroedersFagel
* comfortabele vluchten en transfers naar/van het schip
* topamusement met o.a. Ron Brandsteder, Lee To-

wers, Jaap van Zweden, Gérard Joling
* Nederlandse reisleiding
Bel voor de uitvoerige kleurenfolder

CHAMPION CRUISES
030-870628/887314
Ook na kantooruren en in het weekend!

De andere manier van rei- Q^__w >
zen. EGYPTE-TREK- m^A -^TOCHT 22 dgn. ’ 1795, gS_LA>^g^T
15 dgn. ’ 1595 mcl. vlieg- l_i-^§_i/7__&g_ry
reis, hotels, vervoer. Div.
vertrekdata v.a. 10-6. Fol- y&r vvL^vïder?Djoser (071) 126400.

EG-61R

Eén Adres voor
uw Advertentie

RDP, postbus 2,
1800 AA Alkmaar

JONGEREN-VAKANTIES
Fietskampeertochten door Polen, Hongarije, Tsjecho-
slowakijeen 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 opstapplaatsenI Ook
unieke rondreizen door China, Thailand, Egypte en de
Sovjetunie. Gratis folder? Bel SRC: 020-209796, 030-
-333033,050-145800. ANVR. HO-61R

ZONNIGE LENTEREIZEN NAAR TURKIJE
Vliegreizen van ADAM EN MTRICHT AIRPORT CAMPINGVLUCHT

ISTANBUL retour vertr. elke di. en wo. v.a. 475-
CAMPINGVLUCHTEN IZMIR retour vertr. elke do. v.a. 495.-

-1 week rondreis + 1 week strandvakantie ""' Hotel hp
vertr. 19 juni 15 dg. 1.995-

STRANDVAKANTIE CESME-KUSADASI-BODRUM SURPRISEHOTELS
** Hotel Lo Bdg.v.a. 669-
-**" Hotel Lo 8 dg. v.a. 789.-
-**** Hotel Lo 8 dg. v.a. 1089.--Lo Bdg. v.a. 1149.-
CITY-TRIP ISTANBUL **** Hotel 8 dg. v.a. 759.-

FIESTA TOURS PRESENTEERT!!!!!!!!!!!!!
De supervoordeligste reiskrant voor het Top-vakantieiand TURKIJE Vraag hem

gratis aan.
(s__Jl 'rnn^Bßß^________i_^.B r/ESJAÊOURS^

TEL. 045-322222 LID SGR
Kantoor UTR. 03473-73033, ADAM 020-137459, BRAB. 01621-14701GELDL. 05735-3512. Dag. v. 9-22 uur, ook za. en zon.

nn u u C^A^is. IN frankrijk, Duitsland,ln/(OTPM>I^ BELGIË, NEDERLAND /ftfoUU^Z/LA. Jt_g>CS-j</ ALL-IN PRIJZEN W___J
BEL: 072-15 11 25 «!_)__3_»

AUSTRALIË + NIEUW-ZEELAND
WERELDCONTACT

DOWN UNDER CENTRUM

Het boekings- en informatiecentrum voor beide landen.
Vraag vrijblijvend het AUSTRALIË EXTRA programma

aan, boordevol reisideeën, bel ons of maak een
afspraak in ons Down Under voorlichtingscentrum.

Laan 24A, 8071 JA Nunspeet - Postbus 111, 8070AC.
Telefoon 03412-50680 - Fax 03412-57897.

PERSOONLIJKER KAN HET NIET!!. — -- ■ ■ i e. ■ , .i .. ■■ JL
VALKENBURG, FAM.HOTEL BUITENZORG, Wehrey-
weg 33 Vo 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-61R

GULPEN V.V.V. WIJLRE. Voor een fijne vakantie in 't
Zuidlimb. heuvelland prachtig gelegen in Geul- en Gulp-
dal. Vraag de infogids: V.V.V. Mooi Gulpen, Postbus 27,
6270 AAGulpen, 04450-1444. LI-61R
GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij. Val-
kenburg. T.h. ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. all-in.
Voor 7-7/na 26-8 v.a. ’ 250 p.w., tel 04492-1822.

LI-61R
CAMPING EN BUNG. PARK 'DE BOUSBERG', Land-
graaf, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en re-
creatie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen en-
arr. Bel nu meteen 045-311213(van 9-21.00 u.). LI-61R

' 1 ] Lange-Afstand-Wandelpaden
ÊCT Te voet over rustige paden in heel Nederland.
f\ Vraag de nieuwe gratisfolder. Stichting LAW,

v_________J Pb. 433, 3430 AK Nieuwegein, 03402-47073.

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor

komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: (070)
3811860; voor reserv. (010) 4656400. ACHILLES

CAMPERS, Walenburghof 17,Rotterdam.

Te huur 4-6 pers. compleet ingerichte CAMPERS. Bel
nu voor uw DROOMVAKANTIE op wielen. Camper Re-
kreatie Vinke, tel. (055) 424434/337609. .2374

HB m FGD De Vreeze - Dijkema
|Cl 3 /Makelaars W b

makelaars o.g.
Invml commercieel vastgoed b.v. r> kreatief in onroerend goed

Bungalowpark Simpelveld Kruinweg 1 6569 TZ Simpelveld Telefoon 045 " 440105

\Ja%p
stfk!ns Een tweede woning I

■ -\ *6 persoons stenen bungalows, 2 typen,
___;__*:, "/' \a voorzien van 0.a.: cv, 3 slaapkamers,_—__aS5§ __25-- f % speelse indeling, komplete inventaris_ __S M (mcl. kleuren tv)

«ate*^ __B_ gar w-j " gelegen op eigen grond, gemiddeld ± 500 m^ I■ _.jÉb Bt |^B Tjv «uitstekend rendement bij verhuur.___t_j_fl BfcÜ Br W, geregeld door eigen verhuurorganisatie
Sr ";■ ¥ en touroperators

___r «fe f*-- " goede financieringsmogelljkheld
m^t^LL,i,,M^J&b. " prijzen f 72.500,-totf 76.500,- k.k.

iPfjSÊg^ In Zuid-Limburg ' I
"^£cTA**!_________| H " gelegen in een schitterend

SoP6Q2»»eB heuvellandschap nabij 3 landenpunt
H-fnr»>|v*wmm*TT _!*!________■ ■" * openbaar zwembad naast park gelegen
___L_É__MMÉaP^M-f|K Immwmm^mmmn^^—~~ . Voorzieningen op park 0.a.: restaurant, bar,

Syjyjyr terras, wasserette, parkwinkel, rekreatiezaal, speelvelden, receptie, skelterverhuur etc.

IEINDHOVEN*)/ siTI»èb^OUIJSL*NO j —^=>

Ifi_i_,MSIR,CHT3^' Van zaterdag 26/5 t/m maandag 4/6 I
■VJjr========^^^EN dagelijks open van 13.00 tot 17.00 uur. M m

NIEUW! NATURISTISCHE
Luxe touringcarreizen voor o^qS^pó.
ALLEENGAANDEN Honganje en Lanzaro»-naar België, Duitsland, INTERNATUUROostenrijk, Spanje, Italië TEL. 085 -61 71 34. .

en Griekenland (4, 5, 6,10 J3___^
en 17 dagen). — "

ANVR 'MZÉBmm' SGR ragÉË?
INFORMATIE: 023-152652 Wss

Zwerven door
\g*3ï,. Zweden
\ V BfcY m\ \ 8e9in "wScondincviè-vokontie inAmsteroW'
\ ■ JCWt^B V Per luxe cruheferry raar Göleborg. Hieo*
\«rA V 1 V kï Spedaal Zomertarief 8 juni t/m 27au.l»'^

%-»**^ AUTO MET MAK.
IIICÜ 5 INZITTENDEN

-"**7^7lTl ’ 800," nm-
——«_*|ïn\ti '"'' otcomo('olie in slandaardhut.

ifiw^^—-—' Ook Ie combineren met voordelige hotel-"*1
____^—-" "\ campingcheques. Inlichljngen:020-1166

jfm ■ - iOkSCANDINAVIAN, \J SIAWAYS _
V, ANDINAVIAN AWATS /

aiiiiiiiHHHHflFaT9pa|^^SlWIITTT^iHLfI

SPECIALE AANBIEDING JOEGOSLAVIË-ISTRIÉ
HTL. ZUSTERNA, KOPER/B-cat. hp;

HTL. ADRIA, AKARAN/B-cat. hp
Vertrek, elke vr. juni 10-dg. 420.-

EIGEN AUTOREIZEN. __*
Vakantiewoningen COUNTRY CLUB ROVINJ. Bez. 2-4 P*
Juni v.a. 10-dg. 177.- P-P'
Juli v.a. 10-dg. 299.-P-P'
Aug. v.a. 10-dg. 260.-Pp'
Htl. PIRAN, PIRAN, B-cat. lo 10-dg. 399.-
Htl. KATARINA, ROVINJ, B-cat. hp
Juni v.a. 10-dg. 424.-
Juli v.a. 10-dg. 640.-
Aug. v.a. 10-dg. 472-
FIËSTA PRESENTEERT: de supervoordeligstereiskrant v"*I

Joegoslavië, vraag hem nu gratis aan.

O tIESTAIOURS
Tel! 045-322222. LID SGR. , tóï

Kant. Utr. 03473-73033, Adam 020-137459, Brab. 0lo0
,

14701, Geldl. 05735-3512. Dag. v. 9-22 uur, ookzae^,

JOEGOSLAVIË
VLIEGREIZEN

vanaf AMSTERDAM *
OHRID, DEP. METROPOL (I.o.) _ ______ , -*_!,' L

28 mei ' ’ 625.- / 'J*, S

4.11^ 18, 25juni ’675.- ’-*'UMAG. HOTEL ISTRA (I.o.) , q<js,'
28mei,4,11,18juni ’ 650’’ö* s

Hotel Istra is begin dit jaar geheel vernieuwd. <"

Vanaf AMSTERDAM, EINDHOVEN en MAASTR''cH
SPLIT, HOTEL LAV (I.o.) 2s/ s

29 mei, 5,12,19juni ’ 750.- ’ 10'
KASTEL ST., PAV. RESNIK (I.o.) , -rtfi,'

5,12,19, 26juni ’585.- ’ '*VRBOSKA, EIL. HVAR, HOTEL.ADRIATIC (h.p.) .c<
29 mei, 5,12,19 juni ’725.- ’»

4 ]
DUBROVNIK, HOTEL NEPTUN (I.o.) , __«_),' j

12,19, 26 juni ’7OO.- Z 93 ,
MONTENEGRO, SUTOMORE, . I
HOTEL KORALI (I.o.) BAR, HOTEL TOPOLICA (I.o.) -<, *5,12,19 juni ’ 725.- ’W'

BUSREIZEN
UMAG, DEP. ISTRA (I.o.) , _ ■ . tf*,' .1,8,15,22juni ’399.- l*lA.\

29juni,6juli ’459.- ’6° 'Toeslag Royal Class: ’ 50.- p.p.
Boekingen bij uw ANVR Reisburo of bel 020-323201

YUGOTOURS,,_______ _______ v

Camping SanLanaco -De Idealefamiliecamping -" ,
geweldige mogelijkheden biedt. Kom eens langs of "even. Reserveren is mogelijk. Tevens 6 pers. bungalow
te huur. Onze voorz.: o.i. zwembad, 60 m. waterglijo33^'
speeltuin, self-serviceshop, visvijver, ponyrijden...
Adres: Lepelvormweg 47, 3760 Lanaken (B) (bij Maa^ n

tricht), tel. 09-3211712114. Z'

B_hTT__T3______^_____B V

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND s

Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Lond^jeugdherb. enz. treft u aan in defolders van ALB u ' rf

Bel nu 01140-16188, ook voor uw overtocht «"Zg-rW
slistmet ALBION in zee. £>^

VAK.HUISJESt.h. ookLonden. Inl. en gratis '9°f^o-1re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 89J.
BH Amsterdam (020) 442161. __--<

| LAST MINUTE! Prima bungalows in Frankrijk. Du t j(tJ
land, België, Nederland, all-in prijzen. Happy h°i.B6lj
SGR (072) 151125. __—^

!WJlWwWfW____P*W!Jflwo____i3
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A m ■Ét-w-ww-iÉi^ -. /É9*&e&RecreatibéS
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 V^gr

mm Vanaf: ■
f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-ft I LONDEN 4 dg. ’ 449,-f

" f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg. ’ 299,-f
f KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg. ’ 399,-1
I WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1
f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10dg. ’ 989,-fI TOSCANE FLORENCE-SIENA 8 dg. ’ 885,-1

II VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-fI BLOEMENRIVIÉRA DIANO 10dg. /1079,-fI NICE-MONACO 7-10 dg. ’ 599,-1
f LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749.-1f LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699.-1
I OOSTENRIJK ZELLAM SEE 8dg. ’ 799,-f
■ OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. ’ 699,- 1
IDOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799,-f
/^"AAG EN BUDAPEST lOdg. ’1275.-fI^ORMANDIÊ LOIRE 5 dg. ’ 499,-fI^UERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-f("BER-HARZ GOSLAR 5 dg. ’ 499.-^-JL

4 dg. f 395,- /.fSügxß

■f i,,,j*_^B Sa*S

I y^Elke zaterdacT^s^ A

Vakantierubriek| v*n 34 Nederlandse regionale dagbladen
voor informatie en reservering:

MENGERINK en SASKIA DE "^N
I Postbus 2 -1800 AA Alkmaar _ T
L.Q 072-19631ft/196206.J

MJrMHWM.. TEXEL
7Xe appartementen, suites en appartementen vlakbij
7* + hotelkamers. Texel Hotel Kombinatie, Pb. 24,
J/90AA Den Burg, tel. 02220-15703. Aangesloten

I '"'els: De Koog: Kuur- & Vakantiehotel 'De Pelikaan',
■j. Hotel 'Beatrix', Motel Texel. Den Burg: Hotel

' ook als bridge- & zakenhotel. WA-61R

fRÏVE EILAND TEXEL^S
4af °p de mooiste plekjes van TEXEL uw droomhuis,
WjJ!mlebungalow of appartement. Lente, zomer, herfst en

-Oor Texel is nu met Trop. Zwemparadijs het hele jaar„ p r een aantrekkelijk en kompleet vakantie-eiland. Inl.:

&& WIT PW KOBEKO Kg DE MUY B.V.

'5^17398 ||g 02220-17746[gj| 02220-11433 |
Bungalows (5-pers.) en appartemen-

' (4-pers.). InlVfolder Knop bungalows, tel. 050 :

Z~~— ..^.. .. '■■"^-■LI"

t.h. div. stacarav. 2 en 3 slp.-
-v 3S-. voll. inger. + ktv/radio. Vrij voor 23-6 en na 25-8(wel, ' «=■« wk.ends). 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.N«^__7_ WA-61R

' * 'Hotei tk , TERSCHELLING
ha|assa' centraal op het eiland metfaciliteiten als: verw.

"""tytbi «auna> zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,- mcl. ."«net, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,
v_ 8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.ü^- . _^' 'C,' 0ePkes, West-Terschelling. Tel. 05620-2005. Zin
hu *nPaar verfrissende dagen? Aantrekkelijke arr. voor
fiets 'n het hoogseizoen v.a. ’ 198,- mcl. bootretour,> s—S!l_t_opisch zwembad.

| AMELANDER KAAP: 4* app., 2-4/4-6 pers., gratis
(neï11* van zwembVsauna, ook midweek/weekend. Tel.

':^sg)j67soi. WA-61R

L?Ll-UM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
u _wersmeer 5 min Waddeneil. 15 min. Tevens stacar,
" "P- + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058._ FR-61R

(1 hal^CH(^OL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwderwm- Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
SUff- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-

CJ3JnL_+ folder: 05663-1392. _FR-61R

s^l JE GESLAAGD OF OVER? Dan nu een water-
r^^akantie als beloning. Wat wil je,zeilen, surfen, ka-
sch,? ?f alles in één week? Neem contact op met Zeil-

Herberg 'Oer 't Hout', Raadhuisstraat 18, 9001
>^I°_j(w). Tel. 05662-1528. FR-61R

(hJu SE MEREN. Verri. van'bung. en open zeilboten bij
'n £"*"v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
d_|Zllboot. of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.

sJoi_:eil'°ok ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag
de Vries, Terherne, 05668-265. FR-61R

l w6J^,H°TEL GAASTERLAND, TEL. 05148-1741. On-
Bijv 'rntrekkelijke zomerarrangementen zijn er weer.

J-f e_nt«ekend"arr- ' 226,_ p-p
-'

midweek-arr- / 299,- p.p-
-\ Vgn J hele week voor ’ 509,- p.p. Alle arr. zijn op basis

' kamers met d/t en tel. Incl. gratis entree orchi-, fiets en vele andere extra's. Fr-61 F

HoÜd5,'"9 'DE ZEEHOEVE' gelegen a.d. Waddenzee.
■e' w

U van rust| vissen en kanoën dan is 'De Zeehoe-r ,|6i. °°r u een uitgekozen plaats. Vaste plaatsen m.iw ' Water. Westerzeedijk 45 Harlingen, 05178-13465.
1 _______< FR6IR.

ü^ïsrAtigliï DE DRIFT W^>} 7~~ — //VTTI \j
Vf> ' M DWINCELOO TELEFOON 05219-ISJÜ \l\(b\S\. een weefchp / 415.- $<'*l|p r ' , w

Gezellig Thuis in het Hartje van Drenthe,

GÉÉN PRETPARK. Zeer luxe 5* bung's met gr. tuin
aan bos. Ideaal wandel-, fietsgebied voor liefhebbers
van rust, privacy en comf. Tel. 05280-65803.
VAKANTIE BIJ DEN EN DUIN!

A Norg in Drenthe heeft een schitterende
omgeving en Den en Duin heeft schit-

:W^_ QP^ terende vakantiehuizen. Geniet dit jaar
" van een sportieve fiets-/wandelvakan-

tie in eigen land. Vraag onze folder aan enzie de gunsti-
ge prijzen. Ook voor familiereünie of kleine groepen
(schoolklas) ruimte beschikbaar. Reservering en info.
05928-13164 Langeloërduinen L 17, 9331 VH Norg.

PINKSTERWEEKEND, stacaravans v^ JvTöhoogseiz, nog mog. p.w., gezell. camp. met zwemb. in
bosrijke omgev. camp. 'De Zorgvliedt', wateren kl. folder(05212) 7258 of (05612) J1368. DR6IR
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-61R
T.h. in zeer bosrijke omg.: st. bung., stacaravans, trek-kershutten, nog enk. mog. in hoogseiz.Recr. Park GrootBartje, De Gavere 1, Zorgvlied (05212) 7249. Dr-61 R

Met Pinksteren naar PONYPARK SLAGHAREN vooreen onvergetelijke vakantie! Voor snelle beslissers zijner nog enkele vakantiehuisjes vrij met gratis gebruik van
ruim 40 fantastische attracties westernshows, gezellige
familieavonden en het unieke Fujibergbad voor spranke-
lend zwemplezier. Ga langs uw postkantoor of post-agentschap en haal gratis de nieuwe vakantiefolder Ofbel (05231) 3000. OV-61R
PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-kantie! Vakantiehuisjesvoor week-, midweek- en week-endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastischeattracties, westernshows, gezellige familieavonden enhet unieke Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal denieuwevakantiefolder. Of bel (05231) 300Q. OV-61R

UNIEK IN NEDERLANDFamiliereünie tot ± 30 pers. in een moderne nieuwe
ace. met vele mogelijkh. Vak.centr. 't Schuttenbelt.
Folder 05478-1472. OV-61R
HOTEL-RESTAURANT 'WAPEN VAN OOTMARSUM'.
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer, 05419-
-1500. Spec. arr. De folder ligt voor u klaar. OV-61R

OMMEN. Te h. inger. stacaravans op vak.centrum Bestme-nerberg in de bossen, met verw overdekt zwembad. Inl. olfold. 05274-1267.

CAMPING- EN RECREATIECENTRUM
_^ DE TWEE
W BRUGGEN
Ruime kampeerplaatsen, vakantiewoningen, over-
dekt zwembad 30° met sauna, whirl-pool, bronzari-um, recreatiepias, sportarrangementen en horeca
met div. dagrecreatiemogelijkheden.
Adres: Miste 102, 7118 KR Winterswijk,
telef.nr. 05430-65366.

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 29-6 en va. 24-8: 4-6-8-pers. bungalows o«
chalets op recreatiecentrum o.a. subtropisch zwembad,

sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling,
restaurant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en

verw. openluchtzwembad. MARVELD RECREATIE,
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638. Folder

op aanvraag. Tevens uw ideale gezinsvakantiecamping.

Tijdens de maand juni / 5.- korting op uw
sta/verblijfplaats bij

RECREATIECENTRUM DE TOL
De mooiste en schoonste camping op de Veluwe.

Tel. 03412-52413.

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSELGrens Veluwe/Achterhoek ANWB**", verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder(05733) 1354. GE6IR
Ede, Boscamp. T HAZENDAL, m. zw.b. gez. recr. pro-gr. Verh. 6 p. sLcar's + bung.tent. Tour- en jaarpl. bij
jaarpl.GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R

PINKSTERAANBIEDING t.h. stacaravans op de Velu-
we, mcl. overdekt verwarmd zwemb., sauna, fitness,
midgetgolf en recreatie progr. (05788) 1343. GE-61R

ST. MAARTENSZEE, bungalowpark 'Eb en Vloed': t.h.
4/6-persoons bungalows. Gelegen naast subtropisch
zwembad. Voor ml. tel. 02246 -1347. NH-61R
ST. MAARTENSZEE/ CALLANTSOOG. T.h. 4-6 pers.
bung. aan zee bij subtrop. zwemparadijs. Kort. 16/6-7/7
en 11/8-25/8. (02246) 1596 of (02230) 22662 na 18 u.

NH-61R
HEILOO - BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP', vrijst.
6-pers. bung.'s, veel privacy, ANWB, speeltuin/weide.
Vrij voor 14-7 en na 11-8. Inl. folder (072) 330512.

NH-61R

SdumreuS
4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! Cam-
ping De Meeuw ligt in een veelzijdig vakantiegebied.
Rekreatieprogramma. Profiteer van de voordelige
maandtarieven: 01810-12777. ZH-61

Hotel 'aan zee' de laatste gezinskamers juli/aug. met
volpension ’295,- p.p.p. week. Vraag folder 01719-
-12919, P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.
ZH-61R

EXCLUSIEVEW?ffkH;l-<kwl-ÏÏM

mmmmmmWmmmP*mm^mmmmWm^mtmJmJX^^^^^M mm*^_-T^_r"^__^_ff^^^^ 1W I

PORTOROZ , I
10 DAGEN H»NTERGLEMMuNi ■
VAN 15 t/m 24 JUNI 10DAGEN VAN IAVm- |
" veel excursies \ - vee'exc^lflfeS vele ':*;;«
-halfpension Z^* l van ~gjX* ■. overnachting. M*&^ %&**£*** W Iheen/terugreis .:„f,.-sQ!£>" l . : **
" afscheidsdiner """""" 1 . afScheidsdine^^^^^--^^^^^

f^Oio^ln^r^ HLZMOOS
10 DAGEN ff 10 DAGENVAN 13 t/m 22 JUNI I VAN 26 t/m 29 JULI II 'excursies o.a. .M - excursies o.a. naar .:"„„■

I MB
Unertal'Sllvr&ta, ff Salzkammergut.Jagersee . 1

.Sfw/C^ -#?T^'l 'halfpension .„#mP"l afscheidsdiner sflr I -afscheidsdiner .^^ |

PARIJS
" /aDAGE^^^W3 DAGEN VANPiSy ffVAN6t/mBJULIEN ’ . Z"^2 f/ni 29 JUL/ ffVAN24t/m26AUGUSTUS , ;/;|§ / Hocl%Sies °a- Mainau -M-boottocht over de jk / stadtgniSSB Fre"den- ffSe/ne, stadsrondrit, ..■.4^.lwy*#: ’ " haifZÜ ■ **■ mavondrit, **»? / -affcZS ##*#theaterbezoek ~,;i*SP«r i—^cheidsdin^r *\ *< f

*4£ Handelsweg 3
n r I 7 CM 6114 BRSusteren
N L I /. L I. Tel. 04499-5141

fCajKpeA&vamzee
Vraag onze kleurenbrochure
van eerste-klasfamiliecamping <-^v—^aj
op slechts 600 meter van het W~\llGoereese strand. ff V camping
Vele faciliteiten aanwezig. QeKfepperStee

.—A^ Vrijheidsweg 1, 3253LS Ouddorp
■"-- -J ~V--. s. tel. 01878-1511

NIEUW NOORDZEE-PARK
Ouddorp aan Zee. Te huur s"*** bungalows
Op 400 m van zee. Info + fold. tel. (01878) 3099.

ZE-61R
WIJ NEMEN DE TIJD VOOR U!

Bij ZEELAND VACANTIES zijn alleen UW vakantie-
wensen bepalend. Verh. v. vak.woningen in regio Vlis-
singen + Veerse Meer. Nog volop keuze in juli/aug.(v.a.
’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17).

Ze-61R

WALCHEREN - SEROOSKERKE. Nabij Noordzee,
Veerse Meer en M'burg: zomerhuis en app. Inl. 01189 -2047. ZE-61R

PINKSTEREN. De laatste bungalows, chalets, toer- en
stacaravans aan zee met last minute korting. Cara-
vans vanaf ’ 250.- en bungalows vanaf ’ 595.-. Te re-
serveren 01107-4200. ROOMPOT RECREATIE.- ZE-61R

VAKANTIE-ARRANGEMENTEN
op basis van half-pension. Het gehele Jaar door

seizoentoeslag 15 juni tot 17 sept. 5.- p.p. per dag
3 DAGEN (2 overnachtingen) /140.-.

________
5 DAGEN (4 overnachtingen) f 280.-. " Is-~"—3
8 DAGEN (7 overnachtingen) / 490.-. <*" -tiSSi
3 DAAGS Gezondheidsarrangement BEBBRBr
met 2uren relaxen indeweldaad van 35" mi- l';""'"»»ifc-
neraarwater van het nieuwe kuuroord. " .Thermaalbad Arcen vanaf ’155.-. Diverse Üoolandbeauty-mogelijkheden aanwezig! Kmrs. met !>«_? IdouJtoil., kl. tv en telefoon. Vlakbij de 'KAS- " 'TEELTUINEN ARCEN'. Bosrijke omg. met Hotel Restaurantwandel- en tietsroutes. Belvoor n gratiskleu- r_>NAi Aunrenfolder 04703-2121 ROOLAND

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-. .es, zwem- en kleuterbad.
TERRASCAMPING "GULPERBERG PANORAMA" B.V
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen.
Vr. folder. Tel. 04450-2330. LI-61R

HOTEL LAMERICHS GEULHEM BIJ VALKENBURG
(L.) komt U halen en brengen per bus + 3 bustochten
v.a. hotel, v.a. ’ 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met bad-
douche en toilet. Per auto tot hotel of per trein tot Maas-
tricht + 3 bustochten v.a. ’ 400,-. U wordt aan station
Maastricht p. auto afgehaald, alleen volledig pension

’ 360,- p.p.p.w. Vraagt ml. en prospectus: Geulhemmer-
weg 27, 6325 PH Berg-Terblijt, tel. 04406-40555.

LI-61 R
HOTEL CAFÉ RESTAURANT ALPENZICHT. * Rustig
gelegen in bosrijke omgeving; * Gezellig terras met
prachtig panorama over het Geuldal; * Ideaal voor fiets-,
wandelvakantie; * Centraal gelegen voor leuke uitstap-
jes in binnen-, buitenland; * H.P. v.a. ’ 50.- p.p. * Uitge-
breide folder ligt voor u klaar; * Schweibergerweg 49,
6281 NE Mechelen (Epen). Tel. 04455-1252. NB-61R

CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h.LET OP: stacar. m. toilet v.
16-6 tot 30-6v.a. ’ 500, jub.aanb. stacar. v. 18-8 tot 1-9
v.a. ’ 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

Voorjaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf/132,-per persoon
inclusiefbootretour,

tuxi-vervufir naar hotel of pension en. uitgebreid informatiepakket
De arrangementen gelden van

6 april tot 13 juli 1990
vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
ï-3vvv terschelling
Km 05620-3000 Êj

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend

j voor volwassenen (ge-
midd.leeft.29jr.),BNJHC

I watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd(v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

LANGELO, voor een mooie,
rustige fietsvakantie in
een schitterende bosrijke
omgeving. Vanaf ’32,50
p.p.p.d. Gratis fietsen be-
schikbaar. Café/petit-res-
taurant/pension Langelo,
Hoofdweg 10, 9333 PB
Langelo, 05928-12289.

DR-61R

Cóte d'Azur, Pramousquier. heerlijke lig-
ging a. helling, vak.huis m. tuin v. 2-4 pers.,
met uitzicht op de zee, te huur van particu-
lier. Zwembad, ligwei, kinderspeelpl, par-
keerpl. aanwezig. Tel. 09-494316480732,
Frau Nilsson Op werkd. v. 8-15 uur.

Zuid-Noorwegen
Goed ongerichte vakantiehuizen in
de buurt v. fjord, eerstekl. visgebied.
Brochure R. Frühling, Gerntkebo-
gen 8, D-2050 Hamburg 80

Tel. 09-49407354353

Vakantiehuizen in Zweden
Anita Heuer, Langenhausen
1, D-2742 Gnarrenburg, tel.| 09-4947637542.

VI3SÊÈO \

T-JNESjt

"bneckermann reizen

LUXE BUNGALOWS IN
RECREATIEF NOORD-HOLLAND

KWALITEIT EN **^BBfSCHOONHEID...
...in het modern geoutilleerde Recreatiepark PRIJZEN VAN
'De Hom' in Dirkshorn, gelegen in de kop van f 129.500,- tot
Noord-Holland. De geheel geïsoleerde en f 159.500,- v.o.n.
vrijstaande bungalows hebben een hal, woon- INCLUSIEF EIGEN
kamer (5X5 m.), keuken, 3 slaapkamers, GROND.
badkamer, toilet, berging en centrale . Financiering:
verwarming. tenminste 90% van de

koopsom mogelijk.
Vraag vrijblijvend de GRATIS brochure aan: . Uitstekende verhuur.
Recreatiepark 'De Hom' objekten: teruggave
Dorpsstraat 34, 1746 AC DIRKSHORN van f,2,0 20°" BTW
Tel.: 02245 - 1301 moge,,,k

Bezichtiging van de modelwoningen op alle dagen van de week mogelijk., " ]

Dit wordt de.zomer
van Overijssel

Het hele 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 debon in of bel met de VVV
(ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur): 05490-18767

Tot ziens in de zomer! . «„

Stuur mij GRATIS de folder "Zomer in Overijssel", vol'aanbiedingen, tips en

I speciale acties. Naam:
Adres:

fKÏÏ_| I BB Postcode en Plaats:
IXXi Sm Bon opsturen in een envelop naar:
BhSB ■■B Provinciale VVV Overijssel, Postbus 500, 7600 AM Almelo.



Zaterdag 26 mei 1990 " 10
Auto's

Diversen

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voorradig alle types Opel,
BMW, Citroen, Fiat, Ford,
Mazda, Peugeot, Saab,
Toyota, Volvo en VW

SIoma.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voor een uitstekende
occasion kunt u niet

om ons heen.
* 3 mnd. volledige
BOVAG-garantie

* uitgebreide afleverings-
inspectie

* indien nodig APK
* 6 sterren dealer - service

* alleen originele onderdelen
* snelle levering

* financiering op maat

jL_
Auto Landgraaf

biedt aan, kijk en vergelijk:
Nissan 300 ZX Turbo kl.
zwartmet. ABS nw.st. '84;
Alfa Alfetta 2.0 Quadrifoglio
met alle ace. zilver '83; Audi
200 Quattro Turbo m. airco
ABS enz. blauwmet. '85;
Audi 80 CC m. centr. vergr.
gekl. glas sportv. enz. '87;
BMW 628 CSI m. v. ace. kl.
blauwmet. '84; BMW 635
CSI in nw.st. blauwmet. '81;
BMW 323 I Hartge uitv. kl.
rood zeer v. ace. '83; BMW
316 1.8 5-bak m. v. ace. kl.
d.blauw '85; BMW 323 I kl.
zwart div. ace. '81; BMW
320 6-cyl. kl. blauwmet. v.
ace. '83; BMW 320 6-cyl. kl.
wit sp.velgen gekl. glas '81;
BMW 525 I met alle mog.
ace. blauwmet. '85; BMW
728 I met airco aut. enz. kl.
blauwmet. als nw. '81; Re-
nault 11 GTX 1.4 kl. blauw-
met. zeer mooi '83; Lancia
Prisma 1.5 kl. d.blauw '85;
Ford Siërra 2.0 Sport RS
uitv. kl. blauwmet. '85; Ford
Siërra 1.6 Laser kl. wit '85;
Ford Fiësta Festival kl. grijs-
met. '83; Citroen GSA X 1kl.
beige zeer mooi '84; Opel
Kadett 1.3 S kl. blauwmet.
'87; Opel Rekord 2.2 ILuxus
kl. blauw '86; Opel Senator
2.5 i s»bak LPG blauwmet.
'83; Opel Kadett 1.6 S Luxux
met open dak als nw. '83;
Opel Ascona S kl. steenrood
in nw.st. '82; Rover 216 SE
kl. wit 69.000 km nw.st. '86;
Datsun Cherry GL uitv. kl.
blauwmet. '81; Daihatsu
Charmant 1.6 Luxe kl. rood
'84; Honda Accord EX Se-
dan aut. kl. blauwmet. '82;
Honda Accord Coupé 3-drs.
kl. blauwmet. '83; Honda Ci-
vic 1.5 Sport kl. felrood '82;
Honda Quintett 5-drs. kl.
grijsmet. als nw. '82; Honda
Accord Sedan kl. zilver '81;
Lada 2105 GL kl. rood
60.000 km zeer mooi '86;
Lada 2105 GL '82; Volvo
240 GLE 2.3 met alle mog.
ace. kl. zilver '83; Volvo 345
GL 5-drs. 1.4 kl. wit zeer
mooi '84; VW Golf GTI 1.8
Im-velgen kl. zwart '82

Diesels
Mercedes 200 D met schuif-
dak sp.velgen enz. '84; Audi
80 GT Turbo Diesel kl.
blauwmet. '86; Toyota Co-
rolla Diesel 1.8 HB kl. zilver
'87; Daihatsu Charade Die-
sel van kl. wit '87; VW Pas-
sat Diesel 3-drs. kl. blauw-
met. als nw. '84; Ford Gra-
nada Diesel kl. wit '79.

Cabriolets
VW Golf GLS Cabrio kl.
blauwmet. '81

Automaten
Honda Accord aut. EX uitv.
blauwmet. '82; Renault 5
aut. 5-drs. kl. zilver '80; 3x
Volvo 340 aut. kl. bruin zeer
mooi '78

Jeep 4x4
Nissan Patrol verl. geel kent.
8-cyl. Big-foot '81. * Erkend
Bovag bedrijf * Eigen werk-
plaats * Financ. zonder aan-
bel, mog. * Alle keur. toe-
gest. * Inr. mog. * Keuze uit
12-3 mnd. gar. * VVN keu-
ringsstation * Garantie bo-
ven ’ 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken bij
Auto Landgraaf. Het adres
voor de betere gebruikte au-
to. Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76 Heerlen. Tel.
045-424268 / 045-424231.
Te k. onder garantie en ser-
vice, div. gebruikte automo-
bielen: Mercedes 190 E,
LPG, '84; Opel Kadett 1600
LS '87 LPG; Mazda RX7,
Coupe div. opties, nieuw
model ;'B5; Marbella Luxe
'87; Fiat Panda '84; Ford
Sierra 1800 '85; Opel Kadett
GSI div. extra '86; Opel
Manta 2.0 GSi div. extr. '84;
Ford Fiësta diesel '87; Audi
80 LS i.nw.st. div. opties '87;
VW Golf GT als nieuw '89;
VW Golf 1300 Manhattan
'88; BMW 316 '80; Opel As-
cona 16S '82; Mercedes 260
124 model '86 div. extra's;
Opel Omega 2.0 i '88; Ford
Escort 1600 GL '86; MG B
Cabriolet '77; VW Cabriolet
GTi in nw.st. '81. Inruil. Fi-
nanc. Garantie. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlerheide-
Heerlen. 045-216475.
Toyota STARLET '79, s-
gang, sportwielen; Mini '78;
Ford Taunus '78; Opel Re-
kord '78; div. Golf diesel on-
derdelen. Tel. 045-723621.

Audi 80 S dcc. '88 1e eig.
’26.000,-; Mercedes 190 E
2.3 aut. '87 1e eig.
’36.000,-; 300 D '82
’12.500,-; BMW 520 I '88
1e eig. ’47.500,-; 316, 320,
323 I '80/'B5 va. ’2.000,-;
520 '80-'B2 v.a. ’2.750,-;
323 i '80 ’6.000,-; 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,-;
Kadett 1.6 D combi '85-'B6
1e eig. v.a. ’ 10.750,-; As-
cona 1.6 D '88 1e eig.

’ 14.250,-; Ascona 1.6 S m.
'83 ’5.500,-; Kadett 1.6 D
'85 ’10.750,-; Kadett 1.2
'84 ’7.750,-; Ford Scorpio
2.0 GL '87 ’ 19.500,-; Scor-
pio 2.0 I CL '86 ’15.000,-;
Scorpio 2.0 CL '85

’ 12.750,-; Siërra 2.0 CL
Sedan m. '88 ’ 16.900,-;
Siërra 2.3 GLD m. '88
’16.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 ’14.500,-; Siërra 1.6,
2.0, 2.3 '83/'B5 va. ’ 7.500,-;
Siërra 2.3 '83 ’8.750,-; Es-
cort 1.6 GL '87 ’ 16.500,-;
Escort 1.4RS '87 ’ 15.750,-
Escort 1.3 GL '86 ’ 14.900,-
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.1, 1.3 '81/'B6 va.
’4.000,-; Siërra 1.6 Le
Mans '87 ’12.500,-; Siërra
2.3 GLD Combi '84

’ 11.000,-; Siërra 1.6 Combi
'83 ’ 7.750,-; Volvo 440 GL
'88 ’ 22.500,-; 340 aut. '84/
'87 va. ’7.500,-; 360 GLS
'82 ’ 4.500,-; 240GL '81 va.
’3.500,-; 245 Van '82
’6.500,-; Skoda 130 L '85
’3.500,-; Saab 900 GL s-
drs. '85 1e eig. ’ 12.000,-;
900 I '81 ’ 3.500,-; VW Pas-
sat 1.8 GL '88 1e eig.
’29.000,-; Golf D '85
’10.750,-; Passat D '86
’10.500,-; Jetta D '83
’6.500,-; Honda Jazz '85
1e eig. ’ 7.250,-; Nissan Mi-
cra GL '83 ’ 6.250,-; Blue-
bird D m. '88 1e eig.

’ 13.750,-; Subaru Mini bus
'85 ’ 4.900,-; Toyota Carina
II '85 ’9.250,-; Cressida
Combi D '84 ’6.500,-;
Mazda 626 GLX 2.0 '84
’8.750,-; 323 '81 ’3.500,-;
929 Combi '82 ’4.750,-;
323 GLD '87 ’ 12.750,-;
Mitsubishi Galant Turbo D
'81/'B4 va. ’ 3.750,-; Citroen
BK 19 D '87 1e eig.
’12.500,-; Visa 14 TRS '86

’ 7.750,-; 2CV6 '85
’4.500,-; CX GTI Turbo 2
'87 1e eig. ’21.750,-; Peu-
geot XRD '85 ’10.250,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’8.750,-; Audi 80 GT 5 E
coupé '81 /'B5 1e eig. va.
’9.500,-; 100 CC aut. '85
1e eig. ’15.750,-; 100 CS
'82 ’4.500,-; 80 cc '82
’4.500,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. f 13.750,-; 11
GTL aut. '84 1e eig.

’ 8.250,-; Fiat Uno 45 S '84-
-'B5 v.a. ’6.000,-; 127 '85
’6.000,-; Lada 2104 combi
'85-'B6 v.a. ’4.500,-; 2105
'85 ’ 3.500,-; Chevrolet Ma-
libu combi '81 ’ 3.750,-. van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Diverse GOEDKOPE ge-
bruikte auto's met APK, van
’5OO,- tot ’2.000,-. Drs.
Leenarts, Roermond. Tel.
04750-33155.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. SAAB 9000 turbo bwj.
'85 alle opties leren bekl.
cruise-contr. clima-contr.
enz. km.st. 98.000

’ 28.500,-; Mercedes 230
TE bwj. '84 79.000 km. zeer
mooi ’20.000,-; VW Polo
'80 jubileumuitv. ’2.700,-.
Gar. Nievelstein, Dr. M.L.
Kinglaan 177, Hoensbroek.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89
’21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88

’ 26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’16.250,-; Ford Siërra
1.8 Laser '86 ’14.750,-;
Ford Siërra 1.6CL '87 en '88
v.a. ’ 17.500,-Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’14.500,-;
Ford Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
L '83 ’ 7.500,-; Citroen BK
1.4 RE'B6 ’ 10.500; Citroen
AX 1.0 E '87, ’9.750,-;
Citroen Visa 1100 '85
’7.250,-; Opel Rekord 2.0
S '84 ’7.750,-; Peugeot
309 '87 ’ 13.500,-; Renault
25 TS '86 ’15.750,-; Volvo
340 Diesel '85 ’9.500,-;
Nissan Bluebird 1.6 '86

’ 14.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P. van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf 045-311729.
Gekeurde Bovag-occasions
Nissan Cherry 1.7 3-drs.
diesel 7-'B5; Nissan Sunny
1.3 4-drs, trend, 2-'B5; 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 1200S, 5-'B5; Lada
2105 1.5, 6-'B4; Lada 2107
1.6, 6-'B7; Lada 2105 1.3, 4-
87; Honda Civic 1.3 3-drs.
de Luxe, 9-'B7; Renault 5 TL
Le Car, 1-'B5; Hyundai Pony
1.5 Olympic, 3-88; Citroen
BK 1.4E, 5-88; Citroen BK,
10-'B5; Subaru Justy 1.0,
10-'B6; Opel Ascona 1.6 S,
2-'B2. Lada "exclusief"
occasions 24, 25, 26, 27 en
28 mei. Autobedrijf CHIA-
RADIA tevens officieel ver-
koop en servicevan Lada en
Nissan. Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
ESCORT 5-drs. '82 en '81;
Kadett 12S '82 5-drs.; Ka-
dett 12S '82 Caravan; BMW
316 '81; div. inruilers van
’5OO,- tot ’2.500,-. APK.
Donderdag en zondag kijk-
dag. Handelsweg 1, Suste-
ren. 04499-5204.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS speciale aanbiedin-
gen: automatics: Ford Orion
1,6 GL 4-drs, '83, ’8.950,-;
Escort 1,6 laser stuurbekr.
1e eig. 4-drs'Bs, ’11.900,-;
Renault 5, 5-drs, 50.000 km,
'81, ’4.750,-; Honda Civic,
autom., ’2.500,-; Mitsubi-
shi Galant, 4-drs, '80,
’1.750,-; Simca 1100,
GLS, 4-drs, ’ 1.250,-; Sta-
tioncars: Volvo 245 GL, sta-
tioncar, t. '80, ’ 6.900,-;
Ford Siërra 2.0, laser, t. '87,
’17.500,-; Ford Siërra, t.
'84, ’11.900,-; VW Passat
5-drs, diesel, '87, ’ 16.900,-
Opel Kadett, 5-drs, LPG, '82
’5.250,-; Opel Kadett 1200
S, '79, ’2.500,-. Gewone
personenauto's: Focd Escort
1300, 5-drs, ’9.900,-;
Escort 1300 GL, '78,
’1.250,-; Escort diesel '86,

’ 12.900,-. Opel Kadett City
'79, ’2.950,-; Opel Rekord
Traveller, LPG, '86,
’13.900,-; 3x Opel Kadett
coupé, v.a. ’ 1.000,-; Kadett
1200, '81, ’3.950,-; Manta
1600 S, t. '81, ’3.750,-;
Rekord, 2.0, t. '81, ’1.950,-
Manta GT, '86, ’13.900,-;
Manta A zeer speciaal
’8.500,-; Kadett 1200 S,
'83, ’ 7.950,-; VW Polo C, t.
'83, ’6.500,-; Jetta sport
LPG, ’4.900,-; Jetta Elan,
'86, ’ 12.900,-; Passat die-
sel, '81, ’3.750,-; Audi 80
GLS, ’3.000,-; Renault 11,
diesel, '85, ’7.950,-; Lada
2105 GL, '83, ’3.750,-;
Nissan Micra DX, '83,

’ 7.900,-; Nissan Cherry,
'83, ’6.950,-; Laurel 2,8
diesel, '83, ’5.950,-; Nis-
san Crono rally, '84,

’ 8.950,-; Citroen Visa,
super E, '82, ’3.950,-;
Citroen GSA Xl, '85,

’ 3.250,-; Fiat Uno 55, 5-drs
'83, ’6.250,-; Fiat 127. 80,
’1.500,-; BMW 316 LPG,
'83, zeer spec, ’ 9.750-;
BMW 320 LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL. '83,
’7.500,-; Datsun 120 AF 2,
’1.250,-; Peugeot 205
GRD, diesel, '84, ’8.950,-;
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. 04405-2896.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW Transpor-
ter diesel camper Joker 4,
geh. in nw.st., 4-pers. m.'Bs;
BMW 524 turbo diesel, m.
84, autom., ’ 12.750,-; Fiat
127 CL t. '87, ’6.500,-;
Opel Ascona 16 S t.'B3

’ 5.900,-; Fiat Ritmo 70 CL
m.'B4, 1e eig. ’5.900,-; Re-
nault 9 GTS, m.'B4,

’ 7.900,-; VW Golf Caddy t.
'87, in nw.st.; Mazda 626
coupe 1.6 GL, t.'Bl,

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, geh.
uitgeb. ’ 5.500,-; Lada 2105
m. '87, ’4.900,-; Mitsubishi
Lancer 2 L, Turbo 170 Pk, t.
'83, ’ 7.900,-; Peugeot 305
GL t. '84 ’ 5.900,-; Toyota
Corolla 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mit-
subishi Colt GLX t.'Bo
’1.900,-; Suzuki CX 1000
Coupé t.'B3 ’ 4.500,-; Ford
Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiësta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
Galant 1.6 GL t. '82 n.m.
’3.900,-; Volvo 244 GL t.
'80, ’ 3.500,-; Mitsubishi
Colt Turbo t.'B3 ’6.900,-;
Toyota Sportswagon, t.'79,
’1.400,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.900,-; Golf t.'7B,
’1.000,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw.» mo-
del, ’4.900,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut. t.'Bo. ’3.900,-;
Ford Escort Station t. '85
LPG ’6.900,-; Opel kadet
1600 S coupé bwj. '79

’ 3.900,-; Golf Sprinter t.'Bl
’3.100,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 ’2.100,-; Honda
Prelude autom. t.'Bl,
’3.900,-; Opel Kadett 13 S
Berlina t.'Bl ’3.900,-; Mit-
subihi Celeste 2000 GT t.'Bl
’2.100,-; Opel REkord 2.0
t.'B2 ’2.900,-; Datsun Vio-
let 5-bak t.'B2 ’2.700,-;
Opel Kadett station '81
’4.500,-. Diverse goedko-
pe inruilers. Alle auto's met
nieuwe APK, geopend van
maandag t/m vrijdag van
9.00-19.00 uur. Zaterdag tot
17.00 uur. Inr. fin, gar. mog.
Ford Scorpio 2.9 I GL aut.
'88; Ford Siërra 2.0 5-bak
Sedan '87; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87
nieuw model; Opel Ascona
1600 5-drs. '82; VW Golf CL
1300 '86; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. stationcar '86; Opel
Kadett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82;
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 S GL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.500,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
BMW 316 '86; BMW 320i'85
BMW 524 TD '85; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto '86; Suzuki
Alto autom. '84; Suzuki Alto
'83; Audi 100 '80; Audi 80
'87; Honda Prelude '85; Re-
nault Fuego '81; Opel Kadett
13 S '84; Fiat Uno 60 s-
deurs '89; Mercedes bus
best. 207 D '86; Mercedes
300 D '82; Peugeot 205 KR
'86; Peugeot 205 1100 GL
5-deurs '86; Peugeot Break
209 '85; Nissan Prairie '83.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
04490-44944. Uw ac-res
voor APK keuring. Alle
auto-rep.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

Automobielbedrijf LOVEN
Heerlen BV Topoccasions:
Mazda 626 Sedan 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 LX
'87 met LPG; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 en '85; Mazda
626 HB 1.6 LX '85; Mazda
626 Coupé 2.0 '88 met LPG;
mazda 626 Coupé 2.0 GLX
'86 en '87; Mazda 626 Cou-
pé 1.6 LX '83; Mazda 626
HB 2.0 Diesel LX '86; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX
'87; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86;; Mazda 323 Sedan
1.3 LX '86; Mazda 323 Se-
dan 1.3 GLX '85; Mazda 323
Sedan 1.7 Diesel GLX '88;
Mazda 323 HB 1.3 Sport
'87; Mazda 323 HB 1.1 LX
'87; Mazda 323 HB 1.3 LX
'85 en '86; Mazda 323 HB
1.5 GLX'B6; Mazda 323 HB
1.6 i GTX '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX 5-drs. '88; Maz-
da 323 1.3 LX aut. '86; Opel
Kadett 1.3 Club Royal open
dak 28-10-88; Opel Kadett
1.2 '85 en '86; Opel Kadett
1.3 '87; Opel Kadett Sedan
1.3S '86; Opel Ascona 1.6 S
'83; Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic
1.2 '82; Ford Fiësta 1.0 C
'87; Ford Fiësta 1.1 S '88;
Ford Escort 1.3 C '86; Ford
Escort 1.3 L '81; Ford Siërra
2.0 GL Laser LPG-onderb.
'86; Ford Siërra 1.6 Laser
'85; Peugeot 405 SRI 1.9
'87; Lada Stationcar 2104
1.5 L '86; Subaru Justy GL
aut. '88; VW Polo C '86; VW
Jetta '87; Volvo 340 '86.
Goedkopere inruilers: Opel
Ascona 1.9 '79 ’3.500,-;
VW Passat aut. '74 ’ 750,-;
VW Polo '77 ’1.750,-; Vol-
vo 244 GL '79 ’2.750,-;
Mazda 323 HB 1.5 '81
’4.250,- Mazda 323 '80
’2.750,-; Mitsubishi Galant
Diesel '81 ’4.950,-; Re-
nault 20 LS '81 ’1.850,-.
Verzekering en eigen finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
WETZELS auto's: Mercedes
280 SL aut. '85; Mercedes
300 Turbo Diesel aut. '88;
Mercedes 2.5 TD Station
'88; Mercedes 200 TD Sta-
tion '87; Mercedes 300 D
aut. '88; Mercedes 300 D
aut. '89; Mercedes 2.5 D '89;
Mercedes 190 2.5 D '88;
Mercedes 190 D '87; Merce-
des 190 E aut. '85; Porsche
944 '84; Opel Senator 3.0 I
aut. '88; Opel Kadett 1.3 S
'88; Mitsubishi Galant GTI
16 V '88; Mitsubishi Galant
Turbo Diesel '83; BMW 520 I
aut. '88; BMW 323 I '86;
BMW 320 I Baur '84; BMW
728 I aut. '86; Ford Escort
1.1 '82; Ford Orion 1.6 GL
aut. '84; Ford Siërra 2.3 GL
Station '83; Ford Escort 1.3
Bravo '89; Chevrolet Cama:
ro Z 28 '85; Renault 2.5 Tur-
bo Diesel '87; Dodge Aries
2.2 aut. '86; Jaguar 3.6 Sou-
verein aut. '87;. Industriestr.
35, Sittard. 04490-10655.
INVALIDE-WAGEN merk
Sulky, nw. banden en rem-
men. Tel. 045-723621.
Officieel SUBARU-DEALER
Gar. J. Coenen; Subaru RX
Turbo, '85; Subaru 4 WD
Stationcar Turbo, '87; Suba-
ru Justy, '86 en '89; Subaru
Mini Jumbo, '84 tot '89; Peu-
geot 205 GT, '84; Peugeot
205XE '86; VW Golf GTi '86
VW Golf autom. als nieuw
'80; VW Golf Cabrio GLE '84
Audi Quatro Coupé, '85;
Ford Escort 1.3 GL '80; La-
da Combi, LPG, '86; Skoda
Rabbit coupé, '85, ’ 4.500,-;
Toyota Corolla DX, '85; Ci-
troen 2 CV 6 Charleston, '82
als nieuw voor ’ 3.500,-;
Prinsenbaan 65, Konings-
bosch, tel. 04743-1574
b.g.g. 1854
Opel Rekord Berl. '82

’ 3.750,-; Ford Granada 2.3
GL '80 ’2.500,-; Opel
Commodore '80 ’2.500,-;
BMW 520 '80 ’2.750,-;
Audi 100cc '82 ’4.500,-;
Opel Ascona '81 ’1.250,-;
Honda Civic aut. m-'Bl

’ 1.500,-; Opel Kadett com-
bi '80 ’2.000,-; Volvo 340
aut. '80 ’1.500,-; Renault
18 GTL combi '81 ’ 2.250,-;
Lada 2105 '82 ’1.500,-;
Skoda 120 L'83 ’1.750,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, Centrum vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.

Huyndai PONY 1200 GLX
'85 ’6.250,-; Ascona 16 D
'83 ’5.750,-; Kadett D '83

’ 5.750,-. APK. 04499-5204
Ford FIËSTA 14 S '87; Mit-
subishi Colt GL D '86; VW
Passat Turbo Diesel '87;
Volvo 340 Diesel '85; Opel
Rekord 20 S '83; Opel Man-
ta 3x oa. 20 GTE '83; Opel
Senator 30 E aut. m. '81;
VW Derby LX m. '81; Ford
Taunus 16 L Combi m. '81;
Ford Escort 1600 Sport aut.
'79; Citroen HY Camper;
Triumph TR 7 Cabriolet nw.
st. Automobielcentrum ABC,
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Tel. 045-227395.
Te k. gevraagd alle merken
AUTO'S, schade geen be-
zwaar.Tel. 045-416239.
Te koop AUTO'S met plaat-
schade: Escort XR3I Ca-
briolet ABS enz. '89; Manta
200 I '84; Fiësta XR2 '85;
Nissan Micra '87; Corsa '84;
Fiësta Diesel '84; Kadett
EGL '84. Deumens, Haef-
land 20, Brunssum. Tel.
045-254482.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 1.6
Bravo, nw. mod., '86; Mazda
323 GLX 1.3 5-drs.'BB; Ford
Escort 16 CL 5-bak '85;
Ford Escort 1100 Laser s-
bak, div. extra's '84; Mitsubi-
shi Galant Turbo D '85; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak 11-
-'B5; Nissan Micra FDX '85;
Volvo 340 GL 1.7 5-bak Se-
dan '86; VW-Caddy turbo D
'84; BMW 318idiv. extra's t.
'81; Mazda 626 20 Coupe
11-'B2; Skoda 120 L '85;
Talbot Horizon SX aut. '80;
Ford Taunus 20 L LPG t.'Bl;
Mazda 626 LPG type '80;
Fiat Ritmo 65 CL '79; Opel
Kadett 13 S berl. 5-drs. '81;
Opel Rekord 1.9 combi '79;
Peugeot 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.
Autocentrum VOEREN-
DAAL. Ford Sierra 1.6 '83/
'84; VW Golf CL '86; Opel
Corsa 12 S GL TR '85; Maz-
da 626 1.6 '87; Suzuki Swift
1.3 GL '87; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2104 1.3 '85/
'87; Toyota Corolla 1.3 DX
Sedan '87; Fiat 127 '85; Mit-
subishi Cordia '84; Lada
2105 1.2, 1.5'86/'B7; Honda
Prelude nov.'B3; Mazda 1.3
autom. '81; Zastava Yugo
45 '86; Volvo 340 DL '82;
Lada Niva '85; Toyota Co-
rolla autom. '87; Toyota
Starlet 1.0 '87; Mazda 323
1.5 GLX'BB; Opel Kadett 1.3
Club '87; Volvo 340 DL '88;
Lada 1200 S '87. Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
045-752999.
Te koop Ford ESCORT
1300 L Combi '82’ 4.250,-;
Opel Manta zeldz. mooi
’1.750,-; Opel Ascona
1300 S '83, oud model
’1.750,-; Lada 2105 GL '84
’1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te koop uit faillisement alle
auto's moeten weg: CI-
TROEN BK 16 TRS '83
’5.250,-; Citroen Visa '82
’1.950,-; Daihatsu Chara-
de Diesel Van '85 ’ 5.250,-;
Subaru minibus highroof,
geel kent. '85 ’ 5.250,-; Fiat
127 Diesel Van '83’ 2.250,-
Opel REkord 2 lit. E '81

’ 2.750,-; Mitsubishi Colt
'83 ’ 4.750,-; Toyota Camry
.1800 Liftback '83 ’ 4.750,-;
Opel Commodore 25 S '79
’1.950,-; Ford Escort 1100
L '83 ’5.250,-. Alle auto's
prima staat, APK-gekeurd.
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.
Te k. Ford CAPRI z. mooi,
bwj. '79, ’3.500,- en div.
carr. onderdelen; Honda Ci-
vic, aut. '79, mooi ’ 1.250,-;
Citroen CX ’ 750,-; Citroen
AX ’500,-, beide bwj. '80.
Alle auto's zijn APK gek.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.

Bedrijfswagens
H. Fiat Fiorino Bestel Diesel 1985
M. Merc. 207 D Bestel 282x168x155 cm '84/'B5 1986
M. Merc. 307 D dubb. cabine open l.bak 1982
G. Merc. 609 D Bestel 500x190x194 cm 1986
M. Merc. LP 913 v.v. isolatie, l.bak 1980
H. Scania MB2 v.v. koellaadbak metklep 1981
H. Iveco Daily chassis-cab 1986
H. lvecoPllAl6O v.v. 3-zijdigekipper 1977

Personen/taxibussen
M. Ford Escort 1300 Bravo 3-drs 1988
M. Opel Corsa Swing 1989
H. 3x VWTaxi/benz., LPG 1980/1983
H. Merc. 200D automaat metvoorschade 1978

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

P.S.: Mercedes-Benz de best-seller onder de bestellers!
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,-. Roek-
mart, Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. stevige AANHANG-
WAGEN vr.pr. ’750,-. Tel.
045-723366.
Te k. AANHANGWAGEN
afm. 120x75x45 (bak), pr.n.
o.t.k. Tel. 04493-3291.

Fiat DUKATO diesel 1983,
lang chassis, laadbak, dub-
bele cabine, 140.000 km,
’5.950,-. Tel. 04906-1387.
ISUZU diesel 9-pers. bus,
11-'B5, 90.000 km, wit,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MERCEDES 307 D,
bwj. '79, dubb. cab., open
laadb., pr. ’5.000,-; Merce-
des 307 D, bwj. '80, pr.

’ 6.000,-. Tel. 04490-37543
Verzamelingen;

Schriftelijke POSTZELGEL-
VEILING, s.v.p. kostenloze
bod-lijsten opvragen: Ver-
steigerungshaus A. Bod-
denberg voert maandelijks
schriftelijke veilingen door.
A. Boddenberg, Dornkaulstr.
47, 5120 Kohlscheid BRD.
0949-2407-18451.

Auto onderdelen en accessoires
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.

Te koop BBS-VELGEN en
nwe. banden 195-60-14,

’ 900,-. Tel. 04490-46742. _

Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Opel ASCONA onderdelen
5-bak, 2-koloms brug, bum-
pers, 2 Itr. E motor. Tel.
045-223168.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— - w— ; ——w-w——

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. 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 k. gevr. 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
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■■ . , , ■ "■"' ——■-

Motoren en scooters
T.k. gevr. LOOPMOTOREN
en sloopmotoren en schade
wegmotoren. Tevens gratis
afhalen. Tel. 04450-3192
b.g.g. 2962.
Te k. zeer mooie HONDA
XL 500 R, pro-link, vr.pr.
’3.000,-. 045-315238.
Te k. TT 600 Off the Road,
bwj. '88, metkenteken, vr.pr

’ 6.500,-. 045-229700.
Te k. KAWAZAKI Trike
250cc, 8 mnd. oud. Tel.
045-217036
Te koop HONDA CB 750 F 2
bwj. eind '79, zeer sportief,
goede banden en goede
ketting, volle kuip, tank-zit-
combinatie. 045-751859.
Te koop BMW 750 CC, mcl.
koffers. A ge Water 46,
Schinveld.
Te k. YAMAHA YZ 80 CC
Crossmotor en veel res. ma-
teriaal, ’ 500,- mr. mog. te-
gen brommer. 045-421743.
Te koop HONDA CB 550 F i.
z.g.st., pr.n.o.tk. Tel.
04493-3291.

Te k. SUZUKI GSXR 750,
febr. '89, 10.000 km.,
’13.750,- en alu. remlei-
dingen. Ravelynstr. 132,
Maastricht, 043-437981 ■
Te k. HONDA CB 1100, type
900, bwj. '81, vr.pr.

’ 4.250,-. Unescostr. 95,
Heerlen. 045-210072.
Te koop Honda CR 125,
bwj. '85; Suzuki RM 80, bwj.
'85. Tel. 045-317396.
Te k. HONDA XL 350R, bwj.
juni '89. Tel. 045-440977.
Honda SHOPPER 250 cc, 9
mnd. oud. Info: Steenweg
10, Merkelbeek. (18-19 u.)
HONDA CR 250 bwj. '86,
met kleding, vr.pr. ’ 3.000,-.
045-423674.
Tek. HONDA XL 500 R. bwj
'82. Julianasstr. 2, Schinveld
XJ 900 6-'BB, 28.000 km,
kuip, koffers etc. nwe. bnd.,

’ 11.750,-. 045-312722.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Brom)fietsen
Gevr. of ruilen div. BROMF.
v.d. 60er jaren. Na 18.00uur
045-317395.
Te k. Puch MAXI, bwj.'B9,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen.
T.k. weg. rijbew. HONDA
MTS, 3 jr. oud, pr.n.o.t.k. M.
Schmit, Past. Brounstr. 12,
Schinveld. Tel. 045-254266.
Te k. gevr. HONDA 4-takt
brommer. Tel. 04304-54934
Te k. SUZUKI TSX, bwj.
eind '87, vr.pr. ’ 1.500,-.
Lichtenbergstr. 10, Hoens-
broek. Tel. 045-221445
(tussen 10 en 16 uur).
Te k. PEUGEOT XPLC, bwj.
'89, crossbrommer met wa-
terkoeling, autom. Tel. 045-
-215990.
Te koop YAMAHA DT 50,
bwj. '85, i.z.g.st., wit/rood,
pr. ’ 1.400,-. 045-256123.
Te koop KREIDLER zeer
mooi, pr. ’350,-. Pijler 65,
Landgraaf. (Nabij draf- en
renbaan).
Te k. PUCH met versnellin-
gen voor liefhebber, bwj.'7o,
Lz.g.st., 045-717787
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, pr. ’650,-. H.
van Veldekestr. 7, Heerlen.
Te k. gebr. dames-, heren-,
sport- en OMAFIETSEN.
Tel. 045-751850.
SUZUKI 50 ER, rood, '87, i.
z.g.st. pr. ’650,-. 045-
-414537.
Te k. Vespa CIAO, blauw,
plus sterw. met verz. 1989,
pr. ’ 1.100,-. 045-410223.
Te k. DAMESFIETS, ’ 75,-.
Tel. 045-311150.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. Puch MAXI, mooi en
goed, ’375,-. Spoordijkstr.
78 Hoensbroek 045-214964
Te k. Puch MAXI bwj. '81,
zwart-wit. Tel. 045-417471.
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen, financ. mog. va. ’40,-
-per maand bij Rens Janssen
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
De nieuwe kleuren van de
VESPA Ciao zijn binnen, in
de wit, zwart en groen v.a.
’1.345,-. Fin. mog. v.a.
’4O,- p.mnd. Uit voorraad
leverbaar. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
VESPA Ciao nw. mod.,
sterw. Tel. 045-270826.
Te k. YAMAHA DT MX 50
met verz., bwj. '86, kl. rood/
wit, i.z.g.st. Mr. Haexstr. 16,
Landgraaf.
Te koop PUCH Macho Rider
bwj. '87, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-442763.
Te koop OMA-FIETS, trim-
fiets en corssfiets. Tel. 045-
-222096.
Te koop YAMAHA DT met
helm. Na 18.00 uur 04493-
-2119.
Te k. HERENFIETS Gazelle
Tr.remmen 3 versn., pr.
’350,- z.g.a.n.; eiken wijn-
rekje pr. ’40,-; leren
woonk. lamp ’40,-. Tel.
045-212484.
Te k. Vespa CIAO en Puch
Maxi, z.g.a.nw. Kerkrstraat
33, U. o/ W. Landgraaf.
Te k. VESPA of Puch Maxi.
045-422115.
SUZUKI TS 50 X, 2 jr. oud,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.850,-. Tel.
04493-1304.

Vakantie en Rekreatie

Zeilen/Boten/Surfen
Te koop MOTORKRUISER
type Limburgia afm. 7.30x2.60, motor 9 PK sabb. die-
sel. Vraagprijs ’17.0000,-.
Tel. 04746-1610.
Te koop supesnelle
SPEEDBOOT 80 PK bb-
motor, 1 jr. oud, 4-pers.,

’ 7.500,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
Te koop SPEEDBOOT met
40 pk Mercury b.b. Tel.
04404-2055.
Te koop open MOTOR-
BOOT met bb-motor John-
son 50 PK, en Riba trailer.
Tel. 045-242175.
FANATIC Postdagen. Gratis
surfplanken testen. Lokatie
Hatenboer, Roermond.
Vanaf 9.00 's morgens. Vrij-
dag 25 en zaterdag 16 mei.
Van Nierop Sport, Dr. Phi-
lipslaan 25, 6042 CT Roer-
mond. Tel. 04750-16852.
Te koop gevr. SURFPLANK
met toebehoren, 2 zwem-
vesten en 2 kinderzwem-
vesten. Tel. 045-224528.
Te k. GROTE BM (16 m2),
zeer mooi, mahonie, met
geldige meetbrief, mcl. 8.8.
motor, trailer, enz. Alles in
prima staat, ’9.500,-. Tel.
04750-34067.

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

De boten staan startklaar
voor uw zomervakantie.
Alles direkt leverbaar: Rub-
berboten van Metzeler en
Bombard. Sport en kajuitbo-
ten nieuw en occasion. Ren-
ken binnenborder uit USA.
Evinrude, Yamaha en Mer-
cury buitenboordmotoren.
Heku-trailer en een groot
sortiment van accessoires.
Hier een paar voorbeelden
uit onze aanbiedingen:
Rubberboot Metzeler Aztek
2.90m, 17 kg. met accessoi-
res slechts DM. 1.450,-;
sportboot Robby 340, 70 kg.
met 20 PK Evinrude, trailer
en dekzeil slechts DM.
10.490,-; of Daycruiser

Renken 2000 CC MBJ,
6,24mmet 175 PK; OMC-
Cobra, tandem-trailer en
veel accessoires slechts
DM. 49.900,-. Veel occa-
sions met motor en trailer al
vanaf DM 4.900,-, zeer kor-
te levertijden. Dagelijks ge-
opend van 9-18 uur, zater-
dags van 10-14 uur. Sport-
Boot-Center WOHLER,
Borsigstr. 5, 5132 Übach-
Palenberg. Tel. 09-49.2451.
43663. Fax: 46762.
Te k. SURFPLANK met 2
zeilen, ’350,-. Tel. 045-
-751178.
Te k. SPEEDBOOT en bui-
tenboordmotor, ’925,-. Tel.
04490-13377.

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.
KNAUS, comfort, 3.80m,
1982, toiletr., rondzit, kop-
keuken, ’ 7.200,-, niet op
zondag. 04498-55714.

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

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
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
pim. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
NIEUW in Nederland de ge-
laste Levooz voortenten
voor toer- en stacaravans,
op maat gemaakt. Ralon
Caravans, Brommelen 58A,
Geulle. Tel. 043-645079.
Te k. ouder type CARAVAN
i.g.st. met voortent. Tel.
045-443818.
BERGLAND caravan 4-pers
met voortent, verwarming.
’2.250,-. Tel. 045-218925.
Te k. kleine BUNGALOW-
TENT 3 a 4 pers., 1 x ge-
bruikt, nw.pr. ’475,-, nu

’ 350,-. Tel. 045-442647.
Te huur 4-pers. CAMPER
Mercedes 508, met badk.,
toilet en toebeh. All-in
’l.OOO,- per 7 dagen, nog
enkele weken vrij. Tel. 043-
-617905.
Te k. zeer mooie WILK
Sport 320 lichtgewicht tour-
caravan, bwj. '83, zeer com-
pleet, ’6.500,-. Te bez.
zondag a.s. tussen 14.00 en
16.00 uur op Camping
Hommelheide in Susteren,
pltsnr. 262. .
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT pr. ’ 550,-. Tel. 045-
-270228.
Te koop 3-pers. caravan
ADRIA 305 SB led g. 465
kg, voortent, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.800,-, tel. 04490-80407.
Car. 2-3-pers. bwj. '88, gew.
460 kg. pr. ’ 5:200,-. Hoofd-
broekerweg Ba, Brunssum.
045-270987.
Caravan SPRITE Alpine okt.
'87, 3-pers., voort. Godd-
schalk, ijsk., badr., kachel.
Tel. 04404-1929.
Te k. TABBERT Comt. de
luxe. ’ 4.500,-. Kerkveld-
weg 1, Uo/ W. (Camping de
Watertoren), pits. 10a.
Te k. 4-pers. WALKER bun-
galowtent z.g.a.nw. 1 x ge-
bruikt, nw.pr. ’ 1.500,- vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-325326.
Te k. 4-pers. VOUWWA-
GEN i.g.st. merk Freetime,
evt. met ace, vr.pr.
’1.750,-. 04498-55711.
Te k. ADRIA 3 a 4 pers. mcl.
toebeh. Emmaplein 18,
Hoensbroek.
Te k. HOBBY 620 prestige,
t. '85, als nw., vaste pr.

’ 12.500,-. 04754-85019.
Te k. CARAVAN De Reu,
3-4 pers., koelbox, kachel,
"voort., ’ 2.250,-. Tel.
045-726393
Te koop in nw.st. CARAVAN
Bürstner T de Luxe, I. 3.95
m, bwj. '85, met nwe. winter-
tent en zomerluifel, div. ace,
pr. ’ 11.000,-. 04490-38615
Te k. zeer mooie 4 a 5 pers.
TOURCARAVAN met voor-
tent, bwj. '78 met papieren.
vr.pr. ’ 3.000,-. 045-419917
Grote 2-pers. BUNGALOW-
TENT, mcl. alle toebeh.
’450,-. 045-415446.
Te k. aangeb. ADRIA Prima
350 TD, bwj.'B9 (9 mnd.oud)
mcl. voortent van ’ 11.000,-
-voor ’ 9.000,-, 045-216241.
T.k. voor caravan WINTER-
VOORTENT, 1.60x1.60,2
jr. oud, pr. ’ 300,-. Tel. 045-
-724743, na 14 u. bellen.
Te k. KAMPEERAUTO Hy-
mermobiel, integraal, bwj.
'81, pr.n.o.t.k. Bouwbergstr.
51, Schinveld.

JAARSTALLING (afge-
sloten) voor caravans, boten
te Nuth. Te1.04493-1304.
Complete STACARAVAN
plus blokhut, in nw.st., op
vaste Camping. Tel. 045-
-227904.
Te koop 3 TOURCARA-
VANS o.a. Hobby 460 De
Luxe bwj. '88 als nieuw
’13.500,-; Adria 420 als
nieuw bwj. '84 ’6.750,-;
Knaus Wolf 475 ’7.000,-.
Alle met voort. 045-323178.
Te huur 4-5-pers. CARA-
VAN in Nieuwvliet Zeeland,
op mini-camping. 045-
-226885.
STACARAVAN geh. nw. ge-
renov., binnen en buiten,
pvc-schroten 7 m. lang, 3 m.
br. Gaskachel, electr. 220 V,
vr.pr. ’7.500,-. Inl. 045-
-452313 b.g.g. 456784.
Voor alle soorten tenten,
luchtbedden, stoelen, harin-
gen, tafels, gaslampen,
kooktoestellen, gasflessen,
enz. enz. Permanente aan-
biedingen. Natuurlijk: Ten-
tenhuis Hans STASSAR,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens, nu nog beperkt lever-
baar. Dealer voor geheel
Limburg. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. RENAULT Estafette
800, bwj. '78, 1-pers. cam-
perbusje, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-456422.

Chateau en homecar j
koop, verkoop en vernZk
Taxaties en reparai^
RALON Caravans. Br°'Z
melen 58 A Geulle. |O*A.
043-645079
T.k. VOUWCARAVAN me*|4
Roadmaster, met remrn* Jmet gr. voortent en luife'-'viP
g.st., pr. ’950,-. Tel. {
460289. -\
Te k. ALPENKR. Sup. öjjj
'88, ’ 4.950,-. En Sup ü \
78, ’ 1.650,- 04459_1gg°,k
Te koop 4-pers. caraA
KIP bwj. '78. Lambertus»-p
16, Sittard. _____-<l
Te k. VW LT CAMPER.
'83, in '90 opgeb. en H^gekeurd, 6 slp.pl., 9 P&,
badk., 2 accu's enz. vaw
tic klaar. Pr. mcl. -J^Jk’26.500,-. Inr. carav. n»L
Tel. 045-253557, Berken^
10, Brunssum. --»
Te k. i.z.g.st. caravan rjjjjl
ROLLER, Nieuwstr. I*TS
Kerkrade.
Te k. kwaliteits TENTzJjJ
pers. KS 202 doek, coW,
met luifel en gasstel, sl*>
2 vak. gebr., nw.waaf*’1.500,-, vr.pr. ’950,-- '*04493-1119.

Drenthe !
GASSELTE, "De KrernJ*modern vak. oord v'%ta
strandbad. Veel boS,iA
wandel- en fietsmoge'U.
Te h. bungalows en_,qgé-:
peerpl. Gratis folder: oa» \
64333. A

ScOostenrijk Jjjj[
Gez. fam.pens. Log./ontb.
W/k. stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL,
Tel. 09-43-52882716.
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. p. dag mcl.
verw., bad, linneng. etc. Tel.
res. 09-4353542480 fam.
Kogler
SALZBURGERLAND St.
Gilten, vak. woning direkt a/d
Wolfgangsee 4-6 pers. vrij
7-7/14-7 en 11-8/25-8. Tel.
05910-22293.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Voor een mooie vacantie
camping Kuchelscheid, bei
Monchau KALTERHER-
BERG, aan de belg. kant.
Gelegen-bij uitgestrekt bos-
gebied. 09-32.80446057.

Div. Buitenland
ALMA-BUS: elke vrijdag
Aken-Wroctaw-Poznan-
Kraköw. Retour DM 140,-.
Tel. ml. 045-243163.

Italië
App./villa door heel Italië in
juli, 5-pers, v.a. ’492,- per
week. Tel. 0932-11354326
PUNTO Vacanze, Rootenstr
19 bus 8, Genk 3600 (B).

Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966; w-P

Spanje J$
ESTARTIT/Costa Brava .^h. part. woningen
Torre Vella en Tore «ZL
05940-3136 / 08306____i>fcj:

Duitsland J^
Am HARZ compl. va^'Kwoning 1-4 pers. met'!'^hmeer, (zwemmen-vis* 12
Dm 65,- per dag.. Jnj „,. k-,
49552812967 na 17.00J>[-.

«0
Turkije _Jj-

AEROTRAVEL. I^J»Rondreizen, Campingv'u rt
ten, strandvakanties. r'>

Sail. 043-640440. »
België

Te k. riante VAK.WON1»
te Rekem. Uitst. I'S^Azeer compl. binnena^^king, o.a. aanbouwkejJ itsopen haard. Inl. P°?' h
1131, 6460 BC Kerkrad^Z HTe h. vakantiewoning

ARDENNEN omgev. S»-Z <
Tot 6 pers. Inl. 0449^___>yE"". tij

Div. Binnenlano^_>
Te huur 4-6 pers. Z°^JkHUISJES en stacaravf
met licht, water en
bosachtige omgev. v*?pob
Overijsselse Veght. Vr IX
ny-rijden en w^M05246-1229, Gramsbery i
Overijssel._ : . i$(Huis)dieren >^■■■■'■■■'■ :: - : "-""Zr: %

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. Terveurnse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
Is uw VIJVERWATER troe-
bel of groen, dan kan dit op
een natuurlijke en goedkope
manier blijvend gereinigd
worden zonder chem., plan-
ten of filters. Hyacinthenlaan
84, Geleen.
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.
08859-52369.
Te koop Golden RETRIE-
VER pups met stamb., in-
geënt en ontw. 04241-1549.
DWERGPOEDELTJES
zwart en bruin. Graverstr. 24
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. Volbloed arabier VOS,
3 jr., ruin, 1.53 m., pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-415154.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
T.k. Shetland PONY, lief v.
kinderen, met toebeh.. Vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-229677.
Gestroomde BOUVIER-
PUPS, 8 wk. oud. Tel.
04498-57298.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes, Kennel Oost Heim. Tel.
04404-1527.
T.k. NEWFOUNDLANDER-
pups, zwart en bruin, met
stamboom en HD-garantie.
Tel. 04750-22860.
Te koop Mechelse HERDER
reu, 9 mnd. oud. Heyman,
Roebroekweg 44, Heerlen.
Te koop PEKINEESJES met
stamboom, geënt en ontw.
Te bevr. Brunahildestr. 41,
Brunssum, tel. 045-250731.
Goed TEHUIS gez. voor
zeer mooie kruising Dober-
mann-Boxer. Lief en ge-
hoorzaam. Tegen kleine
vergoeding. 04450-2461.
Te k. WEST HIGHLAND
White terriër pups met stam-
boom, ouders aanwezig.
Tel. 040-430711.
Duitse DOGGENPUPS, 6
wkn. harlekijn wit/zwart ge-
vlekt. Int. k. afst. 04490-
-26290.
Te koop RASKIPPEN Wel-
summers, oud 10 wkn. pr.
’9,-p.st. 04490-11242.
Kennel v.d. oude Schacht
biedt te koop aan: zeer
mooie PUPS, kr. Chow-
Chow/bl. Kees, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-227509.
Te k. RIJPAARD merry; D
pony, ruin;, C pony, merry.
Muldermolen, Thull 17,
Schinnen. Na 18.00 uur. -

Te k. Golden RETRIWS
pups met stamboom iJJS„S ■en ontwormd. 041 ___il^>j3:
Te k. DOBERMANN-pfi
met stamboom, gei?* L
karakter. Tel. 04953^5^^Kennel de KeekerhofA^
te koop nest ROT',.%
LERS, met stamb. ge^i
ontw. Ouders HD-vnj 2l L

045-216311. b.g.gJLlfg^.
Cattery Grand-Harva £ è
nog PERZISCHE P°e&^koop, div. kleuren. °^ JJO
41161. —-W
Te k. witte DWERG^JLDELS, ingeënt en onW" <>Tel. 04750-16590: riffen
Te koop Cavalier King e-rAc-rA
les SPANIELTJES. K
04493-2751. _^-^i\
DOBERMANNPUPS tfLrA
ouders HD-vrij, met J> M
boom. Rijksgedipl- *"q&M
Von Leuchtenstern, tei'
310948. —~^lèXMooie en jonge rode
TECKELS. Tel. °* II
81549. _^il
Te k. SIERDUIVEN.
045-422250 -^,
Te k. jonge WOLFSr^kDERS, duits import f$pegaai ’350,-. Kerks >
33, Übach over W°'
Landgraaf.
Te k. POEDEL, 1 jaar' 43* 'lief. Jos Klijnenlaan
Geleen.
Goed tehuis gezocht
DOBERMANN, reu, 3 jr- *045-423153. ____---'jji
Te koop AQUARIU^'/.
1.25, plus-ombouw sft
toebehoren. Wilhelm1"" k
153, HoensbroekJ--_^^))r,
Te k. BOUVIER, 2 jr- Wj
reu, goede waakhond- ia
451218. __^&R
Te koop ruwhaar Jf£4#&;
teef, 1 jaar Tel. Oj.LJgMI
Te k. prachtige LABRA^I
Benner Senner PuP;' 0i«goede stamb., ing. jf/Ztf. P
en get. Tel. O499o__gZgffi
Te koop PUPPIES varl 0^viers, Collies, lerse =fZ/l-:
Golden Retrievers, H°l itt«6|
lers, Husky's, Beagles.
en blauwe Keesjes..^,
ders, Maltezers, K°_frr ië'"l
Shelties, Yorkshire-ter *
en leuke bastaard hO'1 U
Ook alle hondenart£ d.K
Lochterweg 8, ° féi
Schoot (bij Weert)-
04958-1851. Dinsdag k

sloten. ~~7tf<r-
Als u ons voor 12 uur* c<?
gensbelt, staat uwP h*LO de volgende dagIV!Limburgs Dagblad. 'e<- -f
719966. ____——--||

Voor Piccolo's 1
zie verder pa9ina

Limburgs Dagblad



Opleidingen

J Wordt
,jSR-therapeut
* 1 dag per«.kTa9en. Bel voor gratis
i fixatie St. Academie
r^!°Z[gl' 074-425290.
"$^/begeleiding/hulp in
I„„Tn door ervaren do--1^317161.FIEBOEKEN MPS, 1e
"R-,icniet gebruikt. Tel.
(Ki_«6ss

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 Paf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april....

ïjjUs MOTOR-RIJDEN?i-ken motorrijbewijs in 8
Si3 aansluitend volgt
,rrJ,'6)(amen. Bel. voor in-
|h'e Bovag-rijschool
'ïty?van Bentum 045-

CURACAO-RIJSCHOOL
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige wk. op trop. Ned.-
Ant. St. Eustati. Info reserv.
020-275905 faxo2o-104675
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

é ——4lV__ Huwelijk/Kennismaking

i^s infolijn
'* Bel gratis
,06-0.22.22.20

'1%, ,aand' t/m vrijd.>^15^P0 tot 22.00 uur.
Ar? ,^'i een vriend(in)?>Z'ld van de Christe-% CORRESPONDENTIEMn, r meer informatie:«rp392' 2130 AJ
_tys"4taM 2aterdag dans- en.(i^avond in de kelder-JtyT CHALET" in Tree-
'%°e9an9 v.a. 30 jr. 's
KJS speciale dans-lé'C ,0r ouderen. Chalet>fö' Komeetstr. 25 A,1^11375-■'Efeoefnummer van deiChi OTENKRANT en
Sd(n5d voor °'a- (Pen)"'k.'nn)en. Intercompas,

il! Lman 47 ir- s|ank, niet
i■Uin,9?bonden, zkt leuke
E?ll)ke VROUW voor'A **e vriendschap. Br.8r!633- LD, Postbus.wfcJ-Slj.P Heerlen.
ifVrancina- WINDROSE,
W MNrd 150' HoenS-
Ku*f den gezellig dan-
iNg|__iyoor elk wat wilsVhWeduwe, 65 jr., financ.
k nÓHoekt ser. relatie met,A t," MAN tot 70 jr. Br.»r^663' LD. Postbusjg&gw-PPHeerlen.
Tiónn 'r 9esch., 2 kind.,
iiiha^ 6 vrouw 30 tot 45 jr.]lek"en een mooie relatie%h„ Wen- £vt. een kindf. b

pe2W. Br.o.nr. B-4664
ÏHrZ°rtbus 3100, 6401
T?6w~?P ; :—►"ENDim Jr- 2kt' rust|9e
wf _jtn'N v. leuke vr.schap
% 9^j niet lesb. Liefst
TOr irLmssurn- Br.o.nr.
'Hi' Limburgs Dagblad,(*6rC 31°0, 6401 DP

KiiJ-ESBISCHE, 23 jr.lrV'ev-lesb.ofbi(lBtot
J6l W?0r een ser. rel. Br.% '? en p.zegel o.e.r.
JSainn B'4677, LD, Post-t^gjOl DP Heerlen.
R; VROUW, 63 jr., I.il allee gehandicapt, z.k.$ Ook ■ '' man of vrouw
?f sllets gehandicapt is,
i' B „;„vriendschap. Br.o.VR4.703, LD, Postbusite^gHeerien->üür 8)r- 1-83 m., norm.
% !\ donker haar en
T mm enjer. zkt. een ser.,%t 7 1. een lieve vrouw
f_. Van'nd- (23-33 jr.). Ik
fe n r muziek, natuur en
i vlfst' met foto o.nr.

$1 Sb ■ "■ Postbus 3100,NJ_J^eerlen

Man 40 jr. z.k.m. eerlijke
slanke VROUW tot 40 jr.
met zacht karakter uit goed
milieu, om een fijne relatie
op te bouwen. Br.o.nr.
B-4679, L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Zat. 26 mei dansavond voor
ALLEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanv. 20.30
uur. Bew. verpl. het bestuur.
Weduwe 58 jr. L. 1.64 m,
gew. 60 kg. r.k., MBO-ni-
veau, zkt. lieve eerlijke
PARTNER tusesn 55-65 jr.
Beslist goed milieu. Eerlijk-
heid een pré. Serieuze be-
doeling. De bedoeling is om
als het klikt samen iets
goeds van het leven te ma-
ken. Br.o.nr. B-4682, L.D.,
Pb. 3100, 6401 PP Heerlen.
Gastvrije alleenst. hr. 55 jr.,
norm. goed mil., enigzins
rustig huiselijktype, zkt. k.m.
m. VROUW voor ser.
vriendsch. m. inh., resp. toe-
komst. Br.o.nr. B-4685,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Man 54 jr. groot 1.68 m. ei-
gen woning, woont alleen,
zoekt VROUW voor eerlijke
relatie tot 56 jr. Br.o.nr.
B-4686, L.P., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
AGNES, ik mis jou!!
ALLEENSTAANPEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, hoek
Agricolastraat- Ophoven 1,
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Zondag gratis
verloting. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962
Ben je als vrouw soms een-
zaam, en heb je af en toe
behoefte aan tederheid?
JONGEMAN wil je graag
van dienst zijn. Zachtaardig
en discreet. Schrijf je wen-
sen met telefoonnummer,
en ik neem contact met je op
voor een afspraak. Br.o.nr.
B-4691, Limburgs Pagblad,
Postbus 3100, 6401 PP
Heerlen.
Alleenst. heer mid. 40 in be-
zit v. eig. woning en modaal
inkomen, zkt lieve VROUW
tot 40 jr. om eenzaamh. op
te lossen en duurz. rel. op te
bouwen leidend tot beider
geluk. Br. m. foto en tel.nr. o.
n. B-4693. Limb. Pagblad,
Postb. 3100, 6401 DP Heer-
len. Op erewoord retour.- MAN, 42 jr., "motor Freek
Shopper" BMW zkt. leuke
betrouwb. vriendin, kind; geen bezw. Ben 1.90 1., 70
kg., donk. v. uiterl., lang
haar. Ben alleen met doch-. ter van 12 jr. Schrijf snel
voor vlug contact. Alle br. m.

| foto en tel worden discr. bc-. antw. o.nr. B-4698 LD.,--: Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen. Tot ziens!, Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Js_ Baby en Kleuter

'SC\^P-stoeltje, au-'^6s6 y"kleding- Tel'
k'^eutonia SPORTWA-|^4S97nW- f2oor- Tel'
I^I^NDERWAGEN'gw olauw. Tel. 045-

Te k. KINDERWAGEN 3 in
een, merk Gesslein, Kaki
goud, heel ap., mcl. toebeh.,
’300,-. 045-319163.

—-——^—

Mode Totaal
Te koop Witte BRUIDS-
JURK mt. 36-38. Tel. 045-
-230549.

N--^^^ Bei de Vakman

Afvoerproblemen?
is. Babit bv rioleringswerken
( >--. Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
k Babit bv rioleringswerken
ÈrM>^-— Tel- 045-463892.

'cmen aan uw dak

ri Arndts
Dansbroek 045-219615k oIn

c nachtservicefe^gg§9B7s
KflekkeïL dak is ons vak!%st

K
r
ersbedrijf Peters,iNs t 2.' Übach overU\ 045-t'zil45-325793'C^ÈRV311334- TevensReklerii en PVC-dak-fog]^sg!ng:_Gratis offerte

tS bHTTERIJ verr>- ne-■£^-l rw? n stoe|en met,fe^___lBB2o.fvS^ntoSenTZ^41693el"antenneS-

>. LOOK BV Schaes-
i,Den wenVelreiniging, uit-
K' t6?e9en. steigerver-H^ 045-312154 Of

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating.
Tuinaanleg. 045-423699.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

(><__ TV/Vldeo
K vanat i v 9rote s°rte-Kofl/ 75.-. Radio TV'^erhLi-1 Garizeweide 48

■N T \/ "h a;.s 8"12 kan- va.A'standsbed. va
h' Öokst oï0/tv FRANKV^Heerlerheide.

«' 3432.

Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
|en. Tel. 045-724760.
CAMCORDER Philips VKR
68 40 VHSC en verschill.
toebeh. Vivanco processon,
pr. ’ 3.500,-. 04406-13058.

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

Stichting mens en relatie
Postbus 5050, 6401 GB HeerlenPostbus 525, 6040 AM Roermond

GERDA, 59 jr. Charmante dame, lief, oprecht, hartelijk enwarm, is huiselijk en gastvrij, rustig van aard, z.k.m. heermet beschaafd voorkomen en goede manieren om sameneen fijne tijd tegemoet te gaan.
JACQUELINE, 41 jr. Vlot en modieus voorkomen

spontaan en sportief (paardrijden, hardlopen), onder-nemend en filosofisch, zkt. attente, aantr. man.THEO, 34 jr. lange slanke man, RK, rookt niet, serieus enbedachtzaam, een goed hart, houdt van klass. muziekfietstochten, winkelen, dieren, electronica, zkt. vrouwTJEU, 32 jr. Actieve, ondernemende man met bredebelangstelling (reizen, natuur, steden en historie), opl. MTSvaste baan en auto, vrijgezel, 1.70m., rookt niet, RK, zktvrouw om samen toekomst op te bouwen.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partnervoor een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer infoover onze werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr. Lucht-man of 043-435231 mevr. Driessen of 04750-15534 mevrNaborro. STICHTING MENS EN RELATIE is erkend Raadvan Toezicht, ingesteld door het Ministerie van WVC, eenextra zekerheid voor een zorgvuldige werkwijze.

Persoonlijke bemiddeling, hoog slagingspercentage,heid voor een zorgvuldige werkwijze Persoonlijke bemid-deling, hoog slagingspercentage.
De kontaktenbank zoekt

met U mee
(Landelijke) schriftelijke bemiddeling met persoonlijkeaa

(
ndacht. ’ 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 ukunt beoordelen of deze methode u aanspreekt.

KONTÏÏSSS'.ÈÏ vTaS B2MBr RvT
Tel. 020-6628618, Postbus 7098,

1007 JB Amsterdam
Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders
Groenseykerstraat4lA Tel 04490-47446.Open ma. v. 13.00-18.00 uur- dinsdag-vrijdag v.09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

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

♦♦ Hatema
Spoorsingel_4Q, Heerlen. Tel. 045-720741.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:Kastenwanden met ruimtebesparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesü

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 alleshowmodellen 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.

Super
aanbieding

Aanbouwkeuken, eiken, 270
cm, ’ 3.300,-

B & A Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.

T.k. moderne SALONKAST,
te bevr. Nieuwstr. 104,
Kerkrade. 045-456459.
Te k. prima noten WAND-
MEUBEL br. 2.50, pr.
’475,-. Tel. 045-317858.
Ant. Commode, ant. KEU-
KENKAST, 3 barkrukken
met rieten zitting. Tel.
04492-5147.

Castle Furniture. BOEKEN-
KAST 250 cm br.! 'n juweel
van plusm. ’4.000,- nu
’795,-, notenh. boekenkast
’495,- laag model Duitse
Styl boekenkast ’195,-,
eiken Windsor zadelzit eet-
hoek ’ 395,-, eiken eethoe-
ken rundl. bekl., eiken eet-
hoek Leeuw, schift. Windsor
dressoir, Breughelse 2-
deurs kast Relaince en Ma-
nor House eethoeken en!
kasten en wij ruilen ook uw
oude meubels in! Het Witte
Huis Rijksweg Centrum 86-
-88, Geleen, naast Hotel
Stadion (let op! Geleen kent
ook! Rijksweg Noord en
Zuidjet dus op Centrum).
Te k. eiken BANKSTEL met
leren kussens, 3-2-1 zits.
V______l_,5°0.-. 045-423481.
Te koop eiken EETHOEK,
rond en eiken salontafel,
__________1__045-753054.

B& A
Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.___i______ze_aanbiedingen.

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.
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
(zijstnAmorsplein)
Te koop eiken BANKSTEL
met stoffen kussens ’ 400,-;staande schermerlamp
’lOO,-; dikke eiken salon-
tafel ’ 100,-; aanbouwwand
met opklapbed ’500,-; 4barkrukken ’ 100,-; koel-
kast ’25,-; gaskachel met
fles ’ 25,-. 04450-2325.
Te koop z.g.a.n. witte
SLAAPKAMER. Tel. 045--452951.
Voor alle 2e hands MEU-
BELS, slaapk., eeth., kas-
ten, bankst. enz. (veel keus)
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-diepvr. ’150,-; camping
koelk. ’ 175,-, 045-725595.

De OK. HAL het goedkoop-
ste met de mooiste meubels
en inruilen mogelijk. Wij
hebben 0.a.: mooie bank-
stellen v.a. ’295,-, eethoe-
ken v.a. ’ 125,-, dressoirs v.
a. ’ 175,-, blank eiken met
rundl. eethoeken, rundl.
kuipbankstellen, moderne
hoekbankstellen v.a. ’ 295,-
Barok bankstel, schift, toog-
kasten en wandmeubels,
spot en spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagen-
str. 22-24, Geleen centrum
(vlakbij Alb. Heyn).
Barok zilverkast 'n juweel
van ’ 4.500,- nu minder dan
Vz prijs, rundl. Barok fauteuil
v.a. ’ 495,-, Barok eethoek,
Barok bankstel aan spotpr.
en! inruilen mogelijk. Het
WITTE HUIS Rijksweg cen-
trum 86-88 Geleen naast
hotel Stadion (let op Geleen
kent ook Rijksweg Noord en
Zuid, let dus op centrum).
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Moderne witte eethoeken v.
a. ’395,-, mooie 2-zits
bankjes v.a. ’175,-, pracht
compl. tienerkamer met
kasten en schrijfburo
’495,-, modern schrijfburo
met opzet ’98,-, moderne
kastjes v.a. ’ 69,-, moderne
wandmeubels en bankstel-
len ongekend goedk. En! wij
ruilen ook uw oude spullen
in. Het Wiite Huis Rijksweg
Geleen-Centrum 86-88,
naast hotel Stadion (let op
Geleen kent ook! Rijksweg
Noord en Zuid. Let dus op
Centrum).

Radio e.d.
Te k. TUNER en versterker
(losse componenten) merk
Akai en platenspeler, in pri-
ma staat. Tel. 045-272671.
Te koop AKAI pick-up ’ 30,-
-en Akai cassettedeck ’ 80,-.
Tel. 045-229349.
Te k. Pocket Scanner
BEARCAT 100 XL, alleen
vandaag ’ 250,-. Tel.
045-423731

Zonnebanken Zonnehemels
" ' '"Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers

BCE Huismerk
BCE XTm 640KB, 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, 512KB ’ 1.595,-
Metportable ’ 1.795,-

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

PC SIEMENS AT 80286
configuratie; *1 MB RAM *40 MB Harddisk *1x3,5" Floppy
drive (1,44 MB) *Dos 3.3 en GW basic "Battery Backup
"Hercules videocard *AT toetsenbord *z/w monitor.
Prijs mcl. BTW ’ 3.049,-. Tel. 045-751726 of 751914
GIGATRON Mini A5OO Card
512, Kb, Clock & Switch.
’150,-; MiniMax I, 512 kb,
’300,-; MiniMax 11, 1 MB,
’415,-, MiniMax 111, 1,5 MB
’535,-, MiniMax IV, 2 MB,
’650,-, MiniMax Plus..Extra
’45,-, KCS Power PC-
Board ’845,-, mcl. ver-
zendkosten, BTW en min. 6
maanden garantie op ca.
2000 Artikelen met extra
User-Help-Service, Foun-
dation Hard-User Internatio-
nal, P.b. 1057, 5602 BB
Eindhoven Tel. 040-417596
Fax 417492 BBS/Info-board
na 18.00 uur...417492
Luxembourg: Club Europa
5.A.R.L.P.0.8. 18, L-9801
Hosingen.

'Te k. COMMODORE 64 met
kleurenmonitor en toebeho-
ren. ’ 500,-. 045-229256.
Te k. APRICOT FP Portable
PC 256 KB, alleen vandaag

’ 450,-. Tel. 045-423731
AT 286/12 compl.DM 1198,-
-12 mnd. garantie, Heinz
Steffens, D-5120 Herzo-
genrath, Weidstr. 28, tel. 09-
-49-2406-12136.
Te k. PC/AT 286 2x 5 1/4
FDD, 80 MB HD monitor
software etc. Tel. 045-
-324856.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Bauknecht koel/

diepvries
kombinatie PCT

2411 geen

’ 1.029,-of

’ 898,- maar

’ 498,-.
Maar ook: wasautomaat Eco
800 boyenlader, 800 toeren,

" aparte themperatuur
regelaar, 2 tot 5 kg inhoud
geen ’ 1.098,- of ’ 898,-
-maar ’ 598,-. Maar ook:

Blue Air afwasautomaat LS
812, 12 couverts, 3
programma's geen

’ 1.098,- of ’ 898,- maar

’ 698,-. Maar ook: Zanussi
diepvrieskist ZA 181 met
voorvriesschakelaar en
aparte themperatuur-

regeling geen ’ 889,- of

’ 599,- maar ’ 399,-. Maar
ook: Pelgrim integrale af-

zuigkap WA 60 met verlich-
ting en 3 standen schake-

laar geen ’ 365,- maar

’ 149,-, en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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.

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342. s'Maan-
dags gesloten.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
BRANDHOUT populieren,
afhaalprijs ’ 25,- per kub.
045-715477 of 740112.

Literatuur
Te k. Iste jaars boeken
HKLS-economie. Tel. 045-
-323128.

Kunst en Antiek
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt U in
onze 1500 m2showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopn. dond.,
vrijd., zaterd. _
Geen handelaren. Te k. 1
KEUKENKAST; m4antieke
stoelen; 1 keukentafel, 1
mantelkachel ant.; 1 hoge 3-
zits kasteelbank ant.; 1 rioge
kast. kandelaar ant.; 1 groe-
ne brood- en bordenkasten;
1 tienerslpk. compl.; 1 eiken
slpk.; 2 hoge rug eiken
klooster-armstoelen ant.; 1
parapluhouder ant.; 1 tafel-
tje en stoelen ant.; 1 halkist
eiken ant.; 1 4-etages bloe-
menhouder ant.; 1 5-laden-
kastje; 1 fauteuil ant. Alles
goed tot zeer goede staat; 1
2-pers. opklapbed. Dorp-
straat 30, Jabeek.

Te koop antieke STAKLOK
en keukenkast en diverse.
045-258964.
Antiek SIMONS, een begrip
voor kwaliteit. U vindt bij ons
uw complete interieur, o.a.
stijlvolle fraai bewerkte en
strakke kasten, vitrines, sa-
lontafels, armstoelen, com-
mode's, eethoeken in ver-
schillende houtsoorten.
Lampen, koperwerk, klok-
ken, enz. Dit alles in eigen
werkplaats gerestaureerd.
Dorpstraat 45a, Nuth. t.o.
ingang kerk, naast chinees
rest. Dond. koopavond.
045-243437. Zondag 27 mei
hebben wij Open Dag van
11.00 tot 18.00 uur. :
Amer. 50-er jaren bolle
KOELKASTEN, Frigidaire,
Admiral, Fhilco, Bosch enz.
v.a. ’750,-. Tel. 045-
-717081, na 17.00 uur.

Muziek

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

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

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

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

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.

CD-singles

’ 7.95
Singles

3 voor ’ 10,-
Ruime sortering

Wekelijks nieuwe titels
Tracks Music Shop

Pisco dance spec. zaak.
Pr. Poelsstr. 21, Heerlen

045-741265
Te k. ORGEL Pr. Böhm, en
midi en expander stereo.
Extra eindverst. en boxen
150 Watt, samen of app.
T.e.a.b. 045-417589.
Roland D-50 1 jr. oud, en
1000 geluiden met editor
KORG M3R 5 mnd. oud met
garantie, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-313992.
SAXOFOONS vanaf ’ 500,-
-nieuw en gebruikt, 04756-
-1324.
DWARSFLUITEN vanaf
’250,-, nieuw en gebruikt,
04756-1324.
TROMPETTEN vanaf
’250,-, nieuw en gebruikt,
tel. 04756-1324.

DRUMSTELLEN vanaf
’450,-, nieuw en gebruikt,
04756-1324.
Te k. PIANO merk Petrof, 3
pedalen, z.g.a.n., vr.pr.
’3.250,-. Na 19 uur tel.
045-327031.
GITARIST/bassist biedt zich
aan voor (semi)prof. dans-
orkest. 045-310512.
Te k. 3 PRINCE-KAAR-
TJES Rotterdam, tel.
04455-1733
Te k. .ORGEL mark 2000
met ritmic-box, ’750,-. Tel.
045-752259. ■
Te k. KEYBOARD Roland E
20 met ritmecard, vol. pe-
daal en comp. software, pr.
’2.600,-. Tel. 045-459150.
Te koop ROLAND RA 50

’ 1.800,-. Tel. 045-451864.

Foto/Film
Gaat u trouwen? Wij maken
de mooiste dag een schitte-
rende VIDEO-REPORTA-
GE. Tel. 04406-13058.
Te k. body MINOLTA 7000
als nw. ’ 475,-. 04492-2301
Dorpstr. 49, Oirsbeek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

——^——^—

Braderieën/Markten
Vandaag

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

particulieren). Toegang gratis.- : :: - . — ~ ! ~~~ -̂^—^—

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
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.

WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Oude RECLAME-OBJEC-
TEN zoals emailleborden,
winkelfiguren, neonrecla-
mes. Tel. 04454-5741.
Knip uit: Inkoop POST-
ZEGELS, munten en goud.
Stamps en Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Mëezen-
broek). Tel. 045-726789.

Diversen
Nieuw! - Nieuw! - Nieuw!

Nu ook op zaterdag
Totale

ontspanning-
massage

Door jonge masseuses.
045-353489.

Super
aanbieding

Aanbouwkeuken, wit-essen,
270 cm, ’ 1.900,-.

B & A Keukens
Molenstraat 4 Limbricht.

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

Te k. KINDERWAGEN com-
bi z.goed ’150,-. Kinder-
bedje als nw. ’ 40,-. Trekh.
voor Golf of Jetta compl.

’ 125,-. Tel. 045-461690.
T.k. AARDAPPELEN klei-
bin.es, 1e kwal. v.a. 40 cent
per kg. Veendrick, Ingang
kasteel Amstenrade.
Te k. METAALSCHAAF-
BANK, compl. met klem en
beitels, ’ 650,-, ml. na 12.00
uur. Tel. 045-425497.
Te k. 2-pers. BUNG.TENT

’ 275,-: herenfiets 3-versn.

’ 225,-; dakfietsdrager

’ 40,-; electr. naaimachine

’ 75,-. 045-422384.
Te k. CB-PORTABLE, 2x
DNT Scan 40, alleen van-
daag pr. ’360,- p.st. Tel.
045-423731

06-lijnen

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323.05

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

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

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

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

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

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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

06-320.330.03
Party/Sex/Gay-Boxen

Party/sex/line 06-320.330.10
Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

!! 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.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/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
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

* Eroslijn *
Je moet fantastisch zijn..

50 et p/m
06-320.321.22

*Sexlijn*
06-320.320.09

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

De heetste lijn tussen
Moskou en Washington

0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22.
Bianca belt jou

regelrecht
géén gezeur met bandjes

maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-340320,55 - 50 Ct p/m
Als Ina een nachtje bij haar

knappe vriendin logeert
begint het met een spelletje.

dan Lesbisch
06-320.329.25 - 50 et p/m
Ze ziet alles in de spiegel.

Een mooi blond meisje leert
het van een ervaren man.

vooral Grieks
06-320.321.30 - 50 et p/m
Door de drukke stad haast
Ine zich naar haar vriend.

Regenjas, nylons. Zo wil hij
het. Verder niets.

06-320.330.61
50 et p/m

Het meisje met de
wondermooie

benen vergeet alles als de
man veel verder gaat dan

nodig is.
06-320.326.70 - 50 et p/m
Ze gaat over de knie. Dan
ontdekt de man hoe klein

dat stukje lingerie is... Plots
gebeurt
Alles!

06-320.326.72 - 50 et p/m
In plaats van huiswerk doen
ligt Femmy naakt te zonnen

op 't balkon. Dan belt die
man aan....

06-320.323.85
50 et p/m

Twee gespierde naakte
jongens

poseren voor de amateur.
Steeds heter, totdat ze

het.'...doen!!
06-320.326.91 - 50 et p/m

Eindelijk vonden we 2
knullen die zich werkelijk

bloot geven.
Life-sex

Homo, diepgaande actie.
06-320.321.33-50 et p/m

Vijf dames genietenvan het
hoogtepunt met 5 heren, op
het nummer dat niet liegt.

echte lifesex
06-320.321.32- 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

De Rosie-
relatielijn

Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
hun "naakt"-foto's.

De Wip-ln box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,
daar durven ze ook en....jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

De Super-
contactenbox

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar...op
06-320.324.30. Trouwens

als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box

van NL op nummertje
nfi-3?n 39fi PQ ■ Rn rt n/m

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar dieweten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje.

06-320.328.38 - 50 et p/m
"En zo serveer je voortaan".
Madame geniet van 't meisje
in 'n slipje en op hoge hakjes

Lesbisch
06-320.330.19- 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Geboeid kijkt ze toe hoe hij

haar

slipje
opspeldt bij die anderen. Zal

ze nu net als die andere
meisjes leren om te....

06-320.330.51 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen ver-
wend worden sexrelatielijn
06-320.320.44

Een jong stel komt voor Life-
sex. Ze hebben koorden bij
zich, want ze houden van
Boeiende sex...
06-320.330.09 - 50 et p/m
Als haar mooie getrouwde
vriendin in geldnood is grijpt
Freya de kans. Ik help je als

jij me vannacht....
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 Ct p/m
Direct Snel Sexcontactü

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Natuurlijk helpen die 2 man-
nen hem uit zn zwemslipje
als hij kramp heeft. Kennis-

making met...
Homo

06-320.329.22 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Voor 't eerst gaat 't verder

dan een handje en een
zoentje. Met een getrouwde

man ontdekt Bea
Sex.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Een jong paar voor

Lifesex
ontkleedt zich. Dan gaat de
deur open, een meisje in le-

ren bikini komt binnen.
06-320.329.24 - 50 Ct p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid. Tippelbox
06-320.326.66
Trio-Bisex-Box
Voor vrouw vrouw man, of
man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Trio bisex
Als Jane bij Els en Rob op
visite is gebeurd waar ze

naar verlangt en bang voor
is... Trio Grieks

06-320.C26.71 - 50 et p/m
Ze is mooi en veeleisend.

Nooit krijgt ze genoeg, maar
met 2 sterke
knullen

vergeet ze haar....man.
06-320.326.73 - 50 et p/m

In Afrika leren ze Angela de
vreemdste sex in een bor-
deel met mannen die van

Grieks
houden.

06-320.326.90 - 50 et p/m
Wat Anky zich voorstelde
van sex, waar ze naar ver-
langde en nooit van haar

man kreeg, geeft een
Jongen

06-320.326.93 - 50 et p/m
Marga verzet zich nog wel,
maar als ze voelt dat die

grote sterke man
Grieks
wil, dan...

06-320.323.84 - 50 et p/m
Voor Piccolo's

zie verder pagina 18
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Museum moet
toerismeprijs
binnenhalen

Dronken bestuurder
zorgt voor ravage

Heerlense CDA 'er liet studenten vanuit hotel opereren

Raadslid beschuldigd
van ronselen stemmen

Horeca-opleiding
erg succesvol

HEERLEN - De door de arbeidsbu-
reaus in Zuid-Limburg opgestarte
horeca-opleiding voor werkzoeken-
den heeft al 330 mensen werk opge-
leverd als restaurant-kok of -kelner.
Van hen kreeg 75 procent een regu-
liere baan, de overigen werken op
seizoens- of contractbasis.
Deze praktijkgerichte, full-time op-
leiding begint weer in oktober, in
samenwerking met het Opleidings-
centrum Horeca, en leidt op voor
het officiële diploma van het onder-
wijscentrum Horeca.

Werkzoekenden van 23 tot veertig
jaarkunnen zich opgeven. Als voor-
opleiding wordt gevraagd enkele ja-
ren voortgezet onderwijs, alsmede
enige ervaring in de horeca. Aan de,
opleiding zijn geen kosten verbon-
den, een eventuele uitkering loopt
tijdens de cursus gewoon door.

Informatie en aanmelding (vóór 1
juli): in het informatiecentrum van
elk arbeidsbureau of bij P. Peree,
arbeidsbureau Heerlen, «04,5-
-714845.

Geen inloophuis
Benzenraderweg

Jongeren Abdisschenbosch sluiten mei-week af
0 De 'mei-jongens' Abdisschenbosch met de den opweg naar een geheimeplek in het bos.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Zoeken naar een
den van 18 meter

Duitsers opgepakt
KERKRADE - Douane en politie in
Kerkrade hebben drie Duitsers
-twee vrouwen en man- aange-
houden die in het bezit waren van
hasj. De man, een negentienjarige
Akenaar, liep op Hemelvaartsdag
tegen de lamp. In zijn auto werd 55
gram hasj gevonden. De beide vrou-
wen werden gisteren opgepakt. Zij
hadden in Amsterdam 70 gram hasj
gekocht en werden op de terugweg
naar Duitsland staande gehouden
bij de grensovergang Holz. Na het
opmaken van proces-verbaal wer-
den de drie weer in vrijheid gesteld.

Bijtend zuur
op auto

(ADVERTENTIE)

Elke dag
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MAAKT UW
E&G KOMPLEET.

Besloten wordt dat twee jongens
van de kapcommissie even als
scheidsrechter zullen dienen.
OngeVeer twintig jongens, allen
getooid in militair groen, lopen
over het stoffige pad op richting
zilverzandgroeve/stort.

De den ligt gedeeltelijk over een
ijzeren karretje. In scherpe boch-
ten of steile afdalingen wordt de
boom met veel gekreun op de
schouders genomen. Anderhalf
uur hebben ze de tijd om de den
te verstoppen.
De meeste 'mei-jongens' zien er
nog redelijk fit uit. Opmerkelijk,
want afgezien van de grote hoe-
veelheden bier en jenever werd
donderdagnachtom drie uur ook
nog eens de den gevonden. En
dat betekent werk aan de winkel.

Zij die de mei-koningin drie da-
gen verborgen weten te houden,
de den voor het eerst en voor het
laatst vinden, krijgen een prijs.
Die bestaat uit een beker en een
krat bier.
Zoeken naar een den schijnt een
vreselijke dorst op te wekken.
Vandaar dat vandaag {vanaf 11
uur) nog maar eens een groot
feest wordt gevierd in de Resi-
dentie te Abdisschenbosch.

Winkeldief

KERKRADE - Onbekenden heb-
ben de auto van een bewoner van de
St. Eugeniusstraat in Kerkrade met
een bijtend zuur bewerkt. Daardoor
ontstond voor tweeduizend gulden
schade aan de lak. De politie heeft
de zaak in onderzoek.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF- „Wil jeeen pilsje?" Het is elf uur in de och-tend en het ontbijtvan de 'mei-jongens' die overnacht heb-ben in deResidentie te Abdisschenbosch bestaat vooral uitbier en sigaretten. Vandaag wordt de mei-week afgeslotenen krijgen de dieren aan de rand van de Brunssummerhei-de weer even rust. De pony die in de Residentie beredenwerd en de goudvis aldaar in de spoelbak trouwens ookPrecies een week geleden kapten de 'mei-jongens' een den
in het bos (nabij de crossbaan, zodat jedezaag niet hoorde)en sedertdien zoeken vijf groepen (ongeveer 125 jongeren)naar het stuk hout van pak 'm beet achttien meter lang

iemand die thuis uit een tele-
foongesprek van een familielid
opmaakte waar de den moest lig-
gen. De 'mei-jongens' ontkennen
dat; de oud 'mei-jongens' willen
de boom terug. Even wordt er
flink gescholden en spreekt
iemand de verwachting uit dat er
aanstonds wel (weer) enkele
klappen zullen vallen. Die blij-
ven uit.

Wel besluiten de scheidsrechters
ermee te kappen. „Ach, die jon-
gens nemen vaak verlof in de
mei-week. Als dan blijkt dat ze
maar weinig te zeggen hebben,
dan balen ze als een stekker",
legt iemand uit.

Om kort te gaan: wanneer één
van de groepen de den vindt,
mag die groep het hopt weer
gaan verstoppen.

Vrijdagmiddag tegen twee uur
hebben de 'mei-jongens' Abdis-
schenbosch, de organiserende
vereniging, de den weer in het
bezit. Deze is gevonden bij het
woonwagenkampje tegenover
het voetbalveld. En dat lijkt een
slimme zet, want wie zoekt er nu
zo dicht bij het honk van de oud
'mei-jongens' die de boom moes-
ten verstoppen.

Er ontstaat onenigheid omdat de
'mei-jongens' getipt zijn door

Heffingen
waterschap
in Kerkrade

KERKRADE - De politie in Kerkra-
de heeft een zestienjarige jongenuit
die plaats aangehouden wegens
winkeldiefstal bij de Hema. Nadat
proces-verbaal was opgemaakt
werd hij op vrije voeten gesteld.

Dansen
'leen ansPaar J°s en Ingrid
N) !)U*£ Hoensbroek is eerste
K rin in de topklasse tij-
V t Limburgse danskam-
\ Sl?happen die in Beek wer-
% ~,ehouden. Niet minder dan
%t celnemers tilden daar de
te es van de vloer. Ook an-
knjZansParen uit deze regio
tt ■ indruk op de Belgi-
'ftoi?' In de kïetsse goudster
f-lo,eld 9ingen Charles en
kri e . Kloprogger met de
'Brje Prys strijken. In de cate-
teMw°Ud werd de titel ver-
% oor Mariene Wouters uit
sftn?'etd en haar Sittardse
lttss

er Paul Verjans. In de
ons was het hoogste

"lim voor Mark Soons uit
il Qniert en Debbie Henssenn^hout. Op het onderdeel
>$le a.Won Soons ook al een
lrjr prys, ditmaal met Heidy
i^ nQ-ns uit Beek in zijn ar-

Dames
'öe
'de Vr^9ezellen van Amsten-
%o n ornaeving, die hadden
W^' °P maandagavond
\n act"de een heuse dame te
'f n> komen bedrogen uit.
Tiwe avond worden de jubi-
% flen van de 150 jaar
hesi, nfare De Nederlanden

'k y°, met een Wiener Tref-
<*' Ugens de vele affiches die
Sit n der zVn aa-ngeplakt
itig ,°P die avond 'een verlo-
kite^mescomité' plaats. Een
"'"Sdp onsje dus- Een zeer be"
Va f Wiertz, lid van de
Vlei,6' u>^ens vrouw deel uit-
er ■niJ3an het comité, hing ech-
'tttei en aan de telefoon om
\r e99en dat de loterijwelis-
\Q„0r het damescomité is

s ?é!flSeerd' maar dat de da~
le( V niet verloot worden.

Uc'll 90.at overigens inKer ,ac, dat niet alle muzi-
\en ■Wier vrouwen zitting
*JorQ}n het damescomité even
'%. rf gereageerd hebben als
%st at *s hechts een schrale
'<< 0p

Uoor de vrijgezellen, dieeen andere manier een
%nen

V°or z*ch m°eten zien te

Bridge
krnw' -lozefziekenhuis in

'1(J 0 ~,de wordt vrijdag 1 ge-
Voor het goede doel. De

Pl« _Jst 9aat namelijk naar
i brirZienhuis in Niono (Mali).

hh e'drive wordt gehou-
} °»n u?£ Personeetsrestaurant

kan kslaa 20 uur worden
%£ *en voor het eerst ge-
Viqp wordt gespeeld in
Vj, Uan twaalf paren. Per
)Q)-en y^ er prijzen voor drie
'^he/1 er *s een exlra PrÜsPaar met de hoogste to-
S TftpSt' tnschrijven kan tot'W 3l mei: S 045-462175 -6 °/-50552.

Zuster
n BTv

niariten' zuster Virginie
utte''üii?SSUTn wordt vandaag
i eniPf en figuurlijk in de
Sr tZes 9ezet. Het IVN biedt
!nwsen 14-30 en 1530 uur
,N _, ptie aan in het infocen-\, nde plaatselijke heem-
%el arom het IVN? Heel

er?n? °rndat deze natuurbe-
l ÜQ.ni.n9sorganisatie heel veel
raie n heeft aan zuster Vir-
) ats i

atT>de voormalige stort-en n Brunssum nu herscha-nen ri
een heem-

"Qt er een riant info-
een

tó °P9etrofcfcen, mag
HnjuSt e

9
r
r°otdeet op het conto

i e^en lroinie u,orden oe-.ee/t ? ' -A's penningmeester
i ,°PtZ> el het land afae'i/^tei, aan het benodigde

u °men- Vandaar dat hetets terugwil doen.

Hobbybeurs
> *7pr

f^OL-hedrijf aan de"est i/*traat in Kerkrade-
Mei andaag en morgen het
i^by Qe

an een internationale
/ollcter ciUrs' Er nemen ruim
fMaa exposanten aan deel.
ê^M.ln?!./?6 °Peninestii-
i dp J uur en morgen
>^eketeYen tot 18 uur °Pen-hn Co« ky-nnen ook genieten
"p nieël rJ- en van diverse har-
r ■ Pr,n/anfares en zangko-
-2 Khri are Reunie Les Amis
ClSy, _f n opent vandaag
'lZ ben e concertreeks. Mor-Ntïnm °m 16 UUr een mode-
\ rri -odZhraan diverseregiona-
\Zli en hun medewer-enenen.

KERKRADE - Huis- en grondeige-
naren in Kerkrade kunnen een de-
zer dagen een rekening van het Wa-
terschap Roer en Overmaas in de
bus verwachten. Het is voor de eer-
ste keer dat het waterschap in deze
gemeente aanslagen verstuurt. Het
gaat om de zogenaamde water-
schapsomslag. Deze heffing kan, af-
hankelijk van de perceelsopper-
vlakte, variëren van enkele tientjes
tot een paar duizend gulden.

Met de omslagen wil het- water-
schap de kosten dekken die ge-
maakt worden bij het onderhoud
van beken en oevers. Daar zijn jaar-
lijks vele tonnen mee gemoeid. In
het verleden leidden de aanslagen
van het waterschap in tal van Lim-
burgse gemeenten tot protesten.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Twee HEAO-studen-
ten, Ton Reimes en Hugo Roukens,
beweren dat ze de dag voor de ge-
meenteraadsverkiezingen stemmen
hebben geronseld voor het Heerlen-
se CDA-raadslid Ger Wagemans,
dat met 1016 voorkeurstemmen in
de raad kwam. Ze zeggen dat dit ge-
beurde in opdracht van de echtge-
note van Wagemans, met medewe-
ten van Wagemans zelf.
Het ging in eerste instantie om een
telefonische actie vanuit drie ka-
mers in het Grand Hotel. De via een
uitzendbureau gecharterde Ton
Reimes zegt dat hij enkele bladzij-
den uit een telefoonboek kreeg
waarop de namen van bejaarde
mensen geel gemerkt waren. Hij
moest hen benaderen met het ver-
zoek of ze bereid waren op de be-
wuste kandidaat te stemmen.
In een reactie liet het raadslid giste-
ren weten dat hij alleen geregeld
had dat twee mensen die niet zelf
konden gaan stemmen hun kaart
aan iemand anders konden geven.
Dat zouden die mensen 'spontaan'
hebben aangeboden. De man noem-
de hierbij twee namen die met een C
en een E beginnen.
Volgens Reimes zou hij van de echt-
genote van de kandidaat de op-
dracht hebben gekregen om tegen
mensen die niet van plan waren te
stemmen, te zeggen dat hij ervoor
kon zorgen dat er toch gestemd
werd. „Blanco volmachtkaarten
mag je graag aannemen, dat zijn ze-
kere stemmen, die hebben we no-
dig", zou ze gezegd hebben.

Reimes werd na enige tijd afgelost
door zijn vriend Hugo Roukens.
Terwijl hij deze inwerkte, zou de
echtgenote tot twee keer toe ge-
vraagd hebben: „Wanneer ga je de
volmachten ophalen?" Vervolgens
haalde Reimes naar eigen zeggen op
diverse adressen blanco volmacht-
kaarten op. Er was op de achterkant
alleen de handtekening gezet van de
mensen, die afstand deden van de
kaart.
Reimes verklaart de blanco kaarten
om ongeveer 21 uur naar de echtge-
note van het CDA-raadslid in het
Grand Hotel gebracht te hebben en
ze daar op het bed neergelegd te
hebben, waar al twee kaarten lagen.

Later op de avond, tegen elven, gin-
gen de beide studenten bij Wage-
mans op bezoek. Deze was net thuis
en zou gezegd hebben dat het veel
moeite had gekost om de volmacht-
kaarten onder te brengen, en met
name om in een bepaald kiesdistrict
mensen te vinden, van wie hij zeker
wist dat ze met de kaarten op hem
zouden stemmen. ■Volgens Ton Reimes ging het daar-
bij evident over de door hem opge-
haalde kaarten. „Binnen twee uur
had hij de kaarten ondergebracht.
Het ging om het kiesdistrict wgar-
toe onder meer de Esdoornstraat
behoort. Dat dat moeilijk 'ging,
kwam doordat het volmachtkaarten
waren van mensen die hij niet ken-
de."

De HEAO-studenten zeggen dat zij
alleen mensen benaderd hebben,
van wie de achternamen beginnen
met de letters P tot en met T, en dat
het om meer kaarten ging.
Over de opmerking van het raadslid
dat hij niets afweetvan hetronselen
van blanco volmachten, zeggen de
studenten dat hij elk half uur door
zijn vrouw werd opgebeld voor het
houden van ruggespraak. Boven-
dien zou de man zich ook in het
Grand Hotel zijn komen voorstellen
en de blanco kaarten daarna per-
soonlijk hebben ondergebracht.

Ton Reimes: „Ik kan zo de namen
leveren van de mensen die mij hun
blanco volmachtkaart hebben gege-
ven. Als ze dat niet willen bevesti-
gen, dan moet het kiesarchief er
maar bij gepakt worden. Die men-
sen zullen niet kunnen zeggen aan
wie zij hun kaart hebben gegeven."
Op de vraag waarom de studenten
niet eerder justitie van hun bevin-
dingen op de hoogte hebben ge-
bracht antwoordt Reines: „We zijn
zelfook strafbaar, maar toen we ont-
dekten dat de man zich niet hield
aan zijn verkiezingsbeloften met
name ten opzichte van de bejaarden
in Heerlen besloten we de zaak als-
nog in de openbaarheid te bren-
gen."

Mogelijke
afsluiting

CAI-abonnees

Bezwaar tegen
mini-rotonde
in Brunssum

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De ouderraad van
de Titus Brandsmaschool in Bruns-
sum heeft bezwaar tegen de aanleg
van een mini-rotonde op de krui-
sing Europalaan/Kennedylaan, in
de flatwijk 'Noord. De ouders vin-
den een mini-rotonde niet veilig ge-
noeg.

Zoals bekend bestaat er (binnen het

BRUNSSUM - Nogal wat tv-kijkers
in Brunssum dreigen hun aanslui-
ting op het CAI-net te verliezen. Dit
omdat ze nog steeds geen abonne-
mentsgeld hebben betaald. Indien
de betrokkenen niet voor 30 mei
over de brug komen, zal de gemeen-
te Brunssum tot afsluiting over-
gaan. CAI-abonnees kunnen ko-
mende maandag en dinsdag tussen
negen en twaalf bij de gemeentelij-
ke kassier alsnog aan hun verplich-
tingen voldoen.

Klaver Vier-project) een deelplan
dat herstructurering van deze krui-
sing behelst. Op dit moment liggen
er twee opties. Enerzijds handha-
ving van de kruising en die beveili-
gen op de 'ouderwetse' manier met
oversteekplaatsen en verkeerslich-
ten. Anderzijds is het mogelijk de
kruising te veranderen in een mini-
rotonde.
Met het oog op de veiligheid van de
schoolgaande jeugd hebben heel
wat ouders zich inmiddels al uitge-
sproken voor de kruising. Een mini-
rotonde zonder veilige oversteek-
plaatsen en verkeerslichten vinden
zij onaanvaardbaar. Op dit moment
lopen de inspraakronden echter
nog. Een definitief besluit zal nog
enige tijd op zich laten wachten.
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Knokpartij na
urineren in heg

DOENRADE - Het zonder inci-
denten verlopen Boerenstraat-
feest in Doenrade beleefde don-
derdagavond om half negen een
vervelend slot, toen de rijkspoli-
tie moest optreden nadat twee
mannen met elkaar op de vuist
waren gegaan. Dit gebeurde pal

voor de feesttent aan de Kerk-
straat. De 36-jarige Geleendenaar
M. urineerde in de heg van O. Die
liet hierover luidkeels zijn ver-
ontwaardiging blijken en dit ont-
aardde in een scheldkanonnade
die uiteindelijk werd . besloten
met een flinkekloppartij. Hierbij
liep de inwoner van Doenrade
verwondingen op in zijn gezicht.
De rijkspolitie nam M. mee voor
verhoor. Hij werd voorgeleid aan
de hulpofficier van justitie en
vervolgens in vrijheid gesteld.

BRUNSSUM - Een.:
veertigjarige dron-
ken automobilist uit
Kerkrade heeft don-
derdagavond rond
negen uur voor een
enorme ravage ge-
zorgd op de Emraa-
straat in Brunssum.

De man zag een
knikje, in de weg
over het hoofd, reed !

" een yerkeersgeleider ■-om, ramde een paai,
raakte een verkeers-
bord én een reclame-
bord. Vervolgens
reed hij: een licht-

mast omver, die hij
meesleepte. Toen de;
auto eindelijk tot
stilstand kwam, vat-
te hij vlam. Omwo-
nenden blusten het
vuur.
De man had slechts,
enkele schram-
metjes, de auto was
total loss. DeKerkra-
denaar bleek een al-
coholpromillage van: 1,95 te hebben. Hij is: geverbaliseerd.

Van onze verslaggeefster

KERKRADE - Nog voordat het ge-
bouwd is, heeft Kerkrade het mu-
seum voor industriële archeologie
ingediend als project in het kader
van het Europees jaar van het Toe-
risme. Samen met inzendingen van
81 andere gemeenten, dingt het mu-
seum mee naar een prijs van 50.000
gulden.

Kerkrade mikt vooral op de 'KLM
Toerisme Trofee. Die wordt be-
schikbaar gesteld ter stimulering
van de samenwerking van gemeen-
ten met het toeristische bedrijfsle-
ven en organisaties. Het resultaat
daarvan zou een nieuw toeristisch
produkt moeten zijn. De lokale cul-
tuurhistorie dient in het project een
groterol te spelen.
Volgens deskundigen zal het ge-
plande museum voor industriële ar-
cheologie een unieke collectie gaan
herbergen. Een grootvan die collec-
tie wordt bewaard door het mijnmu-
seum, in zijn soort eveneens het eni-
ge in Nederland. Bovendien wil
men het Miljoenenlijntje, dat in zijn
bloeitijd vele toeristen trok, tot in
het museum latenrijden. In septem-
ber wordt bekendgemaakt of Kerk-
rade met dit project in de prijzen is
gevallen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Heerlense college
vindt dat het bestemmingsplan
geen inloophuis toelaat in café het
Boebelke aan de Benzenraderweg.
Voor het overige acht het college
zich beleidsmatig niet verantwoor-
delijkvoor activiteiten van de stich-
ting Noodhulp.

Dat staat in een brief van burge-
meester en wethouders aan het ac-
tiecomité Aarveld/Bekkerveld dat
zich verzet tegen de komst van het
inloophuis voor daklozen, zwervers
en verslaafden. Dit uit vrees voor
overlast.

De hele kwestie lijkt overigens niet
meer dan een storm in een glas wa-
ter. Eind vorig jaar bood eigenaar
Bardoul het café aan als lokatievoor
het inloophuis, omdat het duur zou
zijn om aan de strengere isolatie-
eisen te voldoen.

De stichting Noodhulp toonde zich
in principe geïnteresseerd, maar tot
echte onderhandelingen is het nooit
gekomen. Het Boebelke is inmid-
dels op last van de gemeente geslo-
ten en de Raad van State heeft een
beroep tegen dat besluit afgewezen.



Getrouwd
op 23 mei 1990

Leonne
Troisfontaine

en

Cyrill
Timmermans

Molenstraat 55
6161 CT Geleen

Dankbetuiging
Jan Vervuurt

ca

Mia Vervuurt-Herberigs
danken allen hartelijk voor de vele
felicitaties, cadeaus, bloemen en
belangstelling ondervonden bij hun
50-jarig huwelijksfeest.
Deze dag zal door u allen lang in onze
herinnering blijven.
Ook hartelijk dank namens onze kinderen
en kleinkinderen.

Mei 1990
Kerkveldstraat 2, 6371 HD Schacsbcrg

f
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer haar als moeder en oma te
hebben gehad, geven wij kennis dat heden van ons
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 71 jaar,

Anna Catharina
Schatorjé

weduwe van
Joseph Sebastianus Hamers

In dankbare herinnering:
Bom: Marlies Heffels-Hamers

Joost Heffels
Marianne, Bart

Sittard: Riet Wetzels-Hamers
Tjeu Wetzels
Caroline en Bernd
Bas

Bom: Gertie Buckx-Hamers
Hub Buckx
Peter

Sittard: Diny Wetzels-Hamers
Herman Wetzels
Sjoerd, Maud
Familie Schatorjé
Familie Hamers

Sittard, 24 mei 1990
Corr.adres: Pieter Breughelstraat 25
6137 W Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 29 mei as. om
10.30 uur in de dekenalekerk van St.-Petrus (Grote
Kerk) te Sitard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 28 mei as.
om 19.00 uur in bovengenoemd kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij vrij onver-
wacht afscheid genomen van mijn lieve man, onze
onvergetelijke vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Hein Peltzer
echtgenoot van

Mia Toorens
Hij werd 69 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: mevr. M. Peltzer-Toorens
Bocholtz: HubPeltzer

' Bocholtz: Jan en Kitty Peltzer-Hermans
Monique
Familie Peltzer
Familie Toorens

Bocholtz, 24 mei 1990
Cor.adres: Min. Ruijsstraat 45, 6351 CJ Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk. "Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt maandag 28 meiom 18.40uur
gebeden in voornoemde kerk, waarna aansluitend
de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
plotseling van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze dierbare broer, zwager, oom en neef

Gèr Theelen
echtgenoot van

Mimi Kegel
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 70-jarige leeftijd.

Geleen: M. Theelen-Kegel
Familie Theelen
Familie Kegel

6165 EN Geleen, 23 mei 1990
Kluis 52
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 28 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk ChristusKoning, Kluis te Geleen, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
In de h.h. missen van heden, zaterdag, en zondag
zal de overledene bijzonder worden herdacht.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel vanhet Maaslandziekenhuis, Walramstraat te Sittard;
gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat
zacht en kalm, zoals zij heeft geleefd, na een liefde-
volle verpleging in de Hamboskliniek, van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 91 jaar, voorzien van
de sacramenten der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Jozefa Wilhelmina
Neukirchen

echtgenote van wijlen

Lambert Flecken
Kerkrade: M. Flecken-Starmans
Kerkrade: C. Engbers-Flecken

J. Engbers
Kerkrade: M. Flecken

H. Flecken-v. Loo
haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Neukirchen
Familie Flecken

Kerkrade, 23 mei 1990
Verhagenstraat 9, 6461 KA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 28 mei as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend de crematie zal volgen in het
crematorium te Heerlen.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De overledene zal op zaterdag 26 mei in de avond-
mis om 19.00 uur worden herdacht in voornoemde
parochiekerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont; be-
zoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, hebben wij, na te zijn gesterkt
door de sacramenten der zieken, toch nog onver-
wachts afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze dierbaremoeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Hedwig Magareta
Jager

echtgenote van

Louis Hendrik Caris
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Kerkrade: L.H. Caris
Herzogenrath: T. Schumacher-Caris

A. Schumacher .
Michael en Marcus
Familie Jager
Familie Caris

Kerkrade, 24 mei 1990
Gladiolenstraat 125, 6466 TR Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 29 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilust-
Kerkrade, waarna aansluitend de crematie zal vol-
gen in het crematorium te Heerlen.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
op maandag 28 meias. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevremont;
bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen hij voor mij betekende, geef ik u kennis
van het overlijden, rustig en kalm, van mijn huisge-
noot

Jan Stoter
Hij overleed op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Astrid
Leon en Jolanda
Familie v/d Blom

6446 TN Brunssum, 24 mei 1990
Dr. A. Kuyperstraat 93
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 30 mei
1990 om 9.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Jan is opgebaard in het mortuarium van het St-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum; gelegenheid tot
afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

t
Naeen werkzaam en liefdevol leven, is, na een kort-
stondige ziekte, van ons heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Franca Trzan
weduwevan

Janez Kovacic
en weduwe van

Jan Vranken
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
zij op 76-jarige leeftijd.

Stem: J.Kovacic
A. Kovacic-Peeters

Geleen: A. Smeets-Kovacic
F. Smeets

Geleen: M. Cleven
K. Storeken
en kinderen Vranken
en haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Trzan
Familie Kovacic
Familie Vranken

6163 TL Geleen, 24 mei 1990
Berkenlaan 18
De plechtige euchristieviering zal plaatshebben
dinsdag 29 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. vrouw van Altijddurende Bijstand te Lin-
denheuvel-Geleen, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragenmaandag 28 mei om
19.00 uur in voornoemd kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Walramstraat te Sittard;
gelegenheidtot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.

I t ILaat nu, Heer, uw dienares in vrede gaan.
Mijn ogen hebben thayis Uw heil aanschouwd.

Op 23 mei 1990 is onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
meoder, schoonzus, tante en nicht

Laurenzia Gertrud
Thelen

weduwevan

Johan Hubert Dohmen
op de gezegende leeftijd van 91 jaarvan ons heengegaan, gesterktdoor het
h. sacrament der zieken.
Wij danken haar voor de grote liefde en toewijding waarmeezij ons allen
heeft omringd, en voor de wijze lessen die zij ons leerde.

Heerlerbaan: Al en Roos Dohmen-Lazarus
Landgraaf: Trees en John Kuiper-Dohmen

Heerlerbaan: Agnes en Piet Frederix-Dohmen
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Thelen
Familie Dohmen

Kaldebornweg 71, Heerlen
Corr.adres: Caumerweg 62, 6418 BD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op maandag 28 mei 1990
om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur achter in de kerk.
Avondmis heden, zaterdag 26 mei, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel

mmmmm -_—^__1 Moegestreden, maar omrmgd
door onze liefde
ben je moedig en rustig heengegaan

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn le-
ven heeft gegeven, delen wij u mede dat heden, gesterkt
door het h. sacrament der zieken in de leeftijd van 56 jaar
van ons is heengegaan, mijn dierbare vader, mijn lieve
zoon, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Cremers
levensgezel van

Roos Stemkens
Sittard: Lou en Patricia
Sittard: Roos
Sittard: Mirjam en Kep
Sittard: Oma Cremers-Bemelmans

Familie Cremers. Familie Stemkens
6136 GJ Sittard, 24 mei 1990
Dr. Nolenslaan 31 II
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op
dinsdag 29 mei om 14.00 uur in de kerk van St. Petrus
(grote kerk) te Sittard, waarna aansluitend de begrafenis
plaats zal vinden op de algemene begraafplaats aan de
Wehrerweg aldaar. ..
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schril"
telijk condoleren vanaf 13.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op maandag 28 mei
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen van Frans in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den, deze annonce als zodanig beschouwen. I

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze vriend

Frans
Je spontaniteit en humor zullen we missen.
We zullen je nooit vergeten.

Je vrienden van F.C. de Kroon

Wij betreuren het overlijden van

Frans Cremers
voormalig bestuurslid van onze ver-
eniging.
Wij wensen zijn familie en vrienden
sterkte toe bij dit verlies.

Leden en bestuur V.V. Sittard
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Dankbaar voor alles wat zij voor ons en velen heeft
betekend, hebben wij afscheid genomenvan

Maria Johanna
Anthonia Sol

echtgenote van

Gerardus Andreas Jean
Verstegen

Zij overleed, op de leeftijd van 81 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: G.A.J. Verstegen
Valkenswaard: John Verstegen

Fien Verstegen-Govers
Landgraaf: Toos Reinartz-Verstegen

StefReinartz
Ralph en Angelica
Chantal

Heerlen: Gard Verstegen
Mia Verstegen-Steens
Daniëlle, Bas

Kerkrade: Harry Verstegen
Annette Verstegen-
van Meulebrouck
Joyce, Wendy

Übachsberg: Jos Verstegen
Yvonne Verstegen-Bertin
Mohan, Vandita

Hoensbroek: Ria v.d. Heiden-Verstegen
René v.d. Heiden
Alex en Miriëlle
Esther

24 mei 1990
Piet Malherbestraat 2, 6417 ZA Heerlen
Huize Tobias, kamer 409
Voorheen Bergstraat 6, Molenberg-Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 29 mei 1990 om 12.00 uur, in de parochie-
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd te
Molenberg-Heerlen, waarna aansluitend begrafe-
nis op de algemenebegraafplaats aan deAkerstraat
(ingang Groene Boord).
Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.40 uur achter
in dekerk.
Rozenkransgebed, gevolgd door h. mis, op maan-
dag 28 mei as. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30, Heerlen, ingang St. Anthoniusweg. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, zondag en
maandagvan 19.30 tot 20.00 uur.

I '

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van onze dochter, zuster, schoonzuster en tante

Fifi Hoffman
" Valkenburg 13-9-1937 t Heerlen 24-5-1990

Hulsberg: E. Hoffman-IJsselmuiden
Maastricht: Clara Dejong-Hoffman

Ger Dejong
Maastricht: Riet Hoffman
Hoofddorp: Sandra Dejong

Erik Erkelens
Eijsden: Ronald Hensen

Lucienne Eerens
Valkenburg a/d Geul, 24 mei 1990
Pastoor Sartonstraat 46a
Corr.adres: Volksplein 94b, 6214 PC Maastricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben dinsdag 29 mei a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Valkenburg a/d Geul.
Geen condoleance.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul,
alwaar geen bezoek.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze pap, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Tjeu Salden
echtgenoot van

Annie Mennen
in de leeftijd van 76 jaar.

Obbicht: A. Salden-Mennen
Nijmegen: Til en Leon

Roel, Loes
Obbicht: Frits en Mariet

Rob, Marlou
Obbicht: Wil en Jessy

Maurice, Ruud
Familie Salden
Familie Mennen

6125 BD Obbicht, 24 mei 1990
Koestraat 3
Wij nemen afscheid van hem in de eucharistievie-
ring op woensdag 30 mei a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Willibrordus te Obbicht,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in dekerk en gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van dins-
dag 29 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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t Frans van Heel, 73
jaar, echtgenoot van

Mia Wijnhoven, Von-
delstr. 44, 6043 CC
Roermond. De plechti-
ge eucharistieviering
zal worden gehouden
op maandag 28 mei om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Roer-
mond.

wt-Har Brils, 35 jaar,
I echtgenoot van Mar-
ga Julicher, Schepel-
straat 3, St.-Odihën-
berg. De plechtige
eucharistieviering zal
worden gehouden op
maandag 28 mei om
11.00 uur in de basiliek
van de H.H. Wiro, Ple-
chelmus en Otgerus te
St.-Odiliënberg.
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Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is hedenvan
ons heengegaan, onze lievemoeder, schoonmoeder
en oma, tante en nicht

Maria Trinetta
Mulleners
echtgenote van wijlen

Johannes Jacobus Eurlings
Zij overleed in haar eigen vertrouwde omgeving
thuis, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van
86 jaar.

Grevenbicht: Piet Eurlings
Gerty Eurlings-Houben
Marie-José en Rob
Jan

Bom: JoEurlings
Mia Eurlings-Peters
Paul en Jolanda
Esmeralda en Peter
Familie Mulleners
Familie Eurlings

6127 EE Grevenbicht, 24 mei 1990
Houtstraat 44
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei a.s.
om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Cathari-
na te Grevenbicht.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransgebed,
gevolgd door deavondmis van maandag 28 mei a.s.
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum,
Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00
tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Algemene kennisgeving
t

Als het leven een lijden is,
komt de dood als een vriend.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in mijn leven bracht, geef ik kennis
dat

Paul van Straaten
echtgenootvan

Greet van Santé
in de leeftijd van 71 jaar is overleden.

Heerlen: G. van Straaten-van Santé
6412 PB Heerlen, 24 mei 1990
Carboonstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 28 mei om 13.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Martelaren van Gorcum te Heerlen-
Sittarderweg, waarna aansluitend de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium
in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst voor familie aan de Carboonstraat 30
in Heerlen.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geencon-
doleren.
Paul is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen aan de Grasbroekerweg 20; gelegenheid
tot afscheid nemen zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

Voor uw blijken van medeleven ondervonden bij
het overlijden en debegrafenis van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, groot-en overgrootvader

Wiebe Pebesma
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Mevr. Pebesma-Westerhof
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, mei 1990

t '
Na een intens en welbesteed leven, nog vol P' an?ra-voor zijn gezin, is na een moedig en waardig ge°
gen lijden van ons heengegaan, mijn lieve m
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, °"broer, zwager, oom en neef

Harm de Haan
echtgenoot van

Elly Scagliati
op de leeftijd van 67 jaar. |>.

In dankbare herinnering: h

Hoensbroek: Elly de Haan-Scagliati fc
Maastricht: Anita en Harrie k

Pelzer-de Haan 5(
Torn i

Hoensbroek: Rob en Gonnie fy
deHaan-Vrolijk
Babs ö

Waldfeucht BRD: Marion en Franz <l<
Achatz-de Haan D
Richard, Susan I.
Familie de Haan B
Familie Scagliati jli

24 mei 1990 JNieuwstraat 115, 6431 KR Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op "Z,. t)
dag 29 mei om 13.30uur in de aulavan hetcrerna j.
rium Heerlen, Imstenraderweg 10. Autobaan H
len, afslag De Beitel. a3r g{
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, ahv
gelegenheid tot schriftelijke condoleances. ,a,i jtU kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek- «
zoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en
19 tot 20 uur. Zondag alleen van 14tot 15 uur- «
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen' ë

lieven deze annonce als zodanig te beschouwen-l^
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Rust nu maai u
Je werd toch zol' c
en wilde al lall* t
naar papa toe- 1

Na een liefdevolle verzorging in het verpleegI*,,
Schuttershof te Brunssum, is kalm en vredig v,e,-
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament
zieken, op de leeftijd van 80 jaar,onze lieveen i° ~zame moeder, schoonmoeder, groot- en overgr
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Dina van Kampen
echtgenote van wijlen

Willem Peeters
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schinveld: Mia Rademakers-Peeters
ZefRademakers

Tilburg: Frans Peeters
Trees Peeters-Witt

Brunssum: Henny Dibbets-Peeters
Theo Dibbets
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Van Kampen
Familie Peeters

Brunssum, 23 mei 1990
Corr.adres: Ridder Cortenbachstraat 25
6444 HK Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoti
op dinsdag 29 mei as. in de Fatimakerk te BJ f_-
sum om 11.00 uur, waarna aansluitend de beg j.
nis zal plaatsvinden op hetkerkhof aan de Me
beekerstraat. , 0t
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid i
schriftelijk condoleren. jj
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avotZnide
van maandag 28 mei om 19.00 uur in voomoe
kerk. ge.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange -lieven deze annonce als zodanig te beschot \J

l 6Vervolg familieberichten zie pa-
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Aan deze goedkeuring heeft de
staatssecretaris de voorwaarde
verbonden dat er met de jeugd-
psychiatrische kliniek in Venlo
afspraken worden gemaakt over
de afbakening van dewerkgebie-
den, functies en doelgroepen,
alsmede met aanverwante instel-
lingen in de regio over samen-
werking. Met die laatste groep

HEERLEN- Staatssecretaris Si-
mons van WVC heeft de aan-
vraag van Psychiatrisch Cen-
trum Welterhof in Heerlen voor
een nieuw te bouwen centrum
voor kinder- en jeugdpsychiatrie
goedgekeurd.

Geen smartegeld
voor Ed Masson

Eis vergoeding juridischekosten deels toegekend
Vervolg van pagina 1

litirAßD - In het nieuwe examen Grieks en Latijn, waarmee
e reeds op honderd scholen is geëxperimen-, trcJ. is het vertalengereduceerd tot eenklein onderdeel. Voor
L examen nieuwe stijl krijgen de eindexamenkandidaten
[Jieks en Latijn twintig vragen over de examenstof, die ze
|Z e jaarvantevoren opkrijgen. Ze moeten daarnaast een stuk-
LZekst van 100 woorden vertalen van een schrijver, wiens
C? Vantevoren wordt bekendgemaakt en waarmee dus kan:u-Qen geoefend. Het oude examen gaat uit van een vertaling
hZ een ongeziene tekst van 200 woorden met enkele vragenrer de tekst.

Vervolg van "pagina 1

" De woonboot 'Black Widow' aan dekant van de Zuid-Willemsvaart in Maastricht.
Foto: WIDDERSHOVEN

commissie stelde zonder enig on-
derzoek vast dat het' probleem,
school in de aard van het eindexa-
men. Een deel van de leerlingen
bleek niet meer in staat de eindexa-
menvertaling te maken. Dus moest
er een nieuw examen komen, dat
ondanks veel verzet is ingevoerd."
De meeste bezwaren de groep ver-
enigd onder de naam 'intitiatief tot
behoud van de vertaling in het eind-
examen klassieke talen' zijn van de
tafel geveegd.

Het Serviamlyceum ziet het vertaai-
certificaat als een mogelijkheid om
een positief antwoord te geven op
de zwakheden van het nieuwe exa-
men. Janssen hoopt dat andere
scholen het initiatief van het Ser-
viamlyceum zullen volgen en de
toetsing van de vertaalvaardigheid
gemeenschappelijkkan worden op-
gezet.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Deraadkamer van
de Maastrichtse rechtbank heeft de
eis van de voormalige directeur be-
leggingen van het ABP,
mr drs Ed Masson, tot een
schadevergoeding van enkele ton-
nen volledig afgewezen. Masson liet
gisteren weten dat 'jammer' te vin-
den. Welke mogelijkheden er nu
nog openstaan om in beroep te gaan
tegen deze beslissing wist hij giste-
ren niet, omdat zijn raadsman
mr Pfeil op vakantie is.

Wel heeft de besloten raadkamer
hem een bedrag van 50.000 gulden
toegekend voor gemaakte kosten
die betrekking hadden op de kwes-
tie rond de Westland-Utrecht Hypo-
theek (WUH). Maar dat bedrag zal
Masson niet in handen krijgen om-
dat de fiscus daarop al beslag heeft
gelegd.

De vergoeding, onder meer voor
reiskosten en vooral voor juridische
bijstand, heeft betrekking op de
door de toenmalige officier van jus-
titie in Maastricht mr J. Laumen
aanhangig gemaakte zaak van de
WUH.
Masson werd ervan verdacht in het
kader van een saneringsoperatie ten
behoeve van deze bank twee huizen
zwaar onder de prijs te hebben ge-
kregen.

Toen Masson voor het eerste straf-
proces, bekend als de ABP-affaire,
werd vrijgesproken, zag mrLau-
men af van de tweede strafzaak om-
dat 'het algemeen belang niet was
gediend' met een tweede strafzaak
tegen devoormalige ABP-directeur.

De beschuldigingen aan zijn adres
kon hij doordoor ook niet publieke-
lijk ontzenuwen. Dat was de reden
voor de eis tot de nu afgewezen ver-
goeding voor 'immaterieel geleden
schade. Artikel 89 in het Wetboek
van Strafrecht, dat geheel gewijd is
aan schadevergoeding, biedt echter
geen enkel perspectief voor toeken-
ningvan deze eis, zo zei Masson gis-
teren in een reactie.

Tripels
Overigens loopt ook nog steeds een
civiele procedure tegen Masson van
het Maastrfchtse advocatenkantoor
Tripels, waaraan voorheen deraads-
man van Masson mr J. Pfeil, ver-
bonden was.

Het advocatenkantoor Tripels
claimt nog 650.000 gulden voor des-
tijds verleende juridische bijstand.
Om betaling af te dwingen werd
Masson wekenlang gegijzeld. Maar
het gerechtshof heeft die gijzeling
onrechtmatig genoemd.

staat moet zijn de drugpillen, die
erg populair zijn op zogenoemde
'houseparties', te maken. Grond-
stoffen zijn volgens hem in de
handel vrij verkrijgbaar. Overi-
gens wordt dat in hetzelfde arti-
kel tegengesproken door een an-
dere 'pillendraaier'.

XTC-pillen worden
voor ’ 35 verkocht

Jkfy, Detekent dat men straks ge-
Jliet ■ "Jk kan slagen, ook al is men
[W iri staat een eenvoudige onge-
ife.? tekst te vertalen. Omdat
kn de klassieken het verta-
kt e

°§ als wezenlijk bestanddeel in
JitaXarnen aanwezig was, betekent
)^ en groteverarming," verwoordt
k<l<l een van zyn bezwaren te-ae nieuwe examenvorm.

(_Aeils de leraar is het vertalen nog
V,s de beste methode om tekst-
"eerri te toetsen- »En een zeer grote
"etii van classici deelt deze
1 h Z0 is u^ enquêtes gebleken.

n*euwe examen wordt het
'WhPunt naar de vraSen ver"
L. hoewel de afgelopen vijftien
%rZs gebleken dat het vragenon-
lJel bij de centrale toetsing het

8,1 van kwaliteit was."

Leegloop
% behoort tot een groep van
li_ ,tlen leraren klassieke talen,
W geruime tijd ageren tegen het
Se st nieuwe stijl. „De toenmali-
i|o_taatssecretaris Ginjaar-Maas be-
Hieu enkele jarengeleden dat er een
NJï, examen klassieke talen
A>e men-
|. jj|jn aantal scholen, met name in
L , ndstad, was er een leegloop inr Ovenbouw. Een onderzoeks-

Positief
Onderwijsinspecteur Habets uit Sit-
tard heeft positief gereageerd op de
facultatieve uitbreidingvan het exa-
men Grieks en Latijn. „Het staat een
school vrij om naast het reguliere
examen iets extra's te doen, zolang
dat niet verplicht gesteld wordt. Ik
juichelk initiatieftoe om iets extra's
te doen."

MAASTRICHT - De jongeman
die naar zijn zeggen op de 'Black
Widow' past, kent - uiteraard -
denaamR.H. niet en ookvan een
druglaboratorium weet hij niets,
laat staan van een politie-inval.

XTC-pillen worden gemaakt van
het chemische goedje MDMA.
Van één kilo van dat spul kun-
nen 8.000 pillen gemaakt wor-

den, die Voor 35 gulden per stuk
verkocht worden. XTC is in de
Opiumwet gelijkgesteld aan her-
oïne en cocaïne en op het bezit
danwei de productie ervan staan
straffen van respectievelijk vier
en acht jaar.

Maij niet bezorgd
over hogere accijns

In Duitsland brandstofwellicht ook duurder'

Ontgrondingenplan
stuit op meer verzet

Landbouwers wil extra aandacht agrarische belangenVolgens H. is het maken van
XTC-pillen niet erg moeilijk. In
het artikel in Nieuwe Revu zegt
hij dat iemand met een middel-
bare opleiding in de chemie in

H. zegt het interview voor het
weekblad te hebben toegestaan
omdat hij de productie van de
drugpillen had afgezworen. Maar
dat was begin van dit jaar,
klaarblijkelijk is hij op de woon-
boot in Maastricht, toch weer be-
gonnen. De politie van Maas-
tricht wil eerst dat onomstotelij-
ke vast staat dat het om onwetti-
gepraktijken gaat, voordat er be-
kendheid wordt gegeven aan het
onderzoek.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het Landbouw-
schap heeft grote bezwaren tegen
het provinciale ontgrondingenplan.
„De provincie heeft te weinig oog
voor agrarische belangen. Teveel
wordt gekeken naar de herinrich-
tingsmogelijkheden voor natuur,
landschap en recreatie", zo consta-
teert het Landbouwschap.

Vier ontgrondingen (zand) worden
op voorhand onaanvaardbaar

geacht. Dat zijn Het Wellsche Meer,
Lage Heide, Heihof en Geulle. Het
WelsscheMeer betekent een nieuwe
ontzanding van circa tachtig hecta-
re, terwijl nog eens een gebied van
500 hectare wordt gereserveerd.

„Het gebied is in het kader van de
onlangs afgesloten ruilverkaveling
optimaal ingericht voor de land-
bouw. Uitvoering van de plannen is
funest vanwege kapitaalsvernieti-
ging", aldus het Landbouwschap.
Ook is men bang dat ontgronding
van het Wellsche Meer het grondwa-
terpeil tot over een afstand van 2,5
kilometer zal beïnvloeden.
Felle kritiek is er ook op het natuur-
ontwikkelingsproject Geulle. Dat is
volgens het Landbouwschap puur
gebaseerd op een ontgrondingsaan-
vraag voor een strook weidegrond
ten noord-westen van Geulle en be-
doeld als voorbeeldproject voor de
natuurontwikkeling in de Grens-
maasvallei.
Daarnaast vindt het Landbouw-
schap dat onvoldoende gekeken is
naar de kansen voor herstel van
landbouwkundig gebruik bij de
herinrichting.

Benoemingen
in bisdom
Roermond

gen in het verleden (1986-1988) zelfs
hogerzijn geweest.

Weggevallen
Volgens de LOZO kan dat laatste
wel waar zijn, maar was de diesel-
prijs in diezelfde tijd in Nederland
aanmerkelijk lager.

„Het verlies aan benzineomzetten
werd geheel of gedeeltelijk gecom-
penseerd door extra dieselomzetten
aan met name Duitsers. Door de
verhoging van de accijns op diesel
sinds 1 januariafgelopen jaar is de
diesel als winstbron voor de pomp-
houders grotendeels weggevallen."

De LOZO ziet een bedreiging in de
gevolgen van de 'bewustwordings-
campagne' rond Europa 1992. Veel
gemakkelijker dan voorheen zou-
den burgers hun aankopen doen
over de grens en dat men veel ge-
voeliger reageert op prijsverschillen
over de grens heen dan voorheen
het geval was.

Tegelijk
En mocht Duitsland ook overgaan
tot een accijnsverhoging, dan acht
de LOZO het in het belang van de
grensregio's dat de verhogingen
dan ook gelijktijdig plaatsvinden.

[jj, »an onze verslaggever
IjJ^LEN_

Dc felle kritiek van dc
%^Hrgse Organisatie van Zelf-.<c Vo

6 °ndernemers (LOZO) over
"t b or.genomen accijnsverhoging
Ser>nZ>ne wordt van dc hand ge-
V„ door minister Hanja Maij-«sen van Verkeer en Waterstaat.

'-bbeln*ster zegt er begrip voor te
J.tiSv

n dat dc aangekondigde ac-
«r D ei!noging van acht cent per li-

«
ne in Limburg als bedrei-

fe Pri'°fdt ervaren. Toch vindt zij
Vl k

S 'die voor mobiliteit in ons
hpfaald wordt' te laag. „Daar-

Sitisv u et kabinet voor een ac-
ö6tni^h°ging gekozen."
[ijk stim?ter hecht er aan het belang-
den L°ZO-bezwaar - dat veel

t ders in West-Duitsland
Sn dlanken -te nuanceren: „Er
"nordelijk aanwijzingen dat ook
jfeno"sland voorstellen op tafel lig-
Vl. *

dc Prijs van het autorijden
fet d j? Verhogen. Duidelijk zal zijn
"W u een sterk matigend effect
|j. 0p dc grenseffecten."

rHIe 6? door net ministerie opge-
Zat.n "el bliJkt overigens dat per

199° dc benzine-accijns 6
Hjfel°dc benzine) en 15 cent (on-
ivest benzine) hoger ligt dan in
N^r^tsland en dat dat per 1 no-
% p dlt Jaar zal uitkomen op 14

TesPectievelijk 22 cent. Het
vvll__*rie wijst er op dat die bedra-

" Een orginele Russische T-34 wordt in Vlissingen op een dieplader gereden. De tank af-
komstig uit de Sovjetunie is bestemd voor het Oorlogsmuseum in Overloon. De legendari-
sche T-34, waarvan er zeer veel werden geproduceerd,was voor een groot deel verantwoor-
delijk voor de nederlaag van de Duitsers aan het Oostfront. De tank voor Overloon is de
enige T-34 in ons land.

CDA-raadslid
nog niet vrijSamenwerking met Russisch telecommunicatiebedrijf

Intercai ook in Sovjetunie Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Het Brunssumse
CDA-raadslid J. P. moet in ieder ge-
val nog tot maandag in de cel blij-
ven. Het raadslid wordt er van ver-
dacht als juristbetrokken te zijn ge-
weest bij bouwfraude van een aan-
nemer in Doenrade. In verband met
deze zaak zitten ook drie (voormali-
ge) medewerkers van het bouwbe-
drijf in voorlopige hechtenis.

ROERMOND - Kapelaan V. Goul-
my van de parochie H. Petrus en
Michaël Sittard is benoemd tot pas-
toor van de parochie H. Geest in
Brunssum en van de parochie O.L.
Vrouw van de Rozenkrans in Tree-
beek.

Kapelaan drs G. Mesters van de pa-
rochie H. Joannes Evangelist in
Hoensbroek is benoemd tot assis-
tent aan het centrum voor gezin-
spastoraal in Kerkrade. Hij kreeg
ook de opdracht zijn theologische
studies voort te zetten aan de uni-
versiteit in Bonn.
Voor studie aan de pauselijke aca-
demie in Rome is kapelaan H. van
Megen van de parochie H. Peterus
en Paulus in Schaesberg vrijge-
steld.
Eervol ontslag heeft de bisschop
verleend aan pastoor F. van der
Meulen van de parochie H. Monul-
phus en Gondulphus in Berg en
Terblijt, en ook aan assistent
H. Houben van de H. Theresiaparo-
chie in Maastricht. Beiden gaan met
emeritaat.

Van onze redactie economie
GELEEN - Intercai BV uit Geleen
gaat in Moskou een kantoor openen
om westerse en Russische bedrij-
ven te adviseren over telecommuni-
catieprojecten. Met deRussische or-
ganisatie Intersvjaz is een samen-
werkingsovereenkomst getekend.
Intercai is het eerste westerse ad-
viesbedrijf op dit gebied dat zich in
Moskou vestigt.

Intersvjaz bestaat uit een aantal be-
drijven die op de een of andere ma-
nier met telecommunicatie te ma-
ken hebben. Het Russische bedrijf
installeert onder meer complete
communicatienetwerken, maar
heeft grote behoefte aan samenwer-
king met westerse bedrijven als In-
tercai die veel verder zijn op het ge-
bied van telecommunicatie.
In de overeenkomst die in Geleen is
ondertekend wordt onder meer be-
paald dat Intercai Intersvjaz gaat
helpen bij het geven van adviezen
over telematica (een combinatie van
telecommunicatie en informatica).
Bovendien organsiseren de twee
partners een congres in Moskou
over de moderne ontwikkelingen in
telecommunicatie.
Intercai sloot vorig jaar de 'starters-
fasp' definitief af. 70. stplt He Hirpptip

in het deze week verschenen jaar-
verslag. De grens van honderd me-
dewerkers werd doorbroken en
daarmee is Intercai in tien jaar tijd
uitgegroeid tot een van de grootste
telecommunicatie-adviesbureaus in
Nederland. De omzet nam vorig jaar
met 64 procent toe tot 16,5 miljoen
en de nettowinst steeg met 45 pro-
cent naar 1,2 miljoen gulden.

Het bureau heeft zijn zinnen erop
gezet uit te groeien tot een vooraan-
staande Europese telecommunica-
tie-adviseur. Bovendien wordt het
aantal vestigingen in het buitenland
uitgebreid. De bedoeling is in elk

Europees land een Intercai-vesti-
gingop te zetten of samen tewerken
met andere bedrijven.

In Limburg was Intercai het afgelo-
pen jaar ondermeer betrokken bij
een telecom-netwerk in het nieuwe
Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht, bij het Kabelexperiment
Zuid-Limburg en bij een onderzoek
in opdracht van Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg naar derelatie tus-
sen HBO en telematica. In het on-
derzoek zijn de mogelijkheden aan-
gegeven hoe bij de Hogescholen in
Heerlen en Venlo telematica in het
onderwijs ingepast kan worden.

(ADVERTENTIE)

i'^ZJÈmtè KERMIS IN BOCHOLTZ

'■ V[ét^ Terug van weggeweest.
NU Weer 'n et Centrum en
ouderwets gezellig als vroeger.

■ Bijna overal levende muziek.
WILHELMINAPLEIN: VIER DAGEN GEIN

VOOR GROOT EN KLEIN!!! ««_
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(ADVERTENTIE)
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mmmWmmmmAW mmuUmU
Klein in —y __^"""""~^____T j\
meters Ay ____________ y^s. ■ _/|
GROOT m BrÉfc^ll________J
SERVICE # ■j^^JpITÏÏM ___________________________________
GROOTSTE ■ mg^^g^^Jl BPWWPB-881l
collectie I ...OT^nHwrlnHMÉil■De minst zichtbare m ___W_flWwi__!_l
20 meter m , .„ M mj^jjimjmm_m
in de % brillen zijn ... onze m IMffPPJIVjIIIPfVV
Emmastraat!^ contactlenzen. . M WÊÊÊÊkvoorbij |^jnngM
ABN-bank jjr

(ADVERTENTIE)

Nieuwbouw
Welterhof

Afdelingjeugdpsychiatrieserviamwil meer nadruk op vertalen klassieke talen

Onvrede over nieuwe
opzet van eindexamen

De staatssecretaris heeft toe-
stemming gegeven omdat het be-
leid van het ministerie gericht is
op een goede spreiding van kli-
nieken voor kinder- en jeugdpsy-
chiatrie.

De nieuwbouwkomt te liggen in
de onmiddellijke nabijheid van
het huidige centrum, namelijk
op de hoek Tichelbeekstraat-
Kloosterkensweg. Het gehele
project gaat 4,5 miljoen gulden
kosten en kan medio 1992 gereed
zijn. De huidige capaciteit (42
kinderen en jeugdigen) blijft in
de nieuwbouw onveranderd.

worden bedoeld de Medische
Kleuterdagverblijven, de Regio-
nale Instellingen voor Ambulan-
te Geestelijke Gezondheidszorg
en het Medisch Kindertehuis.
Het Psychiatrisch Centrum Wel-
terhofzal die gesprekken op kor-
te termijn starten.
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r IRust nu maar uit,
jestrijd is gestreden,
jehebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Heden overleed na een kortstondige ziekte, toch
nog vrij onverwacht, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 68 jaar, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

A.C.H. (Hub)
Reintjens

eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau in goud

echtgenoot van

Kathe Minkler
De diepbedroefde familie:
Mevr.K. Reintjens-Minkler
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen familie Reintjens
kinderen, en kleinkinderen
familie Minkler

6163 VM Geleen, 24 mei 1990
Napoleonbaan Noord 107
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 29 mei om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Engelbewaarders te Geleen-Lin-
denheuvel, waarna de begrafenis plaats zal vinden
op de algemene begraafplaats Lindenheuvel.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondmis zal gehoudenworden op maandag 28
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela,
Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot afscheidne-
men aldaar, heden zaterdag en zondag van 14.00 tot
15.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

,Mooi waren de jaren
die wij samen waren;
groot was het verdriet
toen jeons verliet."

Het is eenjaar geleden datwij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve
echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, broer en oom

Jan Joseph (Sjeng)
Janssen

De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zondag 27
mei as. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H.
Gerlachus te Houthem-St.-Gerlach.

T. Janssen-Boltong
kinderen en kleinkinderen
Meerssen

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij, na een kort-
stondige ziekte, onverwacht afscheid moeten ne-
men van mijn lieve man, mijn zorgzame vader,
broer, zwager, oom en neef

Johann Peter
Schürmann

echtgenoot van

Anna Catharina Theunissen
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, in het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum, voorzien van het h.
oliesel.

In dankbare herinnering
Schinveld: A.C. Schürmann-Theunissen

Roger
Familie Schürmann
Familie Theunissen

6451 GA Schinveld, 25 mei 1990
Nieuwwijkstraat 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondwake is maandag 28 mei om 18.40 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van I
het ziekenhuis te Brunssum.

,Maria te minnen"
zong ze zo vaak,
dat was haar genot.
Nu is ze voor goed
samen met Haar bij God.

Ze zei: Goede morgen kinderen en hiermee nam ze
afscheid van ons in haar eigen thuis en ging voor-
goed heen, onze mama

Fientje Bosten
Ze mocht bijna 89 jaarworden.

Haar kinderen:
Triny
Coba
Fieny
Hub
Mia
en al haar kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en familie

25 mei 1990
Langeberglaan 25, 6445 AP Brunssum
In de St. Corneliuskerk te Heerlerheide willen wij
van mama afscheidnemen tijdens de gezongen h.
mis op dinsdag 29 mei om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Volgens haar wens leggen wij haar te rusten bij
haar ouders op de algemene begraafplaats aan de
Kampstraat aldaar.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis,
maandag om 18.45 uur in de parochiekerk van de
H. Familie op de Langeberg te Brunssum.
U kunt thuis afscheidnemen van mama op zondag
van 18.00 tot 18.30 uur.

r ? 1Het leven is goed en zinvol
als we vertrouwen in God

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goedeen de
liefde die wij van haar mochten ontvangen, geven
wij kennis, dat op Hemelvaartsdag God tot Zich
heeft genomen onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Agnes Colaris
weduwe van

Guus Gerards
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Schinnen: Gerry Haselier-Gerards
Frans Haselier

Heerlen: Jo Gerards
Marijke Gerards-Meijs

Heerlen: Tjeu Gerards
Babs Collaris-Gerards
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Colaris
Familie Gerards

6461 DW Kerkrade, 24 mei 1990
Theaterpassage 49
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 29 mei om 11.00uur in de dekenale
kerk St.-Lambertus in Kerkrade-Centrum, waarna
de begrafenis volgt op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis voor de dierbare overledene, maandag
om 19.00 uur, in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium in Kerkrade-Chevremont, St.-Pieterstraat 145
(gelegen op het terrein van deLückerheidekliniek).
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, de vele brieven en condoleancesons betoond
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Lodewijk Jacobus
(Leo) Hilkman

zeggen wij u allen hartelijk dank.
S. Hilkman-Hertroys
kinderen en kleinkinderen

Urmond, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 27 mei as. om 11.00 uur in de St.-Anto-
nius van Paduakerk te Urmond-Oost.

Plotseling, na een kort ziekbed, is in Engeland
overleden

dr. T.G. Fahy
geboren: 2 oktober 1925 overleden: 24 mei 1990

Hij stond altijd klaar voor anderen.
JanBrinkman

3062 PH Rotterdam
de Lairesselaan 163

I

( ïMaandag 28 mei
werkonderbreking

In het kader van het conflict over salariëring en werkdruk
in de ziekenhuiswereld, vindt in het De Wever-Ziekenhuis
maandag 28 mei van 10 tot 14uureen werkonderbreking
plaats.

Voor onze patiënten kan wellicht hinder en overlast ontstaan,
omdat een aantal afspraken en behandelingen geen door-
gang zal vinden. Wij betreuren dit en hopen dat snel een
oplossing wordt gevonden en verdere verstoring van de
ziekenhuiszorg kan worden voorkomen.

De directie

De '

Hoe de dokter
de dokter buiten

de deur houdt
Artsen zien dagelijks de schadelijke gevolgen van stress. Er wordt
zelfs beweerd dat stress de belangrijkste ziekteveroorzaker van de-
ze tijd is. Geen wonder dus dat duizenden artsen over de gehele we-
reld Transcendente Meditatie beoefenen en het ook hun patiënten
aanbevelen.
Want TM, een natuurlijke en eenvoudige techniek, geeft een diepe
ontspanning, waardoor u energieker, gelukkiger en gezonder wordt.
Meer dan 3 miljoen mensen, waaronder zon 60.000 in Nederland,
hebben dit inmiddels ontdekt.
Ook u kunt deze techniek gemakkelijk leren. U heeft er slechts een
stoel en 20 minuten de tijd voor nodig.

Transcendente Meditatie
Vrijblijvende informatie-avonden: sm?

Valkenburg Heerlen
TM-centrum, Kloosterweg 36 Baron Hotel, Wilhelminaplein 17
maandag 28 mei, aanv. 20.00 u. dinsdag 29 mei, aanv. 20.00 u.
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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
tn de Cramer 37, Heerlen

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.

1Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmelken of ze met een slok op gaan rijdea

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aanveranderen.
ZEG ER EENS WAT VANVOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE■ NIET MAKEN
I

mm Provincie
lïf^aTll ■ ■ ■ Bureau Voorlichting en
V_*mi« ■ i*_r"% r\ II _►"/■« PublicRelations[ffijft&l LI ITIDtl I g tel.: 043-897073

Informatie-avonden
bodemverontreiniging Kerkrade en Landgraaf
In hetkadervan devoorlichting overde bodemverontreiniging in Kerkrade (voormalig mijnterrein
Domaniale-Willem) en Landgraaf (voormalig mijnterreinON 11/Wilhelmina-Eikske) vindener op28
en 29mei a.s. informatiebijeenkomsten plaats voor de betrokken bewoners.

28 mei 1990vanaf 20.00uur
in het gemeenschapshuis"het Patronaat Bleijerheide"
Ursulastraat 232 teKerkrade

29 mei 1990vanaf 20.00uur
in het gemeenschapshuis"Carré"

M 136/2121-90 Hoofdstraat 144 teLandgraaf

In onze zaak HEERLERBAAN is onze slaapkamerafdeling
sterk uitgebreid. U vindt er een keuze uit meer dan 50 stuks

in de kleuren wit, parelgrijs, antraciet, zwart etc. E
Tevens een grote collectie in k A A v 1*

schuifdeurkasten, *matrassen, spiralen, .^ onzekzaak
lattenbodems en auping

éénpersoons pullman

ledikanten. velda
'

VEGERS MEUBELEN
Eiken Klassiek Slaapkamers Moderne meube|c,

Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Mik Meubel Locht
Heerlen Heerlen Kerkrade h

Vanaf 25 mei

eiLers verbouwings- jeiK^rb OPRUIMING
herenmode _

iototso% |
Raadhuisstraat 11 KORTING
Geleen, tel. 04490-42091.
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Ontvoering-in
'Opsporing

Verzocht'
Van onze verslaggever

ROERMOND - In het televisiepro-
gramma Opsporing Verzocht wordt
maandag aandacht besteed aan de
onvoltooide oplossing van de Kes-
selse baby-kidnap. In overleg met
de politie is besloten om maandag-
avond in de uitzending (21.35-22.20
uur op Nederland II) de stem te la-
ten horen van de man die de politie
telefonisch heeft gemeld dat de
baby bij een tankstation in Weert
was neergelegd.

In de nacht van 10 op 11 mei werd
de negen maanden oude Dennise
Grutter ontvoerd terwijl ze lag te
slapen op de achterbank van de in
de Roermondse binnenstad gepar-
keerde auto. De ouders bezochten
op dat moment een restaurant. In
het weekeinde deed de moeder de
ene televisieoproep na de andere.
Vier dagen later werd de baby in
blakende gezondheid teruggevon-
den bij een tankstation aan de Ring-
baan-Zuid in Weert. Ze was goed
verzorgd. Haar nageltjes waren ge-
knipt, haar haartjes gekamd.
Voor de familie van het kind was
het verhaal hiermee uit, maar de po-
litie had nog de taak de dader(s) te
vinden. Tot nu toe verliep dat on-
derzoek echter zonder enig resul-
taat. Met de uitzending van maan-
dag hoopt men daar verandering in
te krijgen.

Nederlands zo simpel in vergelij-
king met wat ze toen met hun
taal deden," zegt Anouk. „Het
Grieks is net een puzzel, het is
een geweldige uitdaging om te

neidenteel
'°r_e f ievert dat een budgettair
\ Po ,°P van dik 7,5 miljoen gul-
"von hebben de Provinciale Sta-
■Dotje t

Steld dit geld in een reser"
deponeren voor 'ontwik-setl van incidentele aard.

Examens

Stage theologie in
Afrika fascinerend

'Missie bedrijven kun ook in Nederland'

[>ive!iOVEN - Aan de Technische
lor het teit Eindhoven slaagden
Kleit V?oct°raal examen op de fa-
Rs tr Elektrotechniek P. Hens-Ken rlen' J Jans Maasbree, J.
Kv?f Geleen en J. Wijnands
5fZ. ,r het doctoraal examen op
*Q xxteit Technische Natuurkun-I■ Webers Elsloo.

DEGAVEDE OPGAVE
" Anouk Giesberts en Peter Paulus, enthousiaste liefheb-
bersvan het Grieks. Foto: PETER ROOZEN

Ze streeft naar het hoogste.
Anouk Giesberts (18) uit Ste-
vensweert. Ze wil het uiterste uit
zichzelf " halen, met minder
neemt ze geen genoegen. Daar-
om is ze naar het gymnasium in
Sittard gegaan, heeft ze een
b-pakket genomen met Grieks
als verplichte klassieke taal en is
ze niet gaan sloffen toen ze na de
schoolonderzoeken gemiddeld
op eén 8-plus stond. Daar komt
nog eenreden bij. „Ik wil genees-
kunde gaan studeren in Maas-
tricht. Hoe hoger mijn gemiddel-
de is, hoe meer kans ik heb." Die
drang om geneeskunde te stude-
ren heeft ze al lang. Vanaf haar
zesde jaar. Ook Peter Paulus (18)
uit Munstergeleen, evenals
Anouk gymnasiast op het Ser-
viamlyceum, heeft zon drang in
zich. De drang om te onderzoe-
ken. Hij wil zijn onderzoekende
geest de komende jaren loslaten
op verschijnselen als warmte,
licht of electriciteit. Met andere
woorden, hij gaat natuurkunde
studeren in Leiden. Anouk en
Peter hebben beiden Grieks en
zijn beiden zeer enthousiast over
dat vak. Grieks heeft voor hen
iets magisch. „Je leest Plato in
zijn eigen taal. Daar krijg je maar
geen genoeg van," zegt Anouk.
„Je krijgt inzicht in hetgeen de
basis is van onze cultuur. Alles
watje leest van de oude Grieken
is pure klasse," meent Peter.
„Het idee dat bijvoorbeeld So-
crates, de grote wijze, zomaar op
een markt stond te praten." „Als
je het Grieks vergelijkt met de
Nederlandse taal, dan lijkt het

Driessen wil er echter voor waken,
om in het leven van anderen binnen
dringen. „In Tanzania heb ik me be-
wust opgesteld als een buitenstaan-
der en me niet bemoeit met allerlei
besluiten die genomen moesten
worden. Ik ben er immers slecht
acht maanden geweest."

Buitenstaander

Volgens de 28-jarige Geilen is het
geloof in de Nederlandse samenle-
ving teveel op de achtergrond is ge-
raakt. „Mensen willen of kunnen
hun geloof niet meer benoemen, ter-
wijl het toch een fundamentele rol
speelt in hun leven." Bic Driessen
deelt die mening: „Je moet dat ver-
langen naar gerechtigheid, bevrij-
ding en hoop blijven stimuleren, het
levenvan hele groepen mensen kan
er inhoud door krijgen.

is overigens een fonetische weergave yan het
woord, want het Griekse schrift heeft een totaal an-
der alfabet.) 'Kallisten' betekent de mooiste. Het
was niet zo verwonderlijk dat hij verliefd werd,
want zij was buitengewoon mooi. Bij de oude Grie-
ken speelde het schoonheidsideaal altijd een zeer
belangrijke rol.

Het examen Grieks bestaat niet alleen uit een ver-
taling, maar ook uit een aantal vragen over die
tekst. Een stukje tekstverklaring dus. Vraag 9 was
een aardige. De held van het verhaal wordt verliefd
op het meisje dat als offer moet dienen. Citeer het
Griekse woord waaruit blijkt dat dat niet zo ver-
wonderlijk is. Dat'woord moet zijn 'kallisten'. (Dit

De 30-jarige student ziet voor zich-
zelf eerder een taak weggelegd in
zijn eigen woonomgeving: de Vos-
senkuil. „Ik wil de problematiek
daar oppikken en opkomen voor de
mensen die er in de verdrukking
dreigen te raken." Geertje Gellens
zet zich momenteel in bij het Steun-
punt Mondiaal Vrouwenwerk in
Heerlen. „Vrouwen in de kerk gaan
zich steeds creatiever met hun ge-
loof bezig houden, ik vind dat een
erg goede zaak."

Van onze verslaggever
HEERLEN - De tijden waarin Ne-
derlandse missionarissen er min of
meer lukraak op uit trokken om in
verre landen mensen te bekeren zijn
voorbij. Tegenwoordig probeert het
Centraal Missie Commissariaat in
Oegstgeest zo nauwkeurig mogelijk
in te spelen op aanvragen voor mis-
siehulp uit het buitenland. Veel van
de daar opgedane ervaring blijkt
echter ook zeer waardevol te zijn

voor het missiewerk in Nederland.
„Geen enkele reis, maar retour" is
dan ook de titel van een boekje over
de stage-ervaringen van Nederland-
se theologiestudenten, dat uitgege-
ven werd in verband met de 'Week
voor de Missionarissen' die aan-
staande maandag begint.
„Je moet er als missiewerker steeds
voor waken, dat jeje westerse waar-
den opdringt aan de mensen in het
land waar je verblijft," zegt theolo-
gie-student Bic Driessen, terwijl hij
samen met zijn collega Geertje Gei-
len in de kantine van de Heerlense
Universiteit voor Theologie en Pas-
toraat aan de koffie zit. „Je loopt
snel de kans iets kapot te maken."
Beide studenten zijn enige tijd gele-
den op stage geweest in Afrika;
Driessen bezocht een leefgemeen-
schap in Tanzania en Geilen ver-
diepte zich in het leven van een
groep islamitische vrouwen in de
Ghanese stad Nima.

(ADVERTENTIE)
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Gefascineerd Stilte
Geilen werd gefascineerd door de
manier waarop de vrouwen van
Nima de Islam in hunzeer harde da-
gelijkse leven belijden. „Ik zou ja-
loers kunnen worden op het door-
zettingsvermogen van die vrou-
wen," zegt ze. „Velen van hen staan
alleen voor de taak om voor het ge-
zin te zorgen. Maar ze onderhouden
sterke banden met elkaar en putten
een enorme kracht uit hun geloof."

Beide studenten zijn bezig aan. het
laatste jaar van hun opleiding. Op
de vraag naar hun concrete geloofs-
overtuiging volgen echter enige se-
conden van pijnlijke stilte. Het ant-
woord komt van Bic: „Hoewel we
geen van beiden één concrete leer
aanhangen, zijn we er van overtuigd
dat mensen in het dagelijks leven
samen kunnen toewerken naar het
Rijk Gods."

Harmonieën Thorn
weten te bekoren

als zodanig niet zo richtingwijzend
en vernieuwend als deAmerikaanse
tegenhanger. Wat de transcripties
betreft hadden de beide Thorner
harmonieën werken gekozen, die
uitstekend waren afgestemd op de
eigen mogelijkheden: de Geiten
Wagners Vorspiel und Liebestod en
Capriccio Italien van Tsjaikovsky,
de Bokken Bizets Arlésienne-Suite
en Till Eulenspiegel van Richard
Strauss.

Generaliserend kan worden gezegd,
dat de Koninklijke Harmonie zich
het beste wist aan te passen aan de
slechte akoestische omstandighe-
den en dat harmonie St. Michael het
meest hartstochtelijk, wellicht ook
het best afgewerkt musiceerde.

Al wordt een dergelijke algemene
opmerking ontkracht door de wer-
kelijk sublieme uitvoering waarmee
de Koninklijke deze concertavond
afsloot. Het bijzonder transparant
en kernachtig klinkend orkest eta-
leerde hier bijzonder virtuoos en-
semblespel, daarbij geleid door Jan
Cober, die ongekend nauwkeurig
het levendige, guitige karakter van
dit werk wist te treffen. Zo iets hoor
je ook in Thorn heel zelden.

Het spel van de Kerkelijke Harmo-
nie met haar brede, symfonische
klank had het meest te lijden onder
de slechte akoestiek in de tent, wat
hoorbaar was aan de matige orkest-
balans en de bij tijd en wijle tame-
lijk ondoorzichtige orkestklank.

Maar wat Heinz Friesen c. s. aan
muzikaliteit, aan meeslependheid
en aan emotie aan dit concert wist
mee te geven grenst aan het onge-
looflijke. Zo is de Kerkelijke Har-
monie qua speelcultuur, bezetting
en de expressieve benadering van
haar dirigent een ideaal klankli-
chaam om de meeslepende muzika-
le taal en de emotionele kracht van
een hoogromantische compositie
als Wagners Tristan te verklanken.
Daar staat tegenover, dat het spran-
kelende, subtiele idioom van een
werk als de tweedeArlésienne Suite
van Bizet weer het best in een uit-
voering van deKoninklijke Harmo-
nie tot zijn recht komt. De concer-
ten van beide Thorner harmonieën
hebben mij in hoge mate kunnen
bekoren, al bleven bij beide orkes-
ten op het gebied van samenspel
(vooral de Koninklijke) en stem-
ming (vooral deKerkelijke) wensen
onvervuld.Maar daarover spreekt je
niet als je met een voldaan gevoel
huiswaarts bent gekeerd.

jos frusch
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h feest opnieuw een muzi-
h^ksXan de eerste orde wordt,

k ctlre] biJzonder matige infra-
rtrpa . e voorzieningen in het
Si o 'JOen op de Grote Hegge -pen "Waai"dig - slagen beide or-

fWa^ In hun reputatie telkens
j

aar te maken.

befIge_°Pen donderdagavond,
!t rij\v i -"k-asorkesten zich met
!■ a alfk ldentiek programma aan
.^rs "honderd enthousiaste luis-
lsStniZ eSienteerden: één origineel
ïCw,*erk en twee trans-
bl Vqv,^3^ het originele werk be-
te?Udf ok de keuze van St. Mi-r»-p! i arable no- Ix van Persi-
ir} Van \xngder dan de Symfonie
r^kliii, dlmirow> waarmee deLsusSiile

K
0p de Pr°PPen kwam.

fZ V.7e comPositie is als mo-ïQt)eei ,te traditioneel en als tra-
r\^^werk te oninteressant en

zoeken naar wat er staat." Maar
het is ook een geweldige klus.
„Meneer De Bruin, die heeft ons
erdoorheen gesleept."

van onze verslaggever
- Het aantal

'oeiTnenauto's in Limburg
y sterk de laatste jaren., 1986reden er in Limburg

300.009 personenau-
|( °nd, het afgelopen jaar is
et h

al gestegen tot 336.340.
fe^e 5.532 motors en de
W sen komt het aantal
I Sistreerde voertuigen in
1 vDUrg op 342.939. Het aan-
ige^ertuigen stijgt per jaar
ir eer 4 procent, voor ditWordt een stijging van 3,6
iVe

nt verwacht en dat ligt
1 landelijke gemid-

t ovinciebestuur ontvangt een
il,»] 911 de motorrijtuigenbelas-
jHri enaar gelang het aantal auto'seen provincie rondrijdt.

0 rekende men in het gou-
den in Maastricht °P 15>25

'afVb
gulden

> maar het worden er
tl>eevYachting 16,1-Een financie-
IsiL, aller dus voor het provincie-
Ovjhr. en niet de enige, want de
So e rekening over 1989 laat
"3 rnieen P°stltief saldo zien van
■-rijt uJ°en gulden en aan rente
%. r liefst 5>36 miljoen meer■ beErpn> dan bij het opstellenvan

srotuig i 990 werd beraamd.

'Gitaar' van Picasso
is een hersenbreker
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niets bij over porselein en aarde-
werk tot leedwezen van enkele
leerlingen die daar hard op had-
den gestudeerd.

In de Kamervragen wordt verder
geïnformeerd of verdere stappen te-
gen het ABP worden overwogen en
zo nee, waarom niet.

lijk behandeld moet worden onge-
acht ras, geloof of afkomst. Ook
wordt met de weigering woningen
aan asielzoekers ter beschikking te
stellen een anti-discriminatiebepa-
ling uit het wetboek van strafrecht
overschreden, menen de leden van
de Tweede Kamer.
Verder zou de handelswijze van het

pensioenfonds ook botsen met de
geest van een circulaire vari het mi-
nisterie van VROM zelf over het te-
gengaan van discriminatie op de
woningmarkt.
„Ik zie geen andere reden voor de
houding van het ABP dan dat men
gewoon geen asielzoekers wil", al-

Op de hoogte
Apostolou en Van Es vragen de be-
windslieden van Justitie en VROM
of deze de kritiek op het ABP delen
en of zij bereid zijn het pensioen-
fonds van die kritiek en de mogelij-
ke gevolgen van het weigeren van
asielzoekers op de hoogte te bren-
gen.

dus Apostolou. „Er zijn voor het
ABP geen materiële redenen geen
woningen aan asielzoekers te verhu-
ren. De gemeente Oegsgeest staat
immers garant."Kamerleden halen

fel uit naar ABP

Wegens weigeren huurwoningen aan asielzoekersvan onze Haagse redacteur
V HAAG - De KamerledenJwstolou (PvdA) en A. van Es
,etl Links) hebben forse kritiek
(, J^BP. Zij zijnvan mening datZ^BP de grondwet en het wet-
fr

van strafrecht overtreedt door
est'Seren aan de gemeente Oegst-
M koningen te verhuren voor
Zekers. De Kamerleden willen
jZJ'nister Hirsch Ballin van Jus-
toivr staatssecretaris Heerma van
L i ABP wijzen op de moge-

(strafrechtelijke) gevolgen van
j., houding en vragen de be-
leden schriftelijk of deze

bereid zijn.
Kris Apostolou is het standpuntnet ABP strijdig met de bepa-n de grondwet dat iedereen ge-

schrijver van reisgidsen uit de
tweede eeuw na Christus, voor-
geschoteld. Die Pausanias lar-
deerde zijn reisverhalen met
anecdotes. Het te vertalen stuk
tekst was zon anecdote.

Financiële meevaller voor provincie
Leraar tekenen Simons vond dat
het examen in de lijn van de ver-
wachtingen lag. Dezelfde vraag-
stelling als in het oefenproef-
werk, meende hij. „Het examen
geeft een aardig overzicht. Zowel
de schilder-, beeldhouw- en
bouwkunst als de kleding ko-
men aan de orde." Het overwicht
van de kunstbeschouwing is een
tendens, aldus Simons. „Het
kunsthistorische missen we nog-
al eens in de examens."

SITTARD - De scholen waren
dicht en alle leerlingen hadden
vrij gisteren, op de vrijdag tussen
Hemelvaartsdag en het weekein-
de. Alleen het handjevol vwo-
eindexamenkandidaten met
Grieks, tekenen, handvaardig-
heid of textiele werkvorming in
hun pakket moest naar school
om het laatste examen af te leg-
gen. De leerlingen van het Ser-
viamlyceum in Sittard die 's mid-
dags het examen kunstbeschou-
wing/kunstgeschiedenis (de
eindtoets van de drie creatieve
vakken) moesten maken, vonden
dat het sluitstuk van hun exa-
menperiode wel te maken was.

Aantal auto's in
Limburg stijgt snel

" Geertje
Geilen en Bic
Driessen: „Je
moet leren om
inzicht te
krijgen in die
andere
culturen en
de rol die
religie er in
speelt."

Foto:
MARCEL

VAN HOORN

Het verhaalde over een geest die
tot verdriet van de inwoners
rondwaarde in een Zuiditaliaan-
se stad. Het orakel van Delphi
adviseerde de inwoners een tem-
pel te bouwen voor de geest en
elk jaar het mooiste meisje aan
hem over te leveren. Dat werkte.
Maar toen kwam de held Euthy-
mos in de stad, ging de tempel in,
zag het meisje dat daar net geof-
ferd werd, had medelijden, werd
verliefd op haar en wachtte de
geest op. De held won de strijd,
bevrijdde de stad en trouwde het
meisje.

De twee vragen over het beeld
'Gitaar' van Picasso vonden de
meeste leerlingen overigens be-
hoorlijk moeilijk. „Dat beeld is
niet besproken in de klas, dus
dan moeten ze zelf wat zoeken,"
aldus de leraar. Gevraagd werd
wat de vernieuwende aspecten
zijn van de keuze van de voor-
stelling en de gebruikte materia-
len van het beeld.

Grieks
's Morgens was een groep gym-
nasium-leerlingen van het Ser-
viam naar school gekomen voor
het examen Grieks oude stijl. De
gymnasiasten kregen een tekst
van Pausanias, een Griekse

De vertaling van dit verhaal, hier
in een notedop verteld, was pit-
tig genoeg, dacht leraar Janssen
van het Serviamlyceum. „Er
stonden een paar grammaticale
vormen in die niet vaak voorko-
men," vulde leraar De Bruin aan.
Leerlinge Anouk meende echter
dat de teksten die in de klas wa-
ren geoefend moeilijker waren
qua constructie. Zij vond het
examen wel meevallen, alhoewel
ze de volle drie uur had uitgeze-
ten. De bijbehorende vragen wa-
ren eenvoudig, aldus Peter. Hij
had alleen wat moeite gehad met
het tweede deel van de tekst.

„Het examen bestond eigenlijk
alleen maar uit kunstbeschou-
wing. Het was voornamelijk
plaatjes kijken en conclusies
trekken," meende een leerlinge.
De meesten vonden het vele leer-
werk dat ze hadden verricht niet
echt uit de verf komen omdat er
weinig tot geen kunsthistorische
feiten werden gevraagd.
Thema van het examen was 'de
invloed van de oosterse kunst op
de westerse beschaving. Dat
kwam duidelijk tot uiting in de
37 vragen die moesten worden
beantwoord. De deelonderwer-
pen waren Ingres en Delacroix,
Gauguin, Frank Lloyd Wright,
'primitivisme' en mode. Er zat

DE EINDEXAMENKANDIDATEN

door ans bouwmans

Limburgs dagblad provincie

examens '90
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06-lijnen

E'^tls haar ouders uit zijn belt
Wendy 2 mannen. Ze ko-
men, en voor de spiegel

leren ze haar...
Triowerk

j* 06-320.323.86 -50 et p/m

Homo. Het is wel slikken voor Jos,
al die jongens, 06-320.327.01 -50 et p/m

~ Natasja doet het met
2 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal
voor echte

Ordinaire sex, -6-320.328.01 -50 et p/m
Meisjes samen onder
De douche. . 06-320.328.88 - 50 et p/m

Opwindende spelletjes met
Rijpe vrouwen

:' 06-320.329.01 -50 et p/m
1 Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-box

06-320.330.01 - 50 et p/m
Dames, versier 'n af-

spraakje. Bel de
Afspreekbox

06-320.330.77 - 50 et p/m

Gay voor twee
Samen op één lijn zonder<

tussenkomst van operator of
andere luisteraars.

' 50 ct.p.m. 06-320.326.40

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

Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn

' 06-320.325.80 - 50 et p/m

Een rijpe hete gekleurde
vrouw 39voor jou50 cpm 06

320*320*91

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren 50 ct.p.m. 06-

Les(bi)Sex
Bel haar zelf(s) gratis!!

06-320.324.97 (50 ct.p.m.)
Bel zelf(s) gratis met Lenie
Privé en anoniem (50 cpm)
06-320.324.96

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Kontakten/Klubs———— .
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UÜ!

Club Nirwana. De boetiekü!
ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.» KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Nirwana Escort Service. als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.
Tel. 045 - 46 33 23

De Nationale
* 8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

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

Raad van Toezicht.

Video-sex-club
[■ Frimousses. Open dag v.

11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

' of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?■■ Bel 020-274825, 50 et p/m

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

spec. voor paren ofkoppels.
I Info. 045-230789.

Club La Belle

' Spekholzrrheide, Graverstr.
13, iedere dag geopendvan

14-4 uur. 045-416143
"Regina van "De Jachthut".

Gezellige
dames

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

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

Privé en escort
045-720916

Diana Privé
045-320343

nu met nieuwe
aanbiedingen.

’ 50,- all-in
Katja, Stella, Monique

Tel. 045-423608.

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

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Heer op M.L
ontvangt vrouwen op goed
niveau tegen vergoeding.
Ook escort-service. Discr.

verz. Postbus 644, 6130 AP
Sittard.

Nieuw Escort
dagelijks 24 uur

045-324481

Rosita
Wees lief en breng een

roosje mee, 045-721759.

L'Aventura
Met nieuwe leiding en nw.
meisjes. Heten u van harte
welkom. Tev. is er nog pi.
voor een leuk meisje.
Hoofdstr. 103, Amstenrade
(Hoensbroek). 04492-4922.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

/ I
/ ALGEMENE VERGADERING
/ VAN DE RABOBANK TE
f SIMPELVELD

Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank
Simpelveld-Eys B.A. haarleden op tot het bijwonen van■ de algemene
ledenvergadering die
gehouden wordt op maandag
11 juni 1990 om 20.00 uur in
Harmoniezaal Frijns,
Marktstraat 6, Simpelveld. _, _, / ,De Rabobank is
Verkorte agenda een coöperatieve

' ■ " Opening bank. Dus een

" Notulen vorige bank met leden.
vergadering Leden die door

" Jaarrekening 1989 middelvan leden-

" Verkiezing leden Bestuur vergaderineen en

" MedeadaeiinannTOeZiCht hetdoor hen
rondvraag 96" 9" gekozenbestuur,

invloedkunnen
De volledige agenda, de - uitoefenen op het
notulen van de vorige beleidvan hun

.vergadering alsmede de plaatselijkebank.
jaarrekening 1989 liggen Dat is eenvanaf heden op het garantie voor u,
vno Hwfïi^n?n de b3nk datbij elkadviesvoor de leden ter inzage. d

J
eßabobank

Het Bestuur. geeft het belang
van de leden en
cliëntenzwaar
weegt.

Rabobank (3

H '

VAKANT!E;&.RECREATIE %Éf
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2. 1800AA Alkmaar, tel: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

I Hoekun jelekkei'to^L^\ I
op éénprimusje..? rjM^A

ff_J_fcfJ/_jfÉ*93f.!■/JWHÉÈM 1-w-^^EL GRATIS VOOR \i____JiiS§MÊSÊÊÊÈÊ^téÊÊÊÊÊM V EEN ABONNEMENT: 06 - 022.42.^2

Sardinië, mooie vak.won., heerlijke
ligging en bungalow va. 50 m v. zee.
Va. 50 DM p.d., ook za.-zo. Tel. 09-
-49834141828.

Turkije
Een Turk laat u Turkije veel goedko-
per en beter zien. Ik bied u alles: van
de jacht t/m camper, van hotel t/m
pension.
Bijv. vliegreis Stuttgart-Antalya-Stgt
DM 499,-
Stgt-Dalaman DM 499,-
Tel. 09-49733163198, fax 69562

Frans + vakantie =
Bourgondië__ . \,U'/./ /W> _wV»e^'

&&* ,„,o=
*t* Mme. T. Toitot
Schackstr. 16, D-3 Hannover 1| Tel. 09-49504163499

I Eigendomsvakantiewoningen I
in jachthaven v. Fort
Lauderdale, Florida

Lux. 1 -3-kmr.suites, nieuw gerenov., TV, aircond., zwembad, enz., boot-
steigers. Verhuur wekelijks, ook te
koop va. $ (dollar) 37.000 eigen kap.
Condor " Finanz u. Vermögensver-
waltung GmbH, Postf. 13277432, D-
-7432 Bad Urach. Tel. 09-
-49712514012.

Algarve-Portugal
QUINTA DOLAGO

Privévilla, luxe-klasse m. 4-2-pers.
kmrs., gr. pool, dienstmeisje, dir. a.
golfpl. te huur. Boekt u nu voor
1991. Tel. 09-49617366244.

VETTURA

—z#3
ROSSA

exclusieve verhuur van

FERRARI-PORSCHE
voor bruiloften

&
speciale gelegenheden

H. Ponsen
Lintjeshaag 14

6141 MB Limbricht
Tel. 04490-20562

Vakantie met natuurvrienden i.h. Saarland
Sanfter Sommer im Saarland '90
Het internationaal veel bekeken modelproject „SanfterTourismus im Saarland" biedt vakantie „anders".
Onze aanbiedingen 1990: /"^CNSociale pedalen: lietstochten; het land om de Saar „zinne- n____E__nliik" gewaar worden. Data: 6-6 - 17-S-90 (SP 901) en 20- lr*t__T__]
7-29-7- M (SP 902). XMi_!w7Familie ■ vrijelijd: vakantie «oor families met kinderen die T&B&Sf
graag eens iets andere willen uitproberen. Data: 7-7 - 15- nip Matiirfrounrio
7-90 Hotel Bliesonick. Herbitzhelm im Blieslal (Fam 901)

C "«UUlireUllUe
en 10-8 - 19-8-90 Nalurtreundehaus Kirkel (Fam 902). __r
Fotowandeltocnteo: Saarlandische Modello suchen Foto- r
graten aus alle, Welt ..." Motto: landscnaps- en Industrie- D»»i«l#»Intogralie. Datum: 12-10- 21-10/90 (Foto901). r IOJcKIVraagt u onze brochures aan: Naturfreundeproiekl Sanlter Sanftpr TniiricmncTourismus, Stationstr. 10, 0-6620 Völklngen. Tel. 09- . IUUHSIUUS
49689825568 Lolhar Wilhelm. 09-496815002-340 Norhert ||TI SaarlandDegen.

Hotel-Restaurant Traube &
Met Gastehaus, 750 m, kmr. m. do/wc, tel. en TV naar wens. TV-kamer MrWextra, openhaardhoek, huiseigen recr.prograrnma. Bekende goede JBkeuken (ook dieet), ontbijtbuffet, grote ligwei, kinderspeelpl ' ~
kinderreductie, kinderpaardrijden, stuwmeer m. surfen en vissen i dbuurt.
2-pers. kmr. HP 50 DM, VO 55 DM. Vak.app. 40 DM p.d 85131Huisbrochure in kleur. Tevens geschikt v. congressen. D-7291| Seewalw-wötteliingen/Sclmw., Kreis Freudenstadt. Tel. 09-497448213.

Hotel enrestaurant Heidmark 1, D-2722 Visselhövede I
Jeddinger Hof ïiESfïW 12km vd '.

A27. Heerlijke vakantie op de Lüneburger Heide, 100 beddencomf. kamers m. do./wc, tel., ktv, rustige ligging, mooie wan-delwegen, fietsverhuur, kegelbaan, gunstige ligging t.o. beken-de trekpleisters. Ook aanbevelenswaardig v. bus- en reisqe-I zelschappen.

Gößweinstein/Behringersmiihle gt&ffaj^
In het hart v. Frankische Schweiz - staatl. anerk. " f
Luftkurorte tussen 333 en 500 m. Alle vrijetijdsvoorzieningen,
voorstellingen i.h. seizoen v. elke aard. TOP-aanbiedingen voor de
familie in part. huizen, pensions, vak.won., boerderijen. Brochure! 'Info: Verkehrsamt D-8556 Göfiweinstein-Behringersmühle,
tel. 09-499242456 + 840. 85132

Heropening APPARTEMENT-HOTEL Vak.won. dir. a.h. stcand. Zwembad,
sinds S3um'fitness.
w,an Pr* V£>wsJs-é ** D-2433 G"mitz'ulers"-M--| Pasen FJJSCIUOTI Tel. 09-4945626061 - 62.

LandhaiiS Net gezell. hotel-pension, kmrs. m. do/wc, balkon, minibar,
f--yy */ TV-color, wekkerradio e.a. bijzonderheden. Rustige ligging aan/oZf/JjLilk zuidhelling. Uitgebreid ontbijtbuffet.

L/T****'*' rj.7597 Sasbachwalden, Auf der Golz 6, tel. 09-49784123931.

'fmm^SkA
Bromerhof actueel

7-daagse vakantieweek
va. DM 499,-

Inclusief zijn:- 7x overnachting in 2-
pers. kamer m. bad/w.
c, kl.-TV, telefoon en
balkon;- 7x ontbijtbuffet;

-7x halfpension, naar
keuze 's middags of
's avonds, tennis-
plaats, sauna, gebruik
v. zwembad.
Eigen kuurafdeling in

huis.
Verdere aanbiedingen

op aanvraag!!!
Sport- und Kurhotel

Bromerhof
Postfach 1145, D-7972

Isny/Allgau
Tel. 09-4975662381_✓<<_.

Vitaal door zuurstof
" Oxyvenierung nach Dr.

Regelsberger
(kuurmatige toevoer v.
zuurstof i.d. bloedbaan) "HOT

" Saurstoff-Mehrschritt-
Therapie met intensief- en
snelvarianten

" Zuurstof-lmmuunstimulatie
" Wiedemann-kuur
" Thymus, H3,

laseraccupunctuur
" Internistische leiding
" Ambulante behandeling
" Therapiecentrum m.

kuurmiddelafd. in huis
Institut für Sauerstoffbehand-
lung im Hotel im Kurpark D-
-4505 Bad Iburg/TW. Philipp-
Sigismund-Allee 4, tel. 09-
-4954035378 S.v.p. informatie-
materiaal aanvragen

Haus Sportalm
Aan de voet v.d. Almberg {1040 m), kmr. m.
do/wc. ideaal wandelgebied, i.d. buurt v.h.
Nationaalpark, wekelijks dagtocht n. Praag
mogelijk. Tennis en zwemmen in dorp. Het
vakantiegebied voor de lamilie. 1 wk. HP v.
2 pers. DM 560- Uitgebreid ontbijtbuffet.
(1 kind t/m 12 j. i.d. kmr. v. ouders gratis).
Fam. Kilger, D-8391 Mittedirmiansreuth
Tel. 09-498557200. 55,34

Familievakantie
Haus Heidelberg, D-7823

Feldberg-Falkau, Schachelweg 8-10
Hoogte 1000 m, aan bosrand, hele
jaar open, 2 kmrs. m. keuk., bad of
douche v. 2 pers. of 3 kmrs., keu-
ken, bad of douche v. 4-6 pers., mcl.
binnenbad en sauna. Verzorging
mog. i. huis. Comf. i. rustik. stijl m.
tel. en kl.-TV ingericht.
Tel. 09-496221480949 of 09--497655672.

. 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

Bayerischer Wald,
Luftkurort, 625 m. Café-Pension
Schwarz, Arracher Höhe 1, D-8411
Falkenstein. Tel. 09-499462250.
Mooi huis dir. a. bos, met heerlijk uit-
zicht, eigen verw. binnenbad, sau-na, sol., ligwei, alle kmrs. m. do/wc.
wandel- en fietswegen dir. v. huis,
bronwater-Kneippbekken. Extra
goedkoop HP39-, VP 42,-ü! „5141

Pension Inge Bau z, Waldstr. 8, D-
-6572 Rhaunen/Hunsrück, tel. 09-
-496544496. Moderne kmrs., deels
m. do./wc, alle m. terras. Recreatie-
ruimte, barbecuepl., ligwei, heerlijk
panorama. LO 18t/m 25 DM. Kinde-

' ren zijn van harte welkom.

Vakantie op de Steinhof
De gastvriend. boerderij i.h. Beierse >Woud. Rustig gelegen, met dieren. LOpp. 15,-. Kmr. m. do/wc of bad/wc.Fam, Ritzinger. Tel. 09-499907292,| Steinhof 1, D-8359 Zenting, 85143

Cafe-rest.-pension „Wasen"
Fam. Kirgis, D-7291 Seewald-Göttelfïngen.
Tel. 09-497448266. Kamers m. do/wc. ge-
zellig verblijf, aanbevelensw. keuken, VP
45 DM. stuwmeer om in te zwemmen, sur-
fen en vissen in dir. omgeving.

I Voltreffer I
Vakantie op het land in Waldeck!
Familiepension biedt fam, en senioren een
ontspannende vakantie a.d. Twistesee. Alle
kmts. m. do/wc. Aanbieding: 10 dgn. VP
480 DM, kinderkorting. Zeltverzorging mo-
gelijk Gasthaus u. Pension Anneiiese
Schaake, D-3549 Volkmarsen-Lüthers-
heim, tel. 09-4956937122. 85135

Nordeney, vak.won., app. 2-4 pers.,
comf kmrs., sauna en sol. in huis.
Slechts 100 m v. strand, nog termijnen
vrij. Tel. 09-4949322415, fax 09-I 49493282629. 85136 1

Landgasthof Alt Ave
Bad Berleburg Ave, kmr. do/wc, bin-
nenbad in huis. Sauna, zonnebank,
fitnessruimte. Aanbieding: 1 wk LO
139,- DM, 1 wk HP 199- DM. Tel.
09-492759345. 85146

Vakantie in Reit im Winkl
Frühstückspension Eschenhof

Vriendelijke kamers, do/wc,
goed ontbijt, familiaire

gastvriendelijkheid. Tel.
09-4986408552.

I Hotel Haus Kylltal—I
Binnenbad, sauna, solarium, vissen
mog., balkon, gezellige dagverblij-
ven m. open haard. VP 55 DM, HP49 DM. Fam. Kleis, D-5524 Zend-
scheid. Tel. 09-4965632810.

Wie een
goed hart heeft

neemt't
niet mee naar

dehemel.

B
Het DonorCodicH. Vanlevensbelang.

■

Bad Zwischenahn/Ammerland.
Vak.won./appartement v. 2 pers.

' met TV en radio, ligwei, fietsen aan-
wezig, aan uiterst rustige doodlo-
pende weg.
Hanna Eiting, Ekern, Wösterndamm
16, D-2903 Bad Zwischenahn. Tel.
09-4944034079. 85148

Pension
HAUS LUTTER

Uiterst rustige ligging, mod., be-
haagl. kmrs., do/wc of bad/wc, deels
m. balkon en tel., ideaal wandelen in
volledige rust.

D-5348 Schmallenberg-Jagdhaus
Tel. 09-4929725758

Huisbrochure
Wij halen u v.h. station af

Noordzee-eiland Neuwerk
Wadlopen in de frisse Noordzee-
lucht. Met paardewagen door het
wad, barnstenen zoeken, geen
Kurtaxe. Ons huis ligt direkt ach-
ter de dijk, met een heerlijk uit-
zicht op de zee. Gezellige kmrs.,
comf. app. verwachten u.
'Haus Seeblick". D-2191 Insel
Neuwerk. Tel. 09-494721/29447.

Eiland Usedom
Wij hebben voor u in de tijd v. 12-5 t/m 29-
-8-'9O in een bedrijfshotel in Trassenheide
een kamercontingent kunnen reserveren.
Per nacht va. DM 27.50 p.p., ontbijtbuffet
DM 8- p.p.
Verdere informatie:- Reisebüro SchaffranekD-8640 Kronach, Zitterstr. 33. Tel. 09--[49926152008.

Haus Buchenberg I
D-8476 Schönsee, tel. 09-
-499674429 en 209. Een oase van
rust biedt u ontspannende, goedko-
pe vak., dir. a.h. bos in comf. vak.won., alle met balkon op zuiden en
kl.-tv va. DM 30-, binnenbad, sau-
na, sol. in huis. Brochure aanvra-|gen.

Wandel- en visvakantie
i.h. Fichtelgebergte.

Vak.won., vak.huizen, phvékmrs.,
hotels, pensions, Gasthauser. Rus-
tige ligging, boszwembad.
Förmitztalsperre, 110 ha. Nieuw:
Fliegenfischer-school.
Fremdenverkehrsverein Hallerstein
67, D-8676 Schwarzenbach/SaaleTel. 09-4992848383. 85139

Landhaus - Motel Ueuber ID-8628 WeiGmain, rustige ligg., comf. app.,
bad/wc, tel., radio, tv, minibar, ontbijtbuffet!
sauna, sol., whirlpool, Frankische speciali-teiten in eigen Gasthaus, dansen in dans-
café, golfpl., paardrijden mog. i.d. buurt,org. uitstapjes i.d. naaste oma Tel 09-
-499220424.

' Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend-
Geef.... Actie
SYMMTIA

GIRO: 17797
BANK: 69.99.10.498

Actie Sympatia Biltseweg 14,
3735 ME Bosch en Duin

Tel. 030-281822

jéé ül

VERDER PP-j
P A PIA P Heb jij je studierichting nog niet bepaald^
JL wLiJLJII 1 JJLJxVjLjI 1 Wil jeeerst meer zekerheid dat diekeuzg^

uiteindelijk zal leiden tot het vindenvajZ^

H
boeiende baan? Stel dan je toekorn__i>
net een lerarenopleiding aan deJA_*>
len-Limburg in Roermond. ?
m ligt jouw baan over 4 jaar voorhgj^
pscheppen want... _^

Er zit weer muziek in het
basisonderwijs

flutRealistische cijfers tonen aan dat va»
de behoefte aan bevoegde docenten'

>asisonderwijs sterk zal toenemen,
is echter nog maar de vraag of het a~n
'gestudeerden voldoende zal zijn ott
iehoefte te dekken,
e kans dus dat tegen de tijd dat jij )e
ie aan de PABO afrondt, het jeraod lC

osten om uit het grotebanenaanboo

Hogeschool JÊ
Wil je alles weten ? katholieke leergangen w^

Roermond
Bezoek dan onze INFO-DAG op 29 mei

van 10.00 tot 12.00 uur.

Burg. Geuljanslaan 16,6041 NBRoerrnon d
Telefoon 04750-16777 jjPABO ROERMOND... EEN KLAS(SE) AMRT ('savondso449o-13843,Mevr.A.Th.vanPopr^

CURSUSSEN^OPLEIDINGEN Ig-i
U zoekt een internaat voor uw dochter?

INTERNAAT HEILIG GRAF
Kristelijke opvoeding - Familiale sfeer

Ruime studiemogelijkheden
Velerlei sport en ontspanning

Kloosterstraat 9 Kloosterstraat 11
3740Bilzen België 3688 Kinrooi België
tel. 09-32 11/411071 te1.09-32 11/702544
09-3211/413201 09-3211/702543
Zuster M. Emmanuëlle Zuster M. JanBaptistI

MAAK NOG VOOR DE
VAKANTIE EEN BEGIN MET
UW PDI-2 OPLEIDING

Module MP 1
(basis programmeerprincipes)
18 bijeenkomsten
start: 11 juni a.s. te Sittard
cursusgeld: ’ 1.095—* I OT' 1 1L 1

■Sj ol 1 Jl
■ OPEN LEERCENTRUM

Voor meer informatie:
Parklaan4.6l3l KG SITTARD.TeI.:O449O-90404

<_* iSP O**^*^^* _*i4jP j/U X_V>X)_3s* s~?~\ /-?\ %Êk Vier dagen per week werkend leren en é&
V^T *■_-► A tf^/^tV/^JjZ' »v dag naar de Streekschool voor Beroep

_r _J___ff '/_-^_V _»%*' W 'ir, — - '"*** begeleidend Onderwijs voor de opleiding v°

Qy tSr ' _s?^ WMmF een landelijk erkend diploma. Bij diverse aann^-Ov^ *?*" /W* mj mingsbedrijven in dezeregio zijn leer-/arbeidsplaa-s^ f
tS&jÉ _^^ beschikbaar voor jongeren m/v vanaf 16 jaarmet of zona

V^ i_feSf^~ A"~' x LB°~of MAV°-diP|oma die wii|en worden opgeleid vo

Z^PH _■____» A.___i"■*■_■- Vakman Grond-, Water-en Wegenbouw,
A llffll "^~—"r^^H^^P Machinist Grond-, Water-en Wegenbouw.

'j&^—M Mkt ie dat wel wat en ben je bij voorkeur tussen
&/*s| HPpP"^' del6en2l jaar? Vul dan onderstaande bon in e"

\T t^mr^ Z' stuur hem op naar of neem telefonisch contact op

(c^q*YÏY7 Adres: A^<^J_E-_)\_f\V Postcode: Woonplaats: ___________— ■——"^
H. J. M. Graaumans Tel.: Geh.daturrv __.——^^Stichting Gen. Bentinckatraat39 _ , ... __A

Beroepsopleidingen 5623 GW Eindhoven Genoten vooropleiding: __ _^-—-^
Weg-en Waterbouw tel. 040-442219 Gewenste opleiding; .:^;:v^^
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TIGH - HEERLEN

Aanleg voorgesteld van crossbaan en verkeersleskamp

PAK-fractie komt met
plan Schutterspark

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend S 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, _r 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen _" 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen _r 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder Sr 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

schap. Zoiets geeft de gezond-
heid van een dorp weer. De men-
sen hebben verplichtingen ten
opzichte van elkaar. En de jeugd
krijgt de kans om haar talenten
in die verenigingen te ontwikke-
len. Van de andere kant is het
jammer, dat een groep jongeren
in Schinveld haar draai niet kan
vinden. Ik heb een tijdlang ge-
probeerd deze jongelui op te van-
gen, en dat lukte ook aardig.
Maar door tijdgebrek heb ik op
een gegeven moment de greep
op hen verloren. Dat vind ik ont-
zettend jammer. Ze hebben echt
professionele begeleiding no-
dig", aldus Pierik.

ven, en ben weer terug naar Rol-
duc gegaan."

Meteen na zijn diakenwijding in
1987 werd Pierik benoemd tot
kapelaan in Schinveld. En nu,
precies twee jaarna zijn priester-
wijding, volgt de benoeming tot
pastoor in de parochie St. Anto-
nius van Padua te Bleijerheide.
Een bliksemcarrière? Kapelaan
Pierik: „Dat denk ik niet. Ik vind
het zelfwel een compliment, dat
ik op deze leeftijd al pastoor mag
worden, maar van de andere
kant moet je natuurlijk ook rea-
list blijven. Het bisdom heeft
niet zoveel keus."

" Kapelaan Peter Pierik neemt met weemoed afscheid van de Eligiusparochie in Schin-
veld. Foto:CHRISTAHALBESMA

tijd houterig blijven klinken",
zegt de pastoor-in-spé.

_- 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Kapelaan Pierik neemt morgen
afscheid van zijn parochianen.

GROENE KRUIS„De letter van de bijbel is het mi-
nimale, dat je de mensen kunt
brengen. Maar vooral moetje het

positieve erin zien. Je kunt wel
zeggen: je mag niet doden. Maar
ik vind het veel beter om de men-
sen te zeggen, dat het leven zo
mooi is, te mooi om kapot te ma-
ken", aldus de boodschap van
Peter Pierik.

Om tien uur is er een mis, ge-
volgd door een afscheidsreceptie
van 11 tot 13 uur in het gemeen-
schapshuis.

Ook een flinke dosis humor be-
hoort tot de middelen, die Pierik
gebruikt om zijn boodschap over
te brengen. „Soms kun je met
een 'gekke sjlaag' meer zeggen
dan met een hele preek. Op die
manier heb ik al vaker proble-
men opgelost. Dat moet kunnen.
Ook probeer ik dialect met de
mensen te spreken. Maar met
mijn Achterhoeks zal dat wel al-

Humor
In de twee jaar dat Pierik in
Schinveld was, heeft hij al als
pastoor kunnen oefenen. Sinds
december stond de kapelaan er
in het grensdorp namelijk alleen
voor, en had als administrator
alle volmachten, die een echte
pastoor ook heeft. „Schinveld is
een prachtig dorp om priester te
zijn. Een rijk verenigingsleven is
een zegen voor zon gemeen-

Volmachten

Van onze correspondent

SCHINVELD - Sinds 1826hadden de pastoors in
Schinveld minstens één ka-
Pelaan ter beschikking.
Vanaf zondag behoort deze
luxe tot de verleden tijd. De
patste kapelaan, Peter Pie-
rik, verlaat het dorp om op
zijn 29-ste pastoor te wor-
den in Kerkrade-Bleijerhei-
de.

Afkomstig uit de Achterhoek
draait Pierik al een aantal jaren
"^ee in het Zuidlimhurgse. En hijvoelt zich hier prima thuis.
-Toen in 1978 paus Paulus VI
Stierf, hoorde ik toevallig, dat er
ln Rolduc nog een seminarie
Was. Daar ben ik aan mijn pries-
terstudie begonnen. Overigens
neb ik die studie een tweetal ja-
ren onderbroken. Want toen ik
ooit een bezoek had gebracht aan
de abdij van Mamelis, kreeg ik
2in in het kloosterleven. Maar ik
merkte, dat ik me als monnik
niet echt als priester kon uitle-

bioscopen

ARTSEN

" Emmanuël Pleijers.

Van onze verslaggever

perpersoon " Burgemeester Coenders
speldde de jubilarissen, on-
der toeziend oog van hun
echtgenotes, de onderschei-
ding op.

Foto: DRIES LINSSEN

HEERLEN
?.°yal: Look whos talking, dag. 16.30
ia.-15 en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
«yvoli; Shirley Valentine, dag. 16 18.30
,"20.30 uur. De Reddertjes, za zo wo
'4.30 uur. Maxim: Always, dag. 15.30 18
Y1 20.30 uur. H5: Johnny Handsome,
fag.14.30 19en 21.30 uur,za zo ook 16.45
"{""■ Tango & Cash, dag. 14.15 18.45 en
,'l5 uur,za zo ook 16.30 uur. The warof
'fte Roses, dag. 14 18.30en 21 uur, za zo
?!?k 16.15 uur. Internal Affairs, dag.
'8.30 en 21 uur, ma vr ma di do ook 14
"Ur-Koko Flanel, dag. 14en 18.30uur, za
~° ook 16 uur. Honey, I shrunk the kids,
iazo 14en 16 uur, wo 14 uur. Weekend at
°ernie's, dag. 21 uur. De Spiegel: Een
iCr>erzo furioso, vr t/m di 21 uur.

SCHAESBERG
Young Einstein, vr t/m zo

.«.15 uur. Next of kin, vr t/m zo 24.30uur.
MAASTRICT

Ke°Xv, Studio Anders: Geen Voorstellin

Uin' Look wno's talking, vr t/m zo
jOO 18.30 en 21 uur, ma t/m do 21 uur,

14.30uur. The cook, the thief, his
2f -_and her lover' vr t/m z0 1830 en
14 tn UUr' ma t/m do 2130 uur'w0 ook
l4 ',J Uur. De Reddertjes, vr t/m zo en wo
*.AÜ uur. She devil, vrt/m zo 14.30 18.30

oniT 30 uur' ma Vm do 2L30 uur' wp
>n , 430 uur- Shirley Valentine, vr t/m
2] k3O 18-30 en 21.15 uur. ma t/nl do
lar. uur' wo ook 14-30 uur- Cinema __■

2,5- When Harry met Sally, dag. 19 en
'■OU uur. Turner _ Hooch, dag. 19 uur,

dae i
Z0 en wo ook 15uur'Koko Flanel'

R 8- 19 uur, vr t/m zo en wo ook 15 uur.
thZl60' dag. 21.15 uur. Honey, I shrunk
p , s' vr Vm zo en wo 15 uur. Dead
j"ets Society, dag. 21.15 uur. Lumière:
El pute-camina oRevienta, dag. 20 uur.
c ' de la Colmena. dag. 21 uur.
KiZ)es ar>d misdemeanors, dag. 22 uur.''"iMnimhuis Zoem: Pudding Tar-lan' zo 14 uur.

GELEN

SITTARD

exposities

J°""n: Look whos talking, dag. 20.30
2(WZ° ook 14 uur- Tango & Cash, dag.
tai-H uur, zo ook 14 uur. Filmhuis Sit-
«"0: Een scherzo furioso. Wo 20.30 uur.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De PAK-fractie in
Brunssum wil het verloederde
Schutterspark via onder meer de
aanleg van een verkeersleskamp
voor kinderen, een crossbaan voor
jongeren en de herinrichting van
het daar gebouwde restaurant, uit
het slop halen.

De fractie inventariseerdede laatste
weken de problemen en tekortko-
mingen van het park en werkt mo-
menteel aan een nota van aanbeve-
lingen, die aan de raad zal worden
aangeboden.

GerLuit: „Er is heel wat te doen, wil

het park nieuw leven worden inge-
blazen. Onze fractie wil het Schut-
terspark behouden als familiepark.
Maar dat vereist nogal wat ingrij-
pende veranderingen. We denken
bijvoorbeeld aan een opknapbeurt
van het restaurant, dat nu als op-
slagruimte wordt gebruikt. Ook
voelen we voor de aanleg van een
verkeersleskamp en een crossbaan.
Verder denken we dat het herten-
kamp weer in zijn oude vorm terug
moetkomen en dat er nogal wat zie-
ke bomen moeten verdwijnen. Na-
tuurlijk hebben we nog meer op de
rol staan. De komende dagen wer-
ken we dat verder uit. Daarna stap-
pen we naar de verschillende com-
missies om de voorstellen aan te
kaarten."

Pleeggezinnen gezocht voor
geestelijk gehandicapten

Arnold Lataster meldde zich in
1939 als speler van het eerste elf-
tal. Na 1954 speelde hij in lagere
elftallen. Hij was vooral betrok-
ken bij het veteranenvoetbal,
waarvan hij 25 jaar leider was.
Verder was hij bestuurslid,
jeugdleider, lid van de techni-
sche commissie en terreinverzor-
ger.

De Regio Gehandicapten Sport
'Het Zuiden' vierde afgelopen za-
terdag haar tienjarig bestaan. Bij
die gelegenheid werd de bonds-
penning van de Nederlandse In-
validen Sportbond uitgereikt
aan voorzitter M.Riswick en
goalballtrainer J. Kaiser voor
hun jarenlange inzet voor de ge-
handicaptensport.

Bondspenningen
'Het Zuiden'

Voordatkinderen bij een gezin gaan
wonen, is er eerst een langdurige
kennismakingsperiode. Pleegou-
ders krijgen deskundige begelei-
ding en financiële ondersteuning.
Voor informatie: Centrale voor
Pleeggezinnen, antwoordnummer
1100, 6130 VB Sittard, _f 04490 -
23123.

Pleijers nieuwe
dirigent RMK '21

Jo Cuijpers jubileert

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S* 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur van de
Poel, Peschbeemdenstraat 9,
S 452913. Van zondagmorgen 10
tot maandagmorgen 8 uur Hubbers,
Haghenstraat 61, S 453003
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, _" 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Pieck,
Pasweg 9, S 311322 en zondag
Ypma, Schumanstraat 14,
_" 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 _" 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.Aan de Rijksuniversiteit Utrechtslaagde Manan Sevenheck uit

Landgraaf eveneens voor het
doctoraal examen Nederlands
Recht.

Aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam slaagde Pim Frans-
sen uitKerkrade voor het docto-
raal examen Nederlands Recht.

Geslaagd Wiel Handels (70) en Alex Hans-
sen (53) van de Nieuwenhaagse
fanfare Eendracht hebben don-
derdag de zilveren medaille ver-
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau gekregen uit handen van
burgemeester Hans Coenders.
De fanfare zelf, die dit jaar 100
jaar bestaat, kreeg van Coenders
deKoninklijke Erepenning.

HEERLEN - De Centrale voor
Pleeggezinnen is een campagne ge-
start om pleeggezinnen te werven
voor verstandelijk gehandicapte
kinderen. Voor deze kinderen die
veelal in Huize Gabriël in Simpel-
veld wonen, worden gezinnen ge-
zocht die op bereisbare afstand van
het internaat wonen. Zodoendekan
een kind uit dat internaat contact
opbouwen met een gezin, en als het
klikt tussen allepartijen er ook gaan
wonen.

TANDARTSENHub Reintjens
(68) overledenNIEUWENHAGEN

'bliotheek, Beuteweg 36. Expositie
din,Wim Loog. Van 28/5 t/m 22/6, open

tm do 14-18 uur, ma en vr 14-20 uur.
MARGRATEN
Vil lT,e Keramiek, Groot Weisden 48.
n"; 1* van Natascha Rieter en Siegfned

Open di t/m zo 13-17 uur.

Wiel Handels is vanaf 1949 lid
van Eendracht. In '55 werd hij
voorzitter van de vereniging.
Tien jaar later overhandigde hij
de hamer aan zijn zoon die nunog voorzitter van Eendracht is.
Handels is sinds 1973 bescherm-
heer van de fanfare.

GELEEN - In Geleen is deze week
Hub Reintjes overleden. Hij is 68
jaar geworden. Reintjes was mede-
oprichter en 44 jaar lid van de konij-
nen- en pluimveevereniging 'Ge-
leen eo.' waarvan hij meer dan der-
tig jaarvoorzitter is geweest. Tevens
was hij voorzitter van de Limbur-
giashow en voorzitter van de pro-
vinciale afdeling van de NKB.

Momenteel zijn er negen kinderen
in de Oostelijke Mijnstreek die hun
plek bij een pleeggezin gevonden
hebben en met wie het goed gaat.
Voor acht kinderen in de leeftijd
van tien tot achttien jaar zoekt de
Centrale nog steeds een gezin. Soms
duurt dat meer dan een jaar, terwijl
voor sommige kinderen nooit een
gezin wordt gevonden. Deze kinde-
ren blijven in het internaat.

Onderscheidingen
Tijdens de feestvergadering bij
gelegenheid van het zestigjarig
bestaan van voetbalvereniging
RKTSV Terwinselen reikte bur-
gemeester Mans vrijdag de ere-
medaille in zilver, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau uit
aan de heren J. Hollanders en A.
Lataster.

Jarenlang was hij actief als keur-
meester in de konijnen- en hoender-
wereld. Reintjens was ook secreta-
ris van de provinciale afdeling van
de Nederlandse hoender- en dwerg-
hoendersbond. De Geleendenaar
werd twee jaar geleden voor zijn
vele verdiensten onderscheiden
met de eremedaille in goud verbon-
den aan deOrde van Oranje-Nassaü.
Hij wordt dinsdag in Geleen begra-
ven.

Overigens viert RMK-voorzitter
Jo Cuijpers deze maand zijn
12'/2-jarig jubileum. Cuijpers is'
één van de drijvende krachten
achter het RMK.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De 26-jarige Em-
manuël Pleijers uit Noorbeek is
de nieuwe dirigent van het Man-
nenkoor RMK 1921 in Bruns-
sum. Pleijers volgt Bart Kockel-
koren op die het RMK in januari
van dit jaar verliet, na daar zes-
tien jaar de dirigeerstok te heb-
ben gehanteerd.

Emmanuël Pleijers studeerde
aan het Conservatorium in Maas-
tricht en behaalde daar de diplo-
ma's 'koordirectie' en 'katholie-
ke kerkmuziek. Ook volgde hij
de studierichting 'piano, school-
muziek en orkestdirectie. Mo-
menteel staan naast het RMK
ook het Roermonds Mannen-
koor, het Brand-Mannenkoor,
het zangkoor Cecilia Geleen en
het Mannenkoor Cecilia Gulpen
onder zijn leiding.

BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Setiabudi, Maastrichterstraat
126 Brunssum, S 258522. Spreek-
uur van 11.30 tot 12 uur en van 17.30
tot 18 uur.

SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Thewissen, Marktstraat 10
Simpelveld, _" 045-440923. Spreek-
uur van 11.30 tot 12 uur en van 17.30
tot 18 uur.

KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Van Hoeven, Akerstraat 152Kerkra-
de, S 416130. Spreekuur van 11.30
tot 12 uur en van 19 tot 19.30 uur.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Haagmans, Burg. Was-
zinkstraat 41, 5711632. Spreekuur
zaterdag en zondag van 11 tot 12
uur. B.g.g. TIGH S 711400.

Alex Hanssen werd in het zelfde
jaar lid van Eendracht als Wiel
Handels. Tot '62 was hij actief
muzikant en speelde trompet en
bariton. Om gezondheidsrede-
nen moest hij de instrumenten
aan de wilgen hangen en werd
vervolgens lid van het bestuur.
Sinds 1979 is Alex Hanssen lid
van het ere-bestuur. Hanssen
houdt zich onder meer bezig met
de aanschafen het beheer van de
uniformen.

Nieuwe voorzitter
fractie Gulpers

(2g NDGRAAF- Frenk van de Burg
v9l: ls gekozen tot nieuwevoorzitter
p»rfde de Landgraafse politieke
volet' fractie Gulpers. Van de Burg
cJigT Statenlid Jos Winthaegen op
kin voorzitterschap ter beschik-verf stelde. Fred Merx, Herman Sil-
Ujig nd en Ad Silvertand zullen zit-
órn ,nemen in de commissies
gPl:nclgebiedzaken, Welzijn en Al-tene Zaken.

Johannes Hubertus Hollanders
is sinds 1960 lid van de vereni-
ging. Hij was vier jaar secretaris
en sinds 1964 beheert hij de fi-
nanciën. Dezelfde functie ver-
vult hij bij een aantal andere ver-
enigingen en organisaties in zijn
woonplaats.

Mensen die een verstandelijk ge-
handicapt kind willen opnemen,
moeten uiteraard de handicap kun-nen accepteren. Daarnaast zullen zebereid moeten zijn om met de in-stelling en de natuurlijke ouders sa-men te werken. Het doet er niet toewelke opleiding mensen hebben ge-noten en in welke gezinssamenstel-ling men woont. HULPDIENST SOS

Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Heerlen Hoensbroek Geslachtsziektenbestrijding
24-uurs infolijn S 740136.oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

houdt morgen de jaarlijkse wandel-
tocht. Er zijn routes van 5, 10, 15 en
20 kilometer. Tussen 8 en 14 uur kan
men starten bij de Davidbron.

Merkelbeek
DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

" De Schutterij St. Johannes-
St. Clemens en de blaaskapel De
Hölter Jonge zjjn morgen te gast op
het dekenatschützenfest te Suster-
seel.

Nuth

St. Gerardus
jubileert

Vaesrade

Onderbanken

Kerkrade

" Voor de zevende keer wordt mor-
gen van 11 tot 19 uur het Marktfesti-
val gehouden in de straten rond het
Deweverplein. Het gebied is dan
voor alle verkeer afgesloten. Op het
programma staan onder meer mo-
deshows, demonstraties en een
standwerkersconcours.

Schinveld
9 Wie lid wil worden van het oude-
renkoor 'Levenslust' is 's donder-
dagsvan 16 tot 17.45 uur welkom op
de repetitie in 't Kloeëster.

Brunssum

HEERLEN - De Heerlense scou-
tingvereniging St. Gerardus viert
vandaag en morgen haar veertigja-
rig bestaan. Op het scoutingterrein
aan de Heigrindelweg in Heksen-
berg vindt zaterdag een country-en westernmiddag plaats, waarna
's avonds in besloten kring het jubi-
leum wordt gevierd. Zondag ten-
slotte is er om 11.30 uur nogmaals
een viering met aansluitend tot 16
uur een open dag. Overigens is er
van 7 tot en met 14 juli een jubi-
leumkamp.

tree¥U2lekgroep 'Yassir and band'
ï'clii " maandaS 28 mei op in caféWe aan de Bongerd in Heerlen.
*'Jn !jr.en gitarist Yassir Shawgi en
(ryx drie compagnons spelen een
fortïlVari blues, rock-jazz en funk. De
gaf jatle bestaat bijna drie jaar en
Soe ,n 1988 een benefietconcert voor
avof,an in de Schouwburg. De
er, (fa lnFellini begint om 21.30 uurue entree is gratis.

Hou a
fm,en met De Verzamelaar

l63n Welterhof morgen van 13 tot
hof T Uur een ruilbeurs in 't Welter-

" Sereen heeft gratis toegang.

hoUrft "Jwielsectie van de SSOVH
Qver , Zforgen een Ardennentrip
«chriifv °f 208 kil ometer. De in-
tien p,v£sten zlJn respectievelijk
*en f^%n en f 12,50. Start is tus-'. iT-uu_; aan de Parallelweg;
y°or i I 3 het containerbedrijf.31404 i nformatie: ® 416591 of

" De supporters van de Wielerclub
Zuid-Limburg houden vandaag van
11 tot 17 uur een vrije markt in het
Mariagewanden-gebouw. Voor
standhuur kan men bellen naar
S 219856.

" De Ontspanningsvereniging van
CV De Lotbroekers houdt morgen
van 10 tot 16 uur in samenwerking
met peuterspeelzaal De Bijtjes een
kinderrommelmarkt met fancy-fair
in het MFC Gebrook. Entree gratis.

" Onder auspiciën van de vereni-
ging 'Keep Them Rolling' wordt
vandaag van 11 tot 13.30 uur op de
binnenplaats van kasteel Hoens-
broek een show van militaire voer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog
gehouden. Medewerking verlenen-
de leden van Old Hickory en Santé
Fe. Entree gratis.

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14 tot 16 uur
spreekuur voor ex-mijnwerkers in
Ons Huis, St. Josephstraat 21.

" Vandaag wordt op feestelijke
wijze de renovatie van de St. Serva-
tiuskerk afgesloten. Om 19 uur
wordt de dankmis opgedragen door
mgr Castermans. Het kerkbestuur
houdt om 20 uur receptie in 't
Pomphuuske.

" Openluchtzwembad 'De Zeekoe-
len' is weer open. In de periodevan
eind mei tot begin septemberzal het
zwembad dagelijks geopend zijn
tussen 10 en 18 uur. Abonnementen
(35 gulden) en gezinskaarten (100
gulden) zijn aan de kassa verkrijg-baar.

" De ouderenverenigingen bezoe-
ken op 12 juni de tentoonstelling
'Limburg in miniatuur' in St. Geer-
truid. Deelname kost ’ 18,50. Men
kan zich aanmelden bij de bekende
adressen.

" De personeelsvereniging van het
ZOL-bedrijf Molenberg, Spekhof-
straat 10, houdt vandaag vanaf 15
uur en morgen vanaf 11 uur een
hobbybeurs. Tijdens de beurs
wordt geconcerteerd door diverse
muziekverenigingen. Zondag is er
van 16 tot 17.30 uur een modeshow.

" De zestigjarige RKVV Heilust
houdt vanmiddag om 13 uur in de
feesttent op het Heiveldplein een

kwajongconcours. Vanaf 12 uur kan
men voor vijf gulden per persoon
inschrijven.

" De schutterij St. Michael houdt
morgen om 16 uur het jaarlijkse ko-
nmgsvogelschieten in de Steenkoel
op de Kaffebergsweg. ledereen kan
mee schieten op de ere-koningsvo-
gel.

" Maandag 4 juni, op Pinkster-
maandag, wordt de jaarlijkse Ro-
derland-wandeltocht gehouden
door het Duitse Würmtal. Start en
finish: gemeenschapshuis Holz aan
de Lambertistraat. Starten tussen
7.30 en 12 uur. Er kan over vier af-
standen worden gelopen. Info:'
S 458750.

Voerendaal

" Het Missiecomité Voerendaal
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weekendagenda

APOTHEKEN.Peter Pierik: 'Een rijk verenigingsleven is een zegen'

Schinveld verliest
laatste kapelaan

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Van de Wouw, Dorp-
straat 153, S 251620.
HEERLEN. Apotheek Meezen-
broek, Kasteellaan 70 Heerlen,
S 721344. B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Land-
graaf, Pasweg 6 Schaesberg,
_" 326900. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
_r 452523
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16 uuren zon-
dagvan 12 tot 13 uur en van 18 tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11 tot
15 uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

11 ' )

limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

klein journaal



'Als ik mijn klanten Hokamix 30 adviseer, sta'
ik daar vierkant achter.' Dierenspeciaalzaak &«,>**„ K

x .. Westervoort verkoopt Hokamix 30 al zolang

E^^^SS etOP emar'ct's- Wim Berendsen: 'Ikverkoop
É^^^^^^^È §oe'e spullen en geen fabeltjes. Klanten vragen

i_:Z^—'.-~^^j| raad bij hun dierenarts maar ook aan mij.
Hun hond heeft H.D. Ofzwakke spieren. Of er is

kampioen werd.'

Hokamix3o. Biologisch voedingssupplement waar geen hond HF
buiten kan. Herstelt de natuurlijke maag- en darmflora, waardoor essentiële *I*?^^Hvoedingsstoffen worden opgenomen en de stofwisseling verbetert. ***■■*■ IHokamix3o versterkt spieren, banden en pezen van de gewrichten,
verbetert de aanhechting en vermindert het slijtageprocesvan het skelet, ._""" * jH|
gaat de ieuk tengevolge van probleemhuiden tegen, geeft een glanzende ?WH$( Mm
vacht, en doorlopende verharing behoort tot het verleden. Lees de bijsluiter. |s> -WÈ

Vraag uw dierenspeciaalzaak of bel op werkdagen: *'-* -~_,,,,, -wr—08389-14909*. Kroeske bv. Bennekom. v „ ""*""**tTV-Z Ims
Hokamix3o. Terug naar de natuur. j

■-■"■■""■■»■■ w^ |

H_H___________-_____. VEILING __■_____■_____■■
KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
op 28, 29 en 30 mei 1990 te Maastricht.

Veilingbedrijf Lambèr cv. zal openbaar verkopen enkele complete antieke inboedels
afkomstig uit nalatenschappen en particulier bezit, in opdracht van notaris mr. C.H.M.
Schenk te Maastricht en notariskantoor Bakkers en Veldman te Venlo, alsmede twee
inboedels wegens onbetaalde opslag.
De veiling zal worden gehouden t.o.v. de weledelgestrenge heer mr. M.P.P.F. tGrouters, notaris te Maastricht.

Openbaar verkocht worden:
antieke, zeer exclusieve meubels, klokken, schilderijen,

juwelen, tapijten, zilverwerk, porselein, aardewerk, munten,.
tin, bronzen luchters, wapens, classic car.

Kijkdagen:
zaterdag 26 mei 1990 van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 27 mei 1990 van 10.00 tot 17.00 uur

Veiling:
maandag 28 mei 1990, aanvang 1900 uur
dinsdag 29 mei 1990, aanvang 19.00 uur

woensdag 30 mei 1990, aanvang 19.00 uur
De kijkdagen en de veiling worden gehouden in ons veilinggebouw,
Ambyerstraat-Noord 174 te Maastricht-Amby (wijk 25).

Gevraagd voor inbreng in komende veilingen: inboedels,
bedrijfsinventarissen, antiek, collecties etc.

Veilingbedrijf o^&6H&€fl' roerende goederen"
postbus 4155, 6202 PB Maastricht, tel. 043-620649. 84728

NOG SLECHTS 3 DAGEN Ê^^Ê^Ëffi

VALKENBURG
GIGANTISCHE

MEUBEL
VERKOOPDAGEN

4000 STUKS SHOWROOMMODELLEN UIT DE
GROOTSTE TOONZALEN VAN NEDERLAND O.A.

Lederen - stoffen - Chesterfield bankstellen " grote kollektie messing " eiken
kasten " eethoeken " kleinmeubelen " salontafels " enz. enz.

Zeer grote kollektie blank eiken o.a. bankstellen zowel in stof als in leder -
eethoeken - kasten en kleinmeubelen.

I 3000 STUKS OOSTERSE - PERZISCHE I
| EN CHINESE TAPIJTEN |

Bankstelkussens en matrassen in alle maten en modellen
ALLES TEGEN FABRIEKSPRIJZEN EN 5 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE. KORTINGEN TOT

Entree gratis en gratis bezorging door geheel Nederland. Direkt levering vanuit de Geulhal
Geopend zaterdag en zondag van 10.00-22.00 uur. Maandag van 14.00-22.00 uur

Bw_Ls^ GR9J&Wr^~y — ' --— ' --—J-^£zr3 J -J— ' / PARTIJ
14kt. gouden V. J ZILVEREN
SOLITAIR \ / SIERADEN
RINGEN \ / dr^ m+éTY/met briljant, b.v. W : vCl//-.o,.sct.vs/w x / fwJTm/OSVctS '" // BOKIÏ-S.G
van 6&4,-voor432,- /jé__^ \ \ nkir-curtARD
van 1295,- //_=_t^!^!-S_S_ \\ IiKnENv00r842,- // -^ \\ S

#JISAD„O.5Oct..VS7Tw// \\ 3,50 per gram

dames-en heren \\ / / jn vele maten

\\l // GO^AR^AND
*ZPLC//L / 5 gr. van 375,-voor. 75,"
%J*J/*J S \. SLAVENBANDEN
KQKlll*4Gyili,: r/,\^{,\i \ metdopsluiting,i v b.v.6gram
met/ zonder y| ;^an

j(. |tt^ilyi_|?i^4t^[t^^_^il4ffl>^B Ibv

______! Hl ml*j H p -1

___l ___ff_H ___P_H. 1

Hpjfl ■■■■■■IÉJH

bekendmaking
WIJZIGING GASTARIEVEN

De gastarieven voor kleinverbruikers worden per 1 juli 1990 verhoogd met
2,1 cent per kubieke meter (excl. BTW).

KLEINVERBRUIKERSTARIEVEN GAS

Tarieven per Tarieven per
1 januari 1990 1 juli 1990
excl. BTW excl. BTW

Vastrecht per aansluiting
per jaar ’ 69,00 ’ 69,00

Per m 3voor verbruik
tot 170.000 m3per jaar 39,7 et. 41,8 et.

Met ingang van 1 februari 1990 is demilieutoeslagverhoogdvan 0,07cent per m3tot
0,456 cent per m 3.

Deze milieutoeslageneen naar tijdenplaats variabelekalorische verrekeningzijn op
het m3-tariefvan toepassing.

Bovenstaande tarieven worden verhoogd met 18,5% BTW.

De mate waarin de prijsverhoging op de jaarafrekeningzal doorwerken is afhanke-
lijkvan deperiode waarover wordt afgerekend.
De jaarafrekening zal, behalve door de prijs, eveneens door de verbruikte hoeveel-
heidgas worden beïnvloed.

Landgraaf, 26 mei 1990

LIMBURGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR
GASDISTRIBUTIE(LIMAGAS) N.V.

Zaterdag 26 mei 1990 "20Limburgs Dagblad



Zuyderwijk leider Olympia's Ronde na Belgisch uitstapje

'Muur' sloopt niet
Val Blochwitz
remt Mulders
de val van Stefan Blochwitz heb
gezien." De Oostduitser raakte,
zoals bekend, in de vijfde etappe
ernstig gewond.

„Als er om een paar seconden
moet worden gesprint, trek ik
liever een heel klein beetje in de

remmen, want dan vind ik de
prijs wat hoog. Volgens mij moet
er in deze ronde toch nog een
moment komen waar in minuten
wordt geteld." De 23-jarige laat-
bloeier, omdat hij pas de laatste
twee seizoenen echt serieus
fietst, verwachtte dat het giste-

ren zou gebeuren. „Ik dacht op
de heuvels wat te kunnen berei-
ken. Mijn probleem zat dit keer
niet in debeklimmingen, maar in
de keien van het laatste stuk.
Daar verloor ik weer een halve
minuut."

ZOTTEGEM - Rob Mulders uit
Well, voor het begin van Olym-
pia's Ronde van Nederland in-
drukwekkend leider in het Ga-
zelle-klassement, heeft in' zeven
etappes slechts één tweede prijs-
je meegepakt. De Noordlimbur-
ger heeft het niet zo begrepen op
de traditionele, massale aankom-
sten. „Eén keer, in Rockanje, zat
ik met een groepje vooruit. Toen
werd ik prompt tweede. Ik was al
niet zon held als er een honderd
mensen op de streep afgaan. Ik
ben het zeker niet meer sinds ik

kandidaten voor de eindoverwin-
ning het signaal om de actie te be-
ginnen.De vluchters, die een groot-
ste winstvan meer dan vijf minuten
hadden gehad, strandden op dè met
kasseien gevulde plaatselijke omlo-
pen.

20TTEGEM - De Muur van Geraardsbergen de zwaarste hm
in Olympia's Ronde van Nederland (en België) heeft

*iet voor een scheiding gezorgd. Na de Muur ontstond de her-
ring tussen drie dapperen,Koetepov Van Dam en Vierhou-
S en de sterken uit het peloton. Daardoor werden ook op de
2evende dag, ondanks een tiental spoorwegovergangen die
luchters en hoofdmacht om beurten stopten, de verschillen
aa*i de top weer in seconden geteld.

Signaal
Die hindernis was voor de ware

pco Zuyderwijk werd de nieuwe,e'der i n het klassement, Dick Dek-
er 'Won de sprint van een groepje

-911 vier, dat deiaatste tien kilome-
:*> op initiatief van Theo Akker-
j|ans, gebruikte voor de beslissen-
J*e aanval.De zevende dag is voor de
pesten geen werkdag geweest. De
srote groep had vrede met een vroe-
ie ontsnapping van Koetepov, Van
Vaster, Vierhouten, Van Dam en

Zandbergen. Van Calster viel weg
doordat het herstel van zijn pechge-
val door de neutrale materiaalwa-
gen ongehoord veel tijd kostte.
Zandbergen verdween omdat voor
hem de Muur van Geraardsbergen
te steil was.

Theo Akkermans zette de laatste
aanval in, vond in Dekker en Zuy-
derwijk wilskrachtige makkers en
sloeg een gaatje van enkele tiental-
len seconden. Zuyderwijk, in vorm
door de Vredeskoers, had er het
meeste profijt van. Alleen in de
strijd om de seconden op de streep
kon hij niet meer meedoen. „Ik ben
er met die twee oud-profs vol inge-
gaan, maar op het laatste stukje
hadden zij net iets meer dan ik.
Geen winst dus, wel de trui. Een
verschilletje van zes seconden bete-
kent échter dat ik hem met één pre-
miesprint weer bijna helemaalkwijt
kan zijn."Ploegleiders schorten boycot op

Beugels op bres
voor Theunisse

Met Zuyderwijk heeft deRonde een
nieuwe, maar geen toevallige leider:
Hij had de Muur voor zijn aanval
voorbestemd. Hij begon de klim als
eerste, maar door een ongeluk met
schakelen, kwam hij stil te staan en
moest van dat moment zijn aanvals-
plan uit de achterhoede uitvoeren.
Het was geen probleem voor de
Westlander.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

de ploegleiders," aldus Eddy Beu-
gels namens de AICPro.

Woensdag dreigden de ploegleiders,
via voorzitter Roger Legay, de etap-
pe van heden zaterdag te boycotten
als de UCI niet voor het weekeinde
duidelijkheidzou verschaffen in de
dopingkwesties met Theunisse. Dat
gevaar is dus nu voorlopig gewe-
ken.

Voorzichtig
Dick Dekker, brodeloos als prof
door het einde van zijn Spaanse
ploeg, kon eindelijk gebruik maken
van zijn redelijke sprintkracht. „Het
was tenslotte mijn derde overwin-
ning sinds april, maar bij massa-
sprints zien zij mij niet vooraan bij
de amateurs. Er zijn er te veel, die
zich met de strijd op de laatste me-
ters bemoeien, er zijn er te weinig
die werkelijk kunnen sturen. Ik blijf
dan liever aan de voorzichtige
kant."

jj^RINADI PIETRASANTA - De
Z^de van Italië gaat een weekein-

zonder al te veel problemen tege-
j °et. De affaire Gert-Jan Theunisse
grn maandagavond naar de achter-
st Verschoven. Dan praten voor-
_Zer Roger Legeay van de ploeglei-
tip Vereniging en een hoge delega-
tie Van de Internationale Wieier

nie (TJCI) over de in de Italiaanse
jjppewedstrijd gerezen proble-
etl rond de Nederlander.

V_?id^els heeft de Internationale
(Alr_iging van Profwielrenners
o.b °* een fax gestuurd naar de

van de Giro en Roger
Êdrieay' BiJ monde van voorzitter
hoo BeuSels verzoekt zij geen ge-
plo te geven aan de eis van de
Ui „Dit dient
ge het belang van de renner. Le-av laat zijn eigen belang zwaarder
ge

e§en. De AICPro doet een drin-
gep °eroep op de organisatoren

' en gehoor te geven aan de eis va"n

Kasparov zet
zich schrap

Voor Tsjizjov

Voor het eerst sindsvorige week be-
kend werd dat Theunisse positief
had gereageerd na afloop van de
Waalse Pijl, heeft de Franse wieler-
bond (FFC) gereageerd. Vrijdag
stuurde de bond een afschrift van
het dopingrapport van twee jaar ge-
leden naar de UCI (Internationale
Wielerbond) en de FICP (Internatio-
nale profwielerbond). Het rapport
was in 1988 opgemaakt door de Ita-
liaan Mario Crece, die vrijdag in de
Giro d'ltalia het bericht bevestigde.
De Franse wielerbond erkent dat
twee jaar geleden in de Tour proce-
durefouten zijn gemaakt en datver-
zuimd is deKNWU op de hoogte te
stellen. Volgens de FFC mag Theu-
nisse de Giro uitrijden en ook over
vijf weken in Poitiers in de Tour
starten.

Volleyballers klasse beter dan Japan

Oranje op halve
kracht naar winst" DORDRECHT - Het Europees

kampioenschap driebanden seizoen
90/91 zal van 14 tot 17 maart in Dor-
drecht worden gehouden. Een
maand eerder staat van 14 tot 17 fe-
bruari in Wychen de Grand Prix
driebanden 90/91 op het program-
Ima." Olympia's Ronde in Limburg

zie pagina 23

Kroegentocht als warming-up
" Verslag achtste rit Giro: zie

pagina 23

tiveren. „Niet alleen om de reserves
speeltijd te geven, maar ook om waf
sfeer in de hal te krijgen. De basis-
ploeg was veel te sterk voor deze te-
genstander," verduidelijkte de keu-
zeheer van Oranje.

APELDOORN - Koel en berekend
klaarde het Nederlands volleybal-
team de eerste klus tegen Japan.
Zonder ook maar een moment op
vol vermogen te moeten overscha-
kelen, zegenvierde Oranje met 3-0
(15-10,15-12, 15-8). In deAmericahal
van Apeldoorn knoopte de jongeJa-
panse equipe meteen een extra trai-
ning aan de nederlaag vast. De weg
terug naar de wereldtop is immers
geplaveid met zweet en arbeid.

Limburgers
missen slag

in 'Triptique'
POLLEUR - De Limburgse ama-
teurwielrenners hebben op de eer-
ste dag van de Triptique Ardennais
de slag gemist. De 136 kilometer
lange' rit van Maastricht naar Pol-
leur was geplaveid met tal van zwa-
re hellingen, waarop de Belgen zich
het best thuis voelden. Winnaar
werd Baguet, die met vijfvluchters
de beslissing forceerde in het 'berg-
gebied' van Polleur.

Eerste etappe: 1. Baguet 3.21, 2. Evenpoel
op 0.16, 3. De Meuter op 0.47, 4. Van der
Vleuten op 0.48, 5. Patry zt, 19. Knarren op
2.56, 20. Thoolen op 2.57, 21. Damen op 2.59,
26. Fey op 3.09,31. Nuy op 3.13, 42. Boelhou-
wers op 4.00, 44. Alleleyn zt, 51. Theuns op
4.20, 52. Breintjens zt, 58. Driessen zt, 80.
Hesselink zt, 92. Schroen op 7.42. Ploe-
genklassement: 1. Egmond Spurters
10.04.52, 2. WC Voorde 10.05.06,3. Belgische
militaire ploeg 10.08.47, 7. WC Zuid-Lim-
burg 10.12.02, 16. TWC Maastricht 10.14.33,
17. Midden-Limburg 10.14.39. Jonge-
renklassement: 4. Alleleyn.

Lamballe, Ronde van Armorique, vierde
etappe: 1. Laurent 163,5 km in 3.56.16, 2. De
Wael 0.08, 3. Desbiens 0.15. Eindklasse-
ment: 1. Torres 17.57.46, 2. Pineau 0.16, 3.
Caritoux zt. Puttershoek, Omloop Hoekse
Waard, proloog: 1.De Kroon 8,5 km in 11.20,
2. Kroon 0.05, 3. Van Maanen 0.06. Eerste
etappe: 1. Voshol 120 km in 2.54.34, 2. Gee-
res, 3. Farenhout. Klassement: 1. Lenting
3.06.17, 2. Farenhout 0.02, 3. Grootveld 0.03,
4. Voshol 0.23, 5. Zweerink 0.24. Huesca,
Ronde Aragon, vierde etappe: 1. Sciandri
3.47.42, 2. Kenneth Weltz, 3. Wüller. Klasse-
ment: 1. Emonds 15.44.46, 2. Gaston 0.08, 3.
Van Brabant 0.11, 4. Mauri 0.33, 5. Garmen-
dia 0.46.

Twee 'hooligans'
in Italië

gearresteerd
SPOLETO - Veertien dagen voor
het begin van het toernooi om het
WK voetbal hebben Engelse voet-
balvandalen zich reeds in Italië la-
ten gelden. In Spoleto werden vrij-
dag twee jonge 'hooligans' veroor-
deeld tot een halfjaar voorwaarde-
lijk en meteen op transport gesteld
naar hun vaderland. Het tweetal
had in een trein van Spoleto naar
Terni vernielingen aangericht. Het
duo was volgens eigen zeggen voor
het toernooi om de wereldtitel naar
Italië gereisd.

Taylor mogelijk
opvolger Robson

LONDEN - Graham Taylor, mana-
ger van Aston Villa, wordt in de En-
gelse pers als de belangrijkste kan-
didaat genoemdom Bobby Robson,
die een tweejarig contract bij PSV
tekende, als bondscoach op te vol-
gen. Behalve Taylor staan ook Terry
Venables (Tottenham Hotspur) en
Howard Kendall (Manchester City)
hoog genoteerd.Kendall liet vrijdag
echter weten vereerd te zijn, maar
toch liever bij Manchester City te
blijven.

Zijn Japanse tegenstrever Masyuki
Minami resteerde niet veel anders
dan elke set het maximum aan wis-
sels in te zetten, in een vergeefse po-
ging om het ritme aan Nederlandse
kant te storen. Alleen hoekaanvaller
Masafumi Ohura wist de Neder-
landse verdediging sporadisch voor
een voldongen feit te stellen met
zijn gevarieerde aanvalstechniek.

sport in cijfers

Nederland is op dit moment mini-
maal een klasse beter dan de Nip-
ponploeg. Door het overwicht ont-
beerde ontmoeting spanning en in-
tensiteit. De enthousiaste, maar dui-
delijk onervaren Japanners konden
aanvankelijk in elke set de score een
tijdlang bijsloffen. Eenmaal voorbij
de tien puntengrens dicteerde het
geroutineerde Nederlandse sextet
met een simpele tempoversnelling
het strijdverloop.

HANDBAL

Blerick, internationaal toernooi; poule
A: Blerick-Haukr Hasnarfjordur (Usl)
13-17, Nederland-Eintract Hagen (BRD)
23-11, Haukr Hasnarfjordur-Nederland
15-19, Eintracht Hagen-Blerick 18-10,
Blerick-Nederland 12-20, Haukr Has-
narfjordur-Eintracht Hagen 19-16.
Stand: 1. Nederland 3-6, 2. Haukr Has-
narfjordur 3-4, 3. Eintracht Hagen 3-2, 4.
Blerick 3-0.

Niet alleen meer inzicht, maar ook
het enorme surplus aan atletische
kwaliteiten waren bepalend voor de
suprematie van Oranje. Voor bonds-
coach Harrie Brokking aanleiding
om zijn wisselbankregelmatig te ac-

Manninen dicht bij
baanrecord Schaesberg

kn? an onze dammedewerker
- Wereldkampioen dam-

\Zn Alexeï Tsjizjov heeft zich de
W Van de Russische autontei-
Wo °P de hals gehaald door het ge-
*iir, «n Prijzengeld (50 mille) van
Ji WK-match tegen Ton Sijbrands

tfT een Nederlandse bankrekening
§ forten en niets af te staan aan het
tr, ol^comité. Ruim twee maanden
Uit ht Tsjizjov het land niet meer

Öat -■
%a ■ Russische titelhouder van-
Wrf in het Drentse Odoorn simul-
nJ} mag spelen, dankt hij aan nie-
qJlo minder dan de invloedrijke
2iin

yKasparov, die als schaker voor
spr uenksportcollega in de bres
te °ng en het Sportcomité wist om
verl Hten: Kasparov fungeert sinds
viso en Jaar als de persoonlijke ad-eu-r van Tsjizjov.

tij^gens zal Tsjizjov in augustus
8 het jaarlijkse Brunssum-

getid nooi in actie komen. Vol-
maand voert de Witrus, die

titig raag in de Nederlandse compe-
gejj Wll uitkomen, onderhandelin--4tr 1hvlet verschillende clubs. Het
°Itk ze De Vaste Zet uit Geleen
dat h'V' de nai-dnekkige geruchten

et belangstelling heeft voor de
Slsche wereldkampioen.

Kunstwielrijdsters
presteren in WK

~ De Nederlandse dames
w_ g en goed voor de dag tijdens
&ent °pese jeugdkampioenschap-
Se i^nstwielrijden in het Zwitser-
haato " h- Marielle van Dalfsen be-
tietl ?e in het sterfee veld een veer-
ClaZ?. Plaats met 260.69 punten,
t'etiri Heynen bereikte de vijf-
HeteZ ,stek met 256.07 punten. Zij
fijk " dJ? meisjes uit België, Frank-
6efstZ Denemarken achter zich. De
OVpm 5n tweede plaats werden ver-Wtsi r Andrea Barth, die West-
ÜeMp nd vertegenwoordigde. De
Beoti en vierde plaats gingen res-
Oho_jl jk naar Portugal en TsJe-

" De kersverse landskampioen zaalhandbal bij de dames, Herschi/Vlug en Lenig, opent
vanmorgen om 10.00 uur het traditionele Jo Gerristoernooi inRoermond tegen Swift Arn-
hem. Of de ploeg van trainer Piet Kivit hoge ogen zal gooien in het toernooi, waaraan alle
eredivisieteams meedoen, valt te betwijfelen. Gisteravond, op het gebruikelijke trainings-
uur, kwam defeestvierende selectie(foto) bijeen in de sporthal Glanerbrook van Geleen. De
trainingsplunje bleef echter achter slot en grendel. De sporthal was slechts startpunt voor
een tweede nachtelijke kroegentocht door het Geleense stadscentrum. De ploeg, die donder-
dag na de overwinning op PSV ook al tot in de late uren ging 'stappen', heeft inmiddels le-
giofelicitaties in ontvangst mogen nemen. Een van de eerste reacties kwam van bonds-
coach Guus Cantelberg, die kort voor hetvertrek met denationale herenploeg naar een in-
ternationaal toernooi in Blerick zijn oude clubgenoot Piet Kivit schriftelijke gelukwensen
deed toekomen. Foto: PETER ROOZEN

ty Way. Niet gestart: Curga T, Vivace Malta
en Clicquot. Winn. 1,30; pi. 1,10, 1,30, 1,80;
koppel 2,70; trio 17,40.

Friesland-Prijs: 1. Balthazar (P. Wilmots)
km.tijd 1.21.9; 2. Evita Pride; 3. Dollarbird
R; 4. Dannie J. Niet gestart: Cindy Yvoo en
Duc Vero. Winn. 13,50; pi. 2,20, 1,30, 1,80;
koppel 13,70; trio 210,90; kwartet 4.199,60.

Zeeland-Prijs: 1. Keystone Pompeii (M
Manninen) km.tijd 1.19.6; 2. Brigitta R; 3.
Byblow Promise. Winn. 2.30; pi. 1,20, 2,80,
1,90;koppel 26,80; trio 337,00.

Noord Brabant-Prijs: 1. Carlos Netten (H.
J. W. Grift) km.tijd 1.17.1; 2. Chokey Treen;
3. Amber Enzelens. Winn. 2,30; pi. 1,10, 1,30;
koppel 2,20; trio 13,00.

Gelderland-Prijs: 1. Arndon One (M. Man-
ninen) km.tijd 1.15.9; 2. Cracke van Nora; 3.
Donna Berkurn; 4. Cindy M. Winn. 1,70; pi.
1,40, 1,30, 1,70;koppel 6,40; trio 26,60; kwar-
tet 203,10.
Overijssel-Prijs: 1. Fast Laukko (M. Manni-
nen) km.tijd 1.19.3; 2. Delgadotranss R; 3.
Deventore B. Winn. 1,80; pi. 1,20, 1,30. 1,50;
koppel 2,70; trio 12,00; W-5: 146,80 (10-8-2-
-5-7).
De totalisatoromzet bedroeg f 145.443,-.

SCHAESBERG - Een gewone
koersavond werd plotseling iets bij-
zonders. Op de draf- en renbaan in
Schaesberg slaagde de Fin Mikko
Manninen er gisteravond bijna in
het baanrecord te breken. In de be-
ginnersklasse soleerde hij met de
Amerikaanse hengst Arndon One
over de sprintafstand. Hij nam 150
meter voorsprong op zijn tegenstan-
ders om uiteindelijk te zegevieren
in een tijd van 1.15.9 minuten,
slechts 0,6 secondenverwijderd van
het baanrecord. Met iets meer te-
genstand had de klassevolle 4-jarige
hengst dit record overgenomen van
erkende toppers als Action Skoater
en Yeilowa.

Uitslagen:
Groningen-Prijs: 1. Davidof Groenhof (G.
Laureys) km.tijd 1.20.7; 2. Esmeralda Dar-
tel; 3. Evita van Weert. Niet gestart: Edel-
man Boszorg en Dracena. Winn. 1,40; pi.
1 10 1,60, 3,20; koppel 7,10; trio 35,30.
Flevoland-Prijs: 1. Fantail (H. J. W. Grift)
km.tijd 1.19.9; 2. Eef Hazelaar; 3. Duchess
Lelystad. Winn. 1,20; pi. 1,20,1,80, 7,40; kop-
pel 5,90; trio 100,10.
Limburg-Prijs: 1. Amon Marco (Mej. M. J.
Abspoel) km.tijd 1.21.4; 2. Alexandra Wild;
3. Zoomer. Winn. 36,40; pi. 12,10, 4,20; kop-
pel 40,90; trio 669,20.
Utrecht-Prijs: 1. Cruise Missile (H. J. W.
Grift)km.tijd 1.20.8; 2. Zarathoestra; 3. Cid
Olympic. Niet gestart: Brutus du Sart.
Winn. 1,20; pi. 1,30, 2,50; koppel 3,40; trio
13,70.

Drente-Prijs: 1. Enzo Ferrari (H. J. W. Grift)
km.tijd 1.20.2; 2. Evelyn Hazelaar; 3. Chian-

r
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Zevende etappe, Bergen op Zoom - Zotte-
gem: 1. Dick Dekker 208km in 4.37.48 (0.15
tijdsvergoeding), 2. Theo Akkermans (0.10),
3. Tsjiapele (0.05) zt als Dekker, 4. Zuyder-
wijk op 2 sec, 5. Liese 0.18, 6. Ottevanger
0.20, 7. Den Braber, 8. Theus, 9. Bijkerk, 10.
Klimavicus, 11. Polvorosa, 12. Koerts, 13.
Lupeikis, 14. Hoffman, 15. Trcka, 16. Jan-
sen, 17. Melsen, 18. Van Dongen, 19. Kolde-
witz, 20. Erik Dekker zt als Ottevanger. Al-
gemeen klassement: 1- Zuyderwijk
25.03.24, 2. Theus 0.06, 3. Startman 0.10, 4.
Liese 0.36, 5. Ottevanger 0.39, 6. Lupeikis
0.41, 7. Nelissen 0.46, 8. Vasilitsjenko 0.56, 9.
Den Braber 1.01, 10. Knuvers 1.18, 11. Dick
Dekker 1.22, 12.Theo Akkermans 1.24, 13.
Voskamp 1.27, 14. Erik Dekker 1.28, 15.
Tsjiapele 1.31, 16. Melsen 1.32, 17. Wolsink
1.33, 18. Koerts 1.35, 19. Gerritsen 1.35, 20.
Zoebov 1.39.Dagploegenkiassement: 1. Li-
touwen 13.54.04, 2. Koga-Miyata op 2 sec, 3.
DDR 0.18. Algemeen ploegenklassement: 1.
Litouwen 74.34.16 2. Koga Miyata 0.21, 3.
Giant 0.55.

" In de slotfase van de zeven-
de etappe ontpopten zich Wilco
Zuyderwijk, Dick Dekker en
Theo Akkermans (vlnr) als de
kopstukken op de Belgische
kinderkopjes.

Foto: COR VOS

Wm^jÊ':mÊk Bw| _____f^v ______! sport

Poule B: Gladsaxe HG (Den)-HC Mal-
ters (Zwi) 19-9, België-TV Geilnhausen
16-15,HC Malters (Zwi)-België 11-22, TV
Geilenhausen-Gladsaxe HG 11-24,
Gladsaxe HG-België 16-15, HC Malters-
TV Geilnhausen 13-17.Stand: 1. Gladsa-
xeHG 3-6, 2. België 3-4, 3. TV Geilnhau-
sen 3-2, 4. HC Malters 3-0. Vandaag
kruisfinales: Nederland-België en Glad-
saxe HG-Haukr Hasnarfjordur.

VOETBAL
Franse beker, halve finales: Marseille -Racing Paris 2-3. Racing Paris plaatst
zich voor finale op 2 juni in Parijs tegen
Montpellier.
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(( Een e zacht ot e had bed IJ¥ li^MT¥ \ I\J ï_kan rugklachten verergeren M%, ___%, ___, f M_T 1

Mogen wij eens met u over een oplossing praten? MwmÊÊKÊmÊmmKmÊÊmmmmmmwm,r \
JAREN VAN ERVARING ’ \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat Jps X
een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan M. — - \
iemand die zwaar gebouw!) is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar £~ - t_—.—, \
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. ö ZöZïZ'o Z* Z.öJ|. \S
WAT IS ONZE OPLOSSING? ■ .'~ '"**" '~'-~*~!S~*^'-"fr^~i'::*ta';"~ "iV^-
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- I
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inkJviduele partner | b.o'o ; j
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, ~':W*JIM ._>
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van "* ■ " ' ' '" '" 'i '. ;.._____.
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. h __■■_■■■■■ ib■_.__■__■__■■___■__■ m■■■■ __■

Wat Is OBAS? OBASBViO-
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. T__rf^^K°_sooff EK Kerkrade-
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben " ©leioon _4ü-4o^ll
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses Steun aan ieder van beide
van artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN | van pijn.
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van . nBA<;. iv _~.

______ ___. ~.____, _■.„___, „
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen BON 'S^^t^^St^^S^T ''wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed | faarom w"lk "leer weten over OBAS bedden.
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- IK 9af1660 enkele verplichting aan. ,
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt I Naam Postcode Z ...- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats j
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan: m

" A OBAS, Antwoordnummer 2110 ■ <ó
m———* | 6460 WB Kerkrade. Een pos^ei is niet no_ ig "l OBAS ' J

fc_ii.-wiimTA__-___il-_iWei._[-_i_ii-_i

lil I I \ tin^^^SSS^'
il llrfi-^

\ | ;ÊmmW^^ÊlÊmf^m^Ê^^Êmmm^S * —

HUB. DOLS & CO
SCaat tend* 1905favmt voo*"KutaUttiif

■ B___-_-_--__--------_-sS_----...^.8 ■

I Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen
onderde occasions.

f2ü Furoaision
Voor'nCitroen ishetaltijd Sondagh.
AutobedrijfSondaghßV DeKoumen34-36Heer1en045(223300).

| Wilt U eens exclusief écht Indonesisch eten II
ïj Natuurlijk: Restaurant Sumatrn I

\ Arnoldenstraat 29, Stem (Lb.) J|
■mmiHM.! . |H—^/w> f

I "*»-."- Ij Echt Indonesisch eten moet U geproefd hebben.

De Industriële Isolatie
Techniek van ADB is niet
meer wat het geweest is.

I_H_TH ' "'"' " ~ — '' "~ ______r____________________________________________________ 'I__f',"iy|P ______!'_lF__BW_BS km___! ___F^_M _9■ _H mWMmm\ &Ë" ______HB __fl ___F^_H _H_P__fl _HF: ___¥!_H ____'>>:;:;___i __________ __K: *___! ___^:____ ___F___i

l WÈÈÊÈk AmmmWÊmmmmmWX ff" & lÊÊÈÈËÜ- 'j_ ■ ■ ___
WÊÊK^mWmmm __BH__Hh__! Il il 1 A___BBll___.___!

__3H__i i__r^l

|jl|f I 1

_____________FY**fff*"* - ■"■ - - IkA^aaMaaM^|MMill^gj^l^^m

De AD_Groep is een inLimburg gevestigd Logisch, want aan isolatie technieken van vandaag worden andere eisen
Industrieel Dienstverlenend Bedrijf, waarin 500 gesteld dan aan die van gisteren.hooggekwalificeerde medewerkers met de meest AnR - ft . TnHUstriële IsolatieTechniek nieuwe dimensies cesevenmoderne middelen een achttal specialismen , AUB n ac inausmeie lsoa^ lecnnieK nieuwe uimensies gegeven,
uitvoeren. De kunst van het 'inpakken is niet iedereen gegeven. De inpak-kunst van de
Deze synergie van mensen en middelenheeft de Parijse Pont-Neuf door deberoemde kunstenaar Cristo is er slechts voorhet
Groep algedurende 19 jaareen pwitiebezorgd in moment Dan $ f,et over Wat bljift is de herinnering.

Dit zijn de acht specialismenvan de 'inpakken' eenvak gemaakt. Isolatie van hoge kwaliteit, gebruikmakend van de
ADB-Groep: nieuwste technologieën. Door ervaren vakmensen.
-tad_triêleßedrijfeservice Het is om diereden, datdeze discipline van de ADB-Groep naam heeft
:a!S__iï___f,d,^ gemaaktalsoplosservanvrijwelelkisolatie-probleem.
- industriëleLuchtkanalenfebricage Bijvoorbeeld in dethermische isolatie-techniek, waarbij de industriële- industriëlePalletfabricage warmte- en koude isolatie wordt aangepakt: belangrijk voor de energiebesparing_ ' industrieel staaktrakn en Conserveren enerzijds en het voorkomen van warmte-opname anderzijds. Deze vormvan

_________pf^ ____, - Audtovkualsêrvices" isoleren met behulp van de meest moderne materialen, wordt toegepast bij alle
Jfl A Voor meer informatie over industriële typen leidingen, vaten, apparaten en tanks.

Dienstverlening hebbenwij een uitvoerige Ter bescherming van het isolatiemateriaal wordt gewerkt met speciale
B brochure klaar liggen die wij u gaarne toesturen. mm\s Van aluminium, roestvrij stalen, gegalvaniseerde ofkunststof plaat.
A Voorbewerkt in onze eigen moderne werkplaatsen.
A Ofin de akoestische isolatie, hetterugdringen en voorkomen van

■ A geluidsbelasting. Onze specialisten beschikken over grotekennis met en ervaring
IP^ inhet verlagen van geluidsniveaus.

uitgebradebrochure ! Dat is onze visie op Industriële Isolatie Techniek.
ADB Dienstverlening j ADB rekent Industriële Isolatie Techniek tot haar professie en is op de

i Naam j allerhoogste eisen van de jarennegentig voorbereid.
| Funfli_ li/ Isoleren is een vak, en datzal hetaltijd blijven!
! Bekijf. : jjf mm| ___ DI °f° sll___?
: _s__£ , E__ : C ' A/f _,<-»
: Deze bon in een gefrankeerde enveloppeopsturen naar: j uyllCI&lC Vdil IVlCllöCll
: ADB - Postbus 62 - 6160AB Geleen Pfl IvHHHpIPfI *x

o£
Mauritslaan 111 - Geleen- Postbus 62 - 6160 AB Geleen - Telefoon 04490-87777 - Fax 04490-50196 s

tk

ÉI rOVinCI© Bureau Bibliotheek
I imU.iM Postbuss7oo
LirnDUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

nnd«Ming Gedeputeerde Staten maken bekend,
m 135/21-90 datzij bij besluitvan 8 mei 1990nr. Bs 54634

aan EdelchemieB.V. onder een aantal voor-
schriften een vergunninghebben verleend in-
gevolge de Afvalstoffenwetvoor het bewa-
ren, bewerken enverwerken, waaronder ver-
branden,van afvalstoffen in haar bedrijf gele-
genaan deSt. Antoniusstraat 15 te Panheel.
Het besluit en alle terzake zijnde stukken lig-
genter inzage van 28 mei 1990tot en met 27
juni1990 en wel:- in hetProvinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Heel en
Panheel tijdens dewerkuren en bovendien
donderdagsvan 19.00uur tot22.00 uur in het
gemeenschapshuis Don Bosco, Beheerders-
ruimte, Dorpstraat 49 te Heel. Tot laatstge-
noemdedatum kan beroep worden ingesteld
bij de Afdelingvoor de geschillenvan bestuur
van de Raad van State door: a. de aanvrager;
b. debetrokken adviseurs; c. degenen, die
overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede
lid of 28, eerste lid, onder c van deWet alge-
menebepalingen milieuhygiënebezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belang-
hebbende, dieaantoont, dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest (overeenkomstig
voornoemde artikelen) bezwaren inte bren-
gen.De beschikking wordtna afloopvan de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van deWet opde Raad van
Stateeen verzoek is gedaantot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopigevoorziening. Het beroepschrift
moetgericht en verzonden worden aan de
Voorzittervan deAfdeling voor de geschillen
van bestuur van deRaad van State, Kneuter-
dijk 22,2514EN 's-Gravenhage.
Hetverzoek tot schorsingoftot hettreffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gericht aan deVoorzittervan deAfde-
ling voor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Hl I
B^j H_fl __bfl _______

Technici op zoek naar een carrière,
moeten donderdagavond 31 mei eens met

ons om de tafel gaan zitten.
Van 18.00 tot 21.00 uur bent u

donderdag 31 mei as. van harte
welkom op onze informatieavond,
waar u alles te weten kunt komen

over meer dan 50 vacatures.
Akerstraat 8 11, Maastricht

tel. 043-211472

84788

Mulfsc geeft technischekennis toekomst

/ ALGEMENE VERGADERING
/ VAN DE RABOBANK TE

f HEERLEN

De Coöperatieve Rabobank
Heerlen B.A. roept haar leden op t
tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die gehouden
wordt op maandag 11 juni 1990
om 19.30 uur ten kantore van de
bank, Promenade 14 (ingang De Rabobank is
Honigmanstraat) een coöperatieve

bank. Dus een
bank metleden. :

Verkorte aeenda Leden diedo°_verkorte agenda mMdd van leden. j
" Opening vergaderingen en j
" Notulen vorige vergadering het doorhen

" Jaarrekening 1989 gekozenbestuur,

" Verkiezing leden Bestuur en invloedkunnen
Raad van Toezicht uitoefenen op het

" Mededelingen en rondvraag. beleidvan l»*"1
De volledige agenda, de notulen atee U „rantie <, " j ■ i j Dat is een garanue
van devorige vergadering alsmede voor u datbij elk
de jaarrekening 1989 liggen vanaf advies dat deRabo- iheden op het hoofdkantoor van de j,anl_ geef_ |,et Ibank voor de leden ter inzage. belang van de

leden en cliënten ,
HetBestuur. zwaar weegt.
t
:
I

Rabobank _3

Vandaag heeft u nog de laatste mogelijkheid om een van onze occasions
voor de absolute "ROCK BOTTOM" prijs aan te schaffen.

In onze advertentie van woensdag jl. heeft u hierover alles kunnen lezen!
Kom'ns vrijblijvend kijken! Voor de kinderen staat een enorm
springkussen klaar, waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven.
MOGEN WIJ U TUSSEN 9.00 EN 17.00 UUR BEGROETEN?

AUTOMOBIELBEDRIJF

Hqtty schobben
TEOELSTRAAT 3 BRUNSSUM 045-250675

Occasions vanHarry Schobben... een veilig gevoel'

i- Met de Auto Service Polis -
krijgt u bij een aanrijding
voortaan geen deuk meer

in uw portemonnee.
De Auto Service Polis van Zilveren Kruis ~~Z T~ ,

regelt schade op een prettige manier. Het is een Zonder postzegel opsturen naar:
betaalbare verzekering die u echt helpt als u
dooreen aanrijding zonder autokomt te zitten. Assurantiën, Antwoordnummer 31De Auto Service Polis zorgt ervoor dat u tijdens
dereparatie gratis beschikt over een 64UU VC Heerlen
vervangende auto, die u, zo snel als het ■

mogelijk is, ophaalt bij het schadeherstelbedrijf Naam
waar uw eigen auto gemaakt wordt.

....«.-..»»....

ZilverenKruis heeft ruim 150 Adres Huisnummer
schadeherstelbedrijven, verspreid over heel Postcode
Nederland, geselecteerd op dekwaliteit van hun
werk. ZilverenKruis heeft vertrouwen in het Woonplaats

vakmanschap van deze bedrijven. Daarom , overdag
krijgt uuwauto terug met een vol jaar lang Teletoonnr. i > s_avoncj&
garantie op de uitgevoerde reparaties. Zilveren '""". ""'"
Kruis heeft met dlze bedrijven, waarvan er vast Bent u ambtenaar □ja D nee*
ook één bij vin de buurt zit, afgesproken dat zij " . . □ M D V*
derekening niet naar u, maar direct naar Regelmatige bestuurder { Gebidat
Zilveren Kruis sturen. U hoeft dus nooit eerst ■

derekening uit eigen portemonnee te betalen. Ingangsdatum verzekering

Tot slot: deAuto Service Polis van Zilveren Merk + type-aanduiding auto
Kruis kent géén eigenrisico bij cascoschade. «■__., _»■' ■Vergelijk of.dit punt uw huidige Kenteken BouwJaar
autoverzekering eens. Oorspronkelijke catalogusprijs

Aantalkm per jaar
Bij wiekunt u terecht? AZL Assurantiën is - . . .. .

uw regionaal aanspreekpunt voor het complete Aantal«hadevnje jaren

servicepakket van Zilveren Kruis. Huidige bonuskorting %
Wilt u meer weten?Vul dan de bon in voor meer Brandstof D Benzine D Diesel D Gas*
informatie en een prijsvergelijk Bellen kan
natuurlijk ook „. . . . 16 12| *) Aankruisen wat van toepassing is. ____—J

Slt ZlverenKruisVerzekeringen Alleen voorkomen is beter-
.'■ ■ "■ ■■" in ■ ■■ ■ "——"~~ '.

AZL Assurantiën, regiokantoor Zilveren Kruis
Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen.

Telefoon: 045 - 76 33 63

Limburgs Dagblad



MAANDAG:

agenda
ZONDAG

GELEEN - Op de laatste tennis-
competitiedag acteren morgen
slechts vijf van de Limburgse
topteams in eigen huis.
GTR/NIP 1 speelt in Geleen zijn
voorlopig laatste wedstrijd in de
hoofdklasse. SLTC 3, reeds gede-
gradeerd, treedt in Sittard aan te-
gen Oud Beijerland. Ready 1
heeft de thuiswedstrijd tegen
Vredenburch op het programma.
Blerick 1 wacht het belangrijke
duel tegen Helze 1. GTR/NIP 2
besluit de competitie in Geleen
tegen CCTV 2. Het DSM-toer-
nooi krijgt een sterke bezetting.
Bij de inschrijvers bevinden zich
reeds de Oostenrijker Gilbert
Schaller, de Argentijnen Eduar-
do Masso, José Antonio Fernan-
dez en Daniel Orsanic, de win-
naar van vorig jaar, en Neder-
lands kampioen Christiaan
Feenstra.

Laatste loodjes
voor tennissers

Voetbal, Haelen, sportcomplex,
11.30 uur, toernooi scheidsrechters
District Zuid 11.

Atletiek, Echt, terreinen PepijnklZ
nieken, vierde Pepijnloop, afstan-
den 2.200, 5.600 en 13.600 meter.

Taekwondo, Nieuwenhagen, sport-
hal In deBende, toernooi, 09.00 uur.

De etappe van vrijdag kende één na-
deel voor de Nederlander. Na zeven
dagen zon, viel de regen voor het
eerst met bakken uit de hemel. Het
noodweer onderweg maakte de
spieren van Van Poppel niet losser.
„Dit was eigenlijk mijn dag. Alles
liep perfect tot de laatste bocht.
Daar kwam ik goed uit, maar plotse-
ling blokkeerden mijn benen. Alloc-
chio passeerde me links en ik kon
hiet aanklampen. Aan de ploeg lag
het niet. De jongens hebben uitste-
kend voor me gewerkt. Ik kon het
zelf niet afmaken. Het weer heeft
daar duidelijk aan bijgedragen."

Geraffineerd
Opnieuw moest hij het afleggen te-
gen de 'Italiaanse kamikaze-piloten,
die de gewoonte hebben ih de laat-
ste kilometer voor niemand uit de
weg te gaan en met handen en voe-
ten proberen een gunstige uitgangs-
positie te veroveren. Stefano Alloc-
chio is zon geraffineerd type. De
Milanees koos in de slotkilometer
het wiel van Van Poppel en merkte
ruim voor de finish dat de Neder-
landse krachtpatser al naar achte-
ren verdwenen was. Allpcchio won
afgemeten voor zes landgenoten,
van wie Cipollini en Bontempi op
meters tweede en derde werden.
Voor Allocchio was het zijn tweede
dagsucces. In de mini,-rit van Erco-
lano naar Nola (31 km) was hij het
gros sprinters al te slim af.

Van Poppel Was niet ontdaan door
zijn nederlaag. Wetend dat nog twee
of drie mogelijkheden voor hem
klaar liggen, maakte hij zich niet al
te druk. „Het maakt niet uit hoeveel
jeer wint, als het in ieder gevalmaar
één keer is. Dat is het enige dat voor
mij telt. Wat anderen van mij ver-
wachten, kan me niets schelen."

sport kort

" SITTARD - SVM won het Sit-
tardse Stadstoernooi voetbal. De
derdeklasser versloeg in de fina-
le vierdeklasser Sanderbout na
verlenging (1-1) en strafschop-
pen. Ook het duel om de derde
plaats tussen Sittard en OVCS
was na negentig minuten en ver-
lenging niet beslist (1-1). Sittard
won via strafschoppen.

" WAGENINGEN - Bij de Ne-
derlandse studenten-judokam-
pioenschappen in Wageningeri
behaalde Jacqueline Lange uit
Kerkrade een zilveren medaille.
Bij de heren tot 71 kilogram was
er een zilveren medaille voor
Fred Pij Is uit Landgraaf.

" MAASTRICHT - Het District
Maastricht en Omstreken van de
Koninklijke Nederlandse Biljart-
bond bestaat veertig jaar. Daar-
om blijft op zaterdag 2 juni de
keu in het foedraal. Van 19.00 tot
20.00 uur houdt het bestuur re-
ceptie in het gemeenschapshuis
te St. Geertruid.

Voetbal, Hoensbroek, oefenwed-
strijd SV Hoensbroek-Tamhouse
Club (Engeland), 19.00 uur.

transfernieuws

" UTRECHT - FC Utrecht heeft
overeenstemming bereikt met Pie-
ter Bijl van Heerenveen. De 25-jari-
ge middenvelder zal een contract
voor twee jaar tekenen. Jan van
Halst van FC Utrecht signeerde een
tweejarig contract bij FC Twente.

lotto
llV van Hulst start inKerkrade op de 1500 meter.

Foto; COR EBERHARD

ADENAU - Valpartijen bij de
vleet op de Nürburgring tijdens
de trainingen voor de GP van
Duitsland. Nadat eerderDomini-
que Sarron en Wayne Gardner -beiden braken een voet - het
strijdtoneel van de wegracers
hadden moeten verlaten, kwam
gisteren de 125 cc-coureur Kohji
Takada ernstig ten val. De Ja-
panner werd met een gebroken
onderbeen en een fractuur aan
zijn lendewervel in het zieken-
huis van Bonn opgenomen.

Valpartijen op
Nürburgring

" NIJMEGEN - NEC heeft Dave
Mitchell naar Engeland terugge-
stuurd. De Nijmeegse club had de
Australische aanvaller in maart tot
het einde van het seizoen voor
50.000 gulden gehuurdvan Chelsea.Opvallende belangstelling uit Oostbloklanden

Kerkrade: ruim baan
voor atletiekgala

Achtste etappe, Regello - Marina di Pietra-
santa: 1. Allocchio 188 km in 4.32.25, 2. Ma-
rio Cipollini, 3. Bontempi, 4. Fidanza, 5. Fa-
nelli, 6. Rosola, 7. Strazzer, 8. Wust, 9. Citte-
rio, 10. Bortolami, 11. Di Basco, 12. Fonta-
nelli, 13. Martinello, 14. Andreu, 15. Baffi,
16. Moreda, 17. Theunisse, 18. Anderson, 19.
Pelliconi, 20. Jaermann, 31. Bugno, 34. Van
Poppel, 40. Rooks, 53. Fignon, 75. Siemons,
107. De Rooy, 112. Rozendal, 121. De Ko-
ning, 176. Ducrot, 177. Schalkers, 179. Lam-
merts, allen zt als Allocchio, 188. en laatste
Craven 3.38.

Algemeen klassement: 1. Bug-
no 37.29.34, 2. Steiger 1.12, 3. Halupczok'
1.24, 4. Lejarreta 1.25, 5. Echave 1.33, 6.
Oegroemov 1.40, 7. Mottet 1.47,8. Chioccioli
2.00, 9. Boyer 2.03, 10. Chozas 2.12, 11. Fig-
non 2.38, 12. Giovannetti 2.41, 13. Giupponi
2.43, 14. Sierra zt, 15. Chiappucci 2.47, 16.
Philipot 2.49, 17. Jaskula 2.52, 18. Moro 2.57,
19. Lelli 3.42, 20. Lecchi 3.46, 23. Theunisse
4.18, 25. Rooks 4.31, 74. De Koning 20.03,
107. Schalkers 40.09, 135. Ducrot 54.49, 144.
Rozendal 56.36, 166. Van Poppel 1.07.22,
178. De Rooy 1.22.24,182.Lammerts 1.25.22,
184. Siemons 1.33.35, 188. en laatste Sevilla
1.53.24.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDS RAMEN-DEURENl? . * u 1 Hommerterweg 35 Hoensbroek![bouwelementen i^

HEERLEN - Midlotto 20A: eerste prijs
geen winnaar; tweede prijs geen winnaar;
derde prijs 45 winnaars, ieder bruto ’ 5.894;
vierde prijs 2.431 winnaars, ieder ’ 107,40
bruto; vijfde prijs 46.149 winnaars, ieder

’ 5. Cijferspel 20A: winnend nummer 32 12
50: zes cijfers geen winnaar; vijfcijfers drie
winnaars, ieder ’ 10.000 bruto; vier cijfers
23 winnaars ieder ’ 1.000 bruto; drie cijfers
180winnaars, ieder ’ 100bruto; twee.cijfers
2.010 winnaars, ieder ’ 10.

Route Olympia's
Ronde in Limburg

BEEK- Op de Limburgse wegen
wordt dit weekeinde de slotfase
van Olympia's Ronde van Neder-
land afgewikkeld. Vandaag is de
aankomst van de voorlaatste rit
op de Cauberg. Morgen finisht
deRonde op deAdsteeg in Beek.

De zaterdagrit over 206 km begint om
14.00 uur in hetBelgische Zottegem. Via
Aalst, Haacht, Sint Truiden, Bilzen, Mo-
pertingen en Gellik wordt omstreeks
17.56 uur (na 177km) de grensovergang
Smeermaas/Maastricht bereikt. De ver-
dere route: Maastricht (179 km, 17.59
uur,Bosscherweg, Noorderbrug, Meers-
senerweg, Marienwaard); Meerssen (186
km, 18.08 uur, Klinkenberg, Parallel-
weg, Gemeentebroek, Gerlachstraat,Wolfsdriesweg), Berg (190 km, 18.13,Vogelzangweg, Langeakker, Slakweg,
Lindenstraat), Terblijt (191 km, 18.15,
Gasthuisstraat), Valkenburg (193 km,18.17, Daalhemmerweg, Grendelplein,
Cauberg, eerste passage finish na 196
km om 18.21 uur en vervolgens nog een
ronde via Rijksweg Vilt, Lindenstraat,
Gasthuisstraat, Daalhemmerweg en
Grendelplein naar finish op Cauberg,
206km, 18.35 uur.

Zondag start in Valkenburg (Plenker-
straat, bij openluchttheater) om 12.00
uur. Vervolgens via Grendenplein en
Cauberg naar Vilt (2 km, 12.03 uur, Sib-bergweg, Viliterweg), Valkenburg (4 km,
12.05, Daalhemmerweg, Grendelplein,
Wilhelminalaan, Reinaldstr, Oosterweg,
Burg. Henssingel, Berkelplein, Neer-

Mheerelindje), Mheer (112 km, 14.39,
Dorpsstr, Duivenstr, Langsteeg),
St.Geertruid (115 km, 14.43, Juliana-
weg, Burg.Wolfstr, Molenweg), Eckelra-
de (116 km', 14.48, Dorpsstr), Honthem
(119 km, 14.49, Limburgerstr, Fom-
mestr), Cadier en Keer (122 km, 14.53,
Limburgerstr), 't Rooth (124 km, 14.56,
Gasthuis, Bemelerweg), Valkenburg
(128 km, 15.01,Daalhemmerweg, Gren-
delplein, Wilhelminalaan, Reinaldstr,
Oosterweg, Burg.Henssingel, Berkel-
plein, Oud-Valkenburg, Strucht), Schin
op Geul (132 km, 15.07, Engwegen, Keu-
tenberg, Wijnweg, Lemmenstr), Scheul-
der (138 km, 15.16, Scheulderdorpstr,
Scheuldersteeg), Margraten (140 km,
15.18, Holstr, Sprinkstr, Past.Brou-
wersstr, Groot Weisden, Hoenderstr,
Trichterweg), 't Rooth, Gasthuis, Be-
melen (147 km, 15.29, Oude Akerstr),
Maastricht (150 km, 15.32,Bemelerweg,
Burg.Cortenstr, Ambyerstr), Rotbem
(153 km, 15.38,Ambyerweg, Oude Rijks-
straatweg), Meerssen (155 km, 15.40,
Bunderstraat), Bunde (156 km, 15.41/
Kloosterweg, Pr.Bernhardlaan, Kasen,
Dennenberg, Op de Locht, Maastrich-
terweg), Geulle (160 km, 15.47, Moor-
veld, Bergstr, Cruisboomstr), Beek (164
km, 15.52, Maastrichterlaan, Kinkestr,
Molenberg, Baron de Rosenlaan, Ad-
steeg, eerste passage finish), vervol-
gens nog twee ronden van ieder 11 kilo-
meter via Eerdshaag, Kelmond (Kelm-
onderhofweg, Holleweg, Schimmerter-
weg, Haagstr), Oensel, Ulestraten (Ge-
wandeweg, Valkenburgerstr), Geverik
(Kapelstr, Daalstr, Geverikerstr, Kasteel
Genbroekstr), Beek (Molenberg, Baron
de Rosenlaan, Adsteeg). Finish na 188
km omstreeks 16.26 uur.

hem, Oud-Valkenburgerweg), Schin op
Geul (9 km, 12.13, Strucht,- Breeweg,
Tolhuisstr, Kerkplein, Graafstr, Wale-
merstr), Walem (11 km, 12.15, Waalhei-
merweg), Klimmen (13 km, 12.18,
Houtstr, Vrijthof, Klimmenderstr, Over-
heek), Hulsberg (16 km, 12.23,Wilhelmi-
naplein, Schoolstr, Aalbekerweg, Diep-
estr), Arensgenhout (18 km, 12.25),
Groot Haasdal (20 km, 12.28, Trich-
terstr, Provincialeweg), Raar (23 km,
12.33), Meerssen (24 km, 12.34, Lange
Raarberg, Kuileneindestr, Kookstr,
Gasthuisstr, Humcoverstr, Humcoven),
Ulestraten (28 km, 12.40, St.Catharinstr,
Past.van Eysstr), Oensel (30 km, 12.42,
Haagstr, Schimmerterweg), Beek (34
km, 12.48, Klinkeberglaan, Putbroeker-
weg), Groot Genhout (36 km, 12.51,Hu-
bertusstr, Grootgenhouterstr, Kamp-
weg), Schimmert (38 km, 12.54, Op de
Bies, Hoofdstr, Oranjeplein, Torenstr,
Hagensweg, Provincialeweg), Aalbeek
(42 km, 12.59), Hulsberg (44 km, 13.03,
Wijnandsraderweg, Kersboomkens-
weg), Wijnandsrade (46 km, 13.05, Bon-
gerd), Swier (47 km, 13.07, Molenweg),
Brommelen, Hoensbroek (50 km, 13.11,
Klinkertstr, Van Hövellplein, Zand-

bergsweg, Randweg, Hommerterweg,
Akerstraat Noord, Ten Hoevenderweg),
Heerlen (54 km, 13.17, Beersdalweg,
Kloosterweg, Looierstraat, Nieuw
Eyckholt, Valkenburgerweg), Kunrade
(62 km, 13.28, Heerlerweg, Bergseweg),
Übachsberg(65 km, 13.32,Oude School-
str,Kerkstr), Huls (68 km, 13.37,Wijnstr,
Molsbergerweg), Simpelveld (70 km,
13.39, Molsberg, Rolduckerweg, Pleistr,
Grachtstr, Hulsbergweg, St.Remi-
giusstr, Stampstr, Dr.Ottenstr, Irmstr,
St.Nicolaasstr, Bulkemstr), Eys (76 km,
13.48, Mr.Dr.Froweinweg, Mesweg,
Grachtstr, Trintelerberg), Trintelen (79
km, 13.52, Eyserweg), Colmont (81 km,
13.55, Ransdalerstr), Ransdaal (84 km,
13.59,Ransdalerstr, Vrakelbergweg), Ei-
kenrade (91 km, 14.09, Eyserbosweg),
Eys (93 km, 14.12, Van Plettenbergweg),
Wittem (95 km, 14.15, Wittemerallee),
Partij (96 km, 14.16, Oude Heirbaan,
Gulpenerberg), Gulpen (98 km, 14.19,
Landsraderweg, Koning van Spanje,
Crapoel, Landsrade), Heijenrath (104
km, 14.28), Slenaken (106 km, 14.30, Wa-
terstr, Dorpsstr, Piemert, Hoogcruts,
Onder Scheij), Noorbeek (110 km, 14.36,
Bovenstr, Dorpstr, Klompenstr, Wesch,

In totaal staan 14 disciplines op het
programma. De meeste aandacht
gaat bij de heren uit naar de sprint,
de 800 meter (vier lopers onder 1.47),
de 3000 meter en het kogelslinge-
ren. Bij de dames zijn vooral inte-
ressant: de 1500 en 3000 meter, de
100 meter horden, het verspringen
en het hoogspringen. NOS-Studio
Sport zal woensdag 6 juni in haar
uitzending tien minuten aandacht
aan het gala besteden.
Topatleten die op 6 juni tussen 19.00 en
22.00 uur aantreden zijn: 100 meter: Robert
Hacket (USA, 10.26), Cliff Wright (Jamaica,
10.26) en Emanuel Tuffour (Nigeria, 10.30),
400 meter Thomas Koech (Kenia, 45.7) en
Ken Lowery (USA, 45.5), 800 meter Stephen
Ole Marai (Kenia, 1.44.3) en Moussa Fall (Se-
negal, 144.5), 3000 meter Terry Thorntori
(Engeland, 7.51.2), Mark Ëlliot (Jamaica,
7.52.34) en Hans Koeleman (7.52.0), kogel-
slingeren Heinz Weis (Brd, 82.84), Sahner
(Brd, 80.22), Drigol (Sov, 81.98) en Plunge
(Sov, 80.12). Bij de dames: 100 meter Beatri-
ce Utondu (Nigeria, 11.25), 1500 meter Elly
van Hulst (4.03), Laimute Baikauskaite
(Sov, 4.01 zilver in Seoel), 100 meterhorden
Claudia Zaczkiewicz (Brd, 12.77 brons in
Seoel), hoog Heike Henkei (Brd, 2.00), Gali-
na Astafaï (Roemenië, 2.00), Andrea Arens
(Brd, 1.96) en ver Mathesius (DDR, 6.64),
Katja Trostel (DDR, 6.81) en Irena Oshenko
(Sov, 6.77).

jaren aan de slag hoopt te gaan met
een budget van circa drie ton.

n tvheleidZrracle wordt de weg van de
«g jjZuJkheid bewandeld. Voorlo-
ri^gedr elk dubbeltje nog worden
rll uit d voordat,het kan wor-

b, gegeven. „We werken methVt, get van 60000 gulden. Dat
tf°gra^einig- Toch hebben we een
zNiPiZ _a dat de mensen moet
h^dia £oeien- Elly van Hulst,
>.6rs jf Zaczkiewicz, Rob Drup-% r,a

anK ulker en Thomas Koech
t^ken die aanspreken. Dit jaar
*een d

w
t
e vooral op atleten die net

/ bovfZiop aanleunen. We maken
■tS DfZ en een hmietenwedstrijd
»V_nZmensen kunnen zich kWali-Sv_r, 0r het EK in sP"t en dat>n sr_ °P 2ich is al voldoende om
ft" h]Hnnende striJd te garande-aus Deckers die over enkele

Opvallend is de grote belangstelling
voor atleten uit het Oostblok. Het
zijn relatief goedkope 'arbeids-
krachten', die in sportief opzicht
heel wat te bieden hebben. Twee
Russen zorgen voor een landelijke
primeur in Kerkrade. Voor het eerst
zal er in ons land over de zeventig
meter worden geworpen op het on-
derdeel kpgelslingeren. Grote afwe-
zige in Kerkrade is Nelli Cooman.
De nationale sprinttopperpaste met
een prijskaartje van 5000 dollar niet
in het financiële plaatjevan de orga-
nisatie.

Primeur

a Van onze sportredactie
*NenV E ~ Het Jaarlijkse atletiekgala in Kerkrade groeit uit tot een
k regin 6nt van internationaleallure. Waren het vijfjaar geleden nog veel-
hun aale toPPers die streden om de eer, op woensdag 6 juni is het de
%n 5fn de mondiale subtop om zijn kunnen te tonen in het Roda-sta-
% V_Yaarmee wordt een volgende, flinke stap gezet in de richting van
K^ Zich t

assen meetinS- De organisatie heeft echter geenszins de intentie
i bber? SPisPie_elen aan onderonsjes in Koblenz, Zürich of Hengelo. „We
vernafWel de ambitie om over misschien al twee, drie jaareen redelijk

n dp (_onaal topprogramma te bieden", zegt Arno Deckers, de voorzitter
* stichting Atletiek Gala Kerkrade.

Buitenlanders
in Ronde Limburg
STEIN - De Indonesische wie-
lerploeg start op eerste pinkster-
dag in de Ronde van Limburg
voor amateurs. Het Indonesische
team vertoeft de komende drie
maanden in Europa om zichvoor
te bereiden op het wereldkam-
pioenschap in Japan. Ook forma-
ties uit de Sovjetunie, Tsjecho-
slowakije en Australië doen mee
aan de Limburgse klassieker.

Nederlandse
veteranen tweede
KERKRADE - Frankrijk won in
Kerkrade de eerste officiëlevete-
ranen-atletiekinterland op Ne-
derlandse bodem overtuigend.
Zowel de mannen als de vrou-
wen bleken te sterk voor de
teams uit Nederland en België.
Nederland werd telkens tweede.
In de totaalstand scoorden
Frankrijk 383, Nederland 351 en
België 218 punten. De Limburg-
se vertegenwoordigers in de
Oranjeploeg kwamen redelijk
voor de dag. Jacques Janssen
(AV Tegelen) werd tweede bij
het kogelstoten met 13.51 m,
Harry Zitzen (Achilles-Top) vier-
de bij het discuswerpen met
44.40 m. en Arno Deckers (Achil-
les-Top) vijfde op de 110 m. hor-
denin 18.81. Bij de dames moest,
als enige Limburgse, Han Vos
(Achilles-Top) op het laatste mo-
ment aantreden voor de 5.000 m.
De niet geheel fitte Kerkraadse
werd tiende.

Joop Hiele
onder de
pannen
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presteerde ; Eric Wil-
lemsz Geeroms voor-
treffelijk. Achter win-
naar Jos Lansink legde
de ruiter uit Weert be-
slag op de vijfde plaats.,

'Technology' bij de tijd in Eindhoven

Ehrens springt
gat in de lucht

NIEUWSTADT -Het Limburgse
trainerskorps onderging een for-
se uitbreiding. Voor de cursus
Trainer-Coach 11, dat recht om
voetbalclubs tot en met de twee-
de klasse KNVB te trainen,
slaagden de volgende kandida-
ten: Jean Beijers (Eijsden), Math
Bulté (Meerssen), Peter Douma
(Hoensbroek), Theo Huygen
(Siebengewald), Jac Michiels
(Susteren), Jo Oosterbosch
(Maastricht), Nico Perez (Land-
graaf), Theo Poeth (Mechelen),
Jo Slenter (Maastricht), Ton Sta-
kenborg (Thorn), Hans van Tus-
senbroek (Landgraaf), Fred Ver-
nhout (Schinveld) en Rein Wie-
demeijer (Meerlo).

Trainerskorps
uitgebreid

Ehrens goed. Met Op-
tiebeurs Attention werd
hij zesde, waardoor hij.
praktisch zeker is van
een startplaats. Henk
van de Broek uit Seve-
num deed het in deze
door de Brit Heffer ge-
wonnen rubriek nog be-
ter. Hij werd derde ach-
ter Piet Raymakers. In
de Dunhill-wedstrijd

In de Dunhill-wedstrijd
liep het allemaal nog
niet zo goed. „HCS
Technology had het
duidelijk op zijn heu-
pen. Hij is dan echt niet
terijden. Gelukkig ging
het vanmiddag aanzien-
lijk beter". Ook in de
eerste kwalificatiewed-
strijd voor de Derby
van morgen presteerde

Uitslagen; nationaal jacht-
springconcours: 1. Van der
Pol (Ambrosius); nationaal
tabel A, barrage: 1. Lansink
(Libero H), 2. Swelheim
(Witch Broome Wizzard), 3.
Lansink (Voltaire 1), 5. Gee-
roms (Olympic Briljant); in-
ternationaal jachtspringcon-
cours: 1. Ehrens (HCS Tech-
nology), 2. Raymakers (Za-
miro ZB), 3. Bulthuis (Gol-
den Brown); internationaal
tabel A, barrage: 1. Heffer
(Viewpoint), 2. Raymakers
(Attent ZB), 3. Van den
Broek (Andretti), 4. Voorn
(Wembley).

ZARAGOZA- Het wielerseizoen is
voor Erwin Nijboer voorbij. De 26-
-jarige prof kreeg in het Miguel Ser-
vet-ziekenhuis van Zaragoza te ho-
ren dat het herstel van de verwon-
dingen zeker tot september duurt.
De renner uit de ploeg van Hennie
Kuiper kwam donderdag tijdens de
Ronde vanAragon in Tudela op vijf-
honderd meter van de finish ernstig
ten val. Met vijf gebroken ribben,
fracturen aan zijn ellepijp en spaak-
been en een lichte hersenschudding
werd hij in het ziekenhuis opgeno-

men. Bovendien bleek een van de
ribben een deel van zijn linker-long
licht geraakt te hebben.

Vrijdagmorgen mocht hij na de ope-
ratie de intensive care, waar hij de
nacht had doorgebracht, verlaten.
Hij beseft dat zijn zo voorspoedig
begonnen wielerjaar - hij won de
Driedaagse van de Panne en een rit
in de Vuelta - een voortijdig einde
heeft gekregen. „Spijtig, maar het is
niet anders. Ik heb al contact gehad
met Kuiper. De afspraken over een
contract voor volgend jaar blijven
geldig. Het ongeluk verandert er
niets aan", vertelde Nijboer. „De
artsen hebben gezegd dat het drie
maanden zal durenvoordat ik volle-
dig genezen ben. Dan pas kan ik
weer gaan trainen. Als ik in het na-
jaar nog een wedstrijdje kan rijden,
heb ik geluk gehad."

Erwin Nijboer
drie maanden
uitgeschakeld

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS
EINDHOVEN - Lang
nadat springruiter Rob
Ehrens de eerste prijs in
ontvangst had geno-
men, stond hij nog on-
gelovig naar zijn tijd op
het scorebord te kijken.
„Het was snel, maar ja,
hij liep ook super. In het
begin reed ik rustig,
maar toen ik voelde dat
hij lekker ging, durfde
ik risico's te gaan ne-
men. Technology werk-
te uitstekend mee." Op
de tweede dag van het
concours-hippique in
Eindhoven sloeg Eh-
rens zijn slag tijdens het
internationaal jacht-
springen.

sport in cijfers

ITOTERDAM - Joop Hiele, de 31-
-jl |ei transfervrije Feyenoorder,Ism heeft bij het bedrijf van SVV-
■m 1.501' Jonn van DiJk een contract. ekend, dat hem voor acht jaartj^e Schiedamse eredivisieclub
j at. De doelman, die zich maan-. g weer meldt bij de selectie van
l nJe, stond ook in de belangstel-
StY'an c franse clubs Nantes en

en het Engelse QueensL £ Hangers. „Maar die wilden niet
ite i orte termijn beslissen," aldusH®le- die zo kort voor het WK blij is
ikorr, meuwe zekerheid. „De toe-|L s* zal moeten uitwijzen hoe
M]g Jk nog onder de lat sta, maar ik
lekker nog het EX van 1992 ha-
\ak^ s straks is uitgespeeld,
SVv naar c technische staf van'
vjw, °f naar de verkoopafdeling

net bedrijf van John van Dijk.

Italiaanse sprinters staan op hun strepen

fesIwij! aernonstratietoernooi mannen, halve
jt^s:. Haarhuis-Agenor 6-4 6-4. Düssel-Kw .WereWbeker landen, mannen: VS-
!Wilunie 2-1, Courier-Volkov 6-4 6-2, Gil-
:OltZsJerkassov 6-3 6-2, Flach/Courier-
'l,"vsk-Gabritsjiclze 3-6 6-1 6-7. BRD-
keJ7 e 1-2, Steeb-Brugera 6-2 4-6 3-6, Bec-

_-K cse 2"6 !-6. Stich/Jelen-Bruguera-
l%h-oneU 6"3 6-2. Eindstand: 1. VS 3-3; 2.
|ila^Jre 3-2; 3. BRD 3-1;4. Sovjetunie 3-0. VS
"WSa'e' Straatsburg, vrouwen, kwartfi-
l, 7 R "Cueto 6_l 6"°' Quentrec-Martinek
\]u ®"2> Grossmanri-Pampoelova 6-1 6-3,"^raf-Labat 6-1 7-6.

/fc^SPORTiW. _fn> internationale dressuurwedstnj-
Wii * St- Georges: 1. Sanders (Otympic
«ler >' 2- Klimke (Bibelo); 3. Lievens
'°lviZ s)' 4- Haazen (Windsor), 8. Bontje
I*cr pic Larius), 10. Van Grunsven (Olym-
!«) ?°"flre). Grand Prix: 1. Nathorst (Dan--srZ' lathorst (Chirac), 3. Klimke (Rocco

" „>i 5' Bartels (Olympic Duphars Cou-

I1)Z '■ Van Grunsven (Prisco), 9. Haazen
<e V ii' 15- Bontje (Lester Piggot), 16. Van
1% ..«de (Chevalier), 17.Laarakkers (Talis),
jutten (Clavecimbel).

Van Poppel:
verkeerd

'gironummer'
MARINA DI PIETRASANTA- De Italiaanse sprinters zijn
voor Jean-Paul van Poppel
voorlopig nog te sterk. De naar

zijn vorm zoekende Neder-
landse 'koning van het duw-
en trekwerk' aan de streep kon
in de achtste etappe opnieuw
geen rol van betekenis spelen
in een massaspurt. Die was
wel voor hem op het lijf ge-
schreven. De Italianen waren
meedogenloos, Van Poppel fi-
nishte als 34ste.

" Stefano Al-
locchio is ieder-
een weer te
slim en te snel
af. Jean-Paul
van Poppel is
nog niet eens in
beeld.

Voor Van Poppel begint de tijd te
dringen. In de Giro vormen massa-
spurten een uitzondering, en die
heeft Van Poppel nodig om zijn gi-
gantische jaarsalaris bij Post waar
te maken. Vorig jaarpakte hij twee
ritten in de Giro, waarna een decep-
tie in deRonde van Frankrijk volg-
de. Gisteren leek het eindelijk zijn
dag te worden. Een vrijwel vlakke
rit, een rustig pedalerend peloton en
een aankomst op een brede boule-
vard in de badplaats Marina di Pie-
trasanta.

Waarschijnlijk denkt Post, die dins-
dag in Italië arriveert, er anders
over.

Limburgs dagblad sport



Fysiotherapeut Uwe Capelmann vergezelt tennisster overal ter wereld

De stille kracht
achter Steffi Graf

AKEN - Stefanie Maria Graf. Zij is de gevangene van haar eigen succes. Het is de prijs die
de lieveling van de natie moet betalen voor haar roem. De roddelpers achtervolgt haar tot
in de slaapkamer, opdringerige fans omringen haar op straat en op de tenniscourts wordt
ze belaagd dooraankomende talenten als Arantxa Sanchez, Monica Seles en vermoedelijk
binnenkort ook Jennifer Capriati. Steffi Grafvoelt zich opgejaagd, maar de toegenomen
gekte en de verliesbeurt tegen Seles hebben haar aan de vooravond van Roland Garros
niet uit het evenwicht kunnen brengen. Graf, het toonbeeld van 'Gründlichkeit', kent
geen zenuwen. Ze is koel en meedogenloos. En bovenal uiterst gedisciplineerd.

door

frans dreissen

Opwindend waren de duim-
breuk en voetkwetsuur overi-
gens niet voor Capelmann. „Dat
met die duim was een gewone
fractuur-nabehandeling. Het eni-
ge interessante was hoe lang het
regeneratieproces zou duren.
Een breuk heeft uiteraard tijd
nodig om te helen. In dit geval
duurde het nog relatief lang.
Graf lag enkele weken stil met
gips en dat veroorzaakte proble-
men aan depols. De pezen waren
korter en moesten weer iets wor-
den gerekt. Ook de voetblessure
tijdens de Masters, zij was op de
bal gaan staan waarna de voet
omknikte, had enige tijd nodig
om te herstellen. Ik zit dan vaak
langs de kant en observeer elke
beweging. Dan zie ik ofze op vol-
le belasting kan spelen of niet.
Trouwens, iedereen heeft wel
eens ergens last van. Pijn aan de
voet ofaan de schouder is bij een
toptennisser heel normaal. Het is
gewoon een gevolg van de zware
belasting".

In vier jaar is er een leuke band
gegroeid tussen de Steffi Graf en
Uwe Capelmann. De Akense fy-
siotherapeut maakt als het ware
deel uit van de 'familie. „We zien
elkaar bijna dagelijks en doen
daarom ook veel samen. Steffi is
zeer familiair in de omgang. Als
we in het buitenland zijn, gaan
we samen shoppen, naar het
theater of bezoeken we culturele
bezienswaardigheden. Vaak blij-
ven we ook gewoon op de hotel-
kamers en dan koken Steffi of ik
af en toe. Meestal maakt haar
moeder echter het eten en wordt
er gekaart", aldus Capelmann,
die inmiddels gewend is aan het
jachtige hotelkamerleveh.
Capelmann is een sportfanaat.
Hij speeltzelf tennis en slaat een

" Fysio-
therapeut
Uwe
Capelmann.
Ook hij
is ver-
antwoorde-
lijk
voor het
succes van
Steffi Graf.
Foto:
CHRISTA
HALBESMA

Capelmann begrijpt daarom zeer
goed dat Graf het grote publiek
en de media af en toe mijdt. „He
is vaak deprimerend datje overa
op straat word aangesproken' en
„Ik zou af en toe liever^ eens
iemand anders willen zijn". Ull'
spraken die Steffi Graf steeds va-
ker bezigt. Graf, geroemd om
haar mentale hardheid, haar per-
fecte forehand en haar ongeken-
de atletische vermogen, lijkt
steeds minder plezier aan net
tennis te beleven. Bovendien
heeft ze in de loop der jareneen
groot deel van haar spontaniteit
verloren en takelt haar vriende-
lijke imago in ijltempo af.

„Het is gewoon niet mogelijk om
het alle mensen naar hun zin te
maken. Win je met 6-0 en 6-0 dan
is het eentonig. Win je in drie sets
danzeggen de mensen datje niet
meer de oude bent. Er is alUp
wel iemand die zich ergert", leen
Capelmann met Graf mee-
„Vroeger werd er gevloekt op
JohnMcEnroe. Men hekelde zUn

gedrag en zijn maniertjes. NU
gaan ze naar hem kijken omJfzien wat hij nu weer uitspookt.
Tennis is een stijve bedoening-

Er moet leven in de brouwerij-
Gullit is een excentriekevoetbal-
ler met zijn rasta-kapsel. HU
speelt bovendien goed en zorg
voor spektakel. Zoiets heeft hei
vrouwentennis ook nodig".

En over haar image: „Is dat dan
zo slecht? Jekunt toch niet mei
tweemaal 6-0 winnen en dan oo*
nog vrolijk blijven. Dan lijkt. z
net een clown. En natuurÜP
maak je ook geen opzettelijk
fouten. Dat ze niet altijd even
vriendelijk is, heeft te make
met de vaak agressieve Duits
pers. Er wordt maar wat geschre-
ven. Als er ietsover jevader in d
krant staat, zoals vorige week aa
verhaal over die jonge meid_e
dat onderwereld-gedoe, oa
raakt je dat. Gelukkig staat -*
daar boven en kan ze dat makk
lijk van zich afzetten".

Graf steekt nog met kop <*
schouders boven de rest uit- V
concurrentie is te wispelturig'
blessuregevoelig of gewoon
zwak. Toch zal ze in Parijs oy
haar tellen moeten passen. "orJ<>
jaargingze in de finale ten ondc
tegen Aranxta Sanchez. Gee
wonder dus dat Graf zich oi'
maal beter dan ooit heeft voorb
reid op gravelbanen. „Ik be
deze week nog een paar keer d J

haar thuis geweest om te kijke
of alles in orde was. Gravelspe
levert wel eens problemen m
de adductoren op. Maar omdat z
enkele graveltoernooien acht
de rug heeft, verwacht ik gee^
moeilijkheden". En als G-a
straks in Parijs triomfeert, da
juicht Uwe Capelmann stieken
mcc. Per slotvan rekening is °°hij een beetje verantwoordelU
voor het succes van het Duits
tennisidool.

Waren het er in het begin slechts
een paar, tegenwoordig vertoeft
Capelmann jaarlijks zon 230 da-
gen in de directe nabijheid van
Steffi Graf en de rest van het
Duitse tennisteam. „Een goede
medische begeleiding is essen-
tieel voor een topsporter. Zeker
voor iemand van achttien jaaren
ouder. Op dieleeftijd is een mens
uitgegroeid en danherstelt het li-
chaam zich minder snel. Dan kan
een masseur al gauw wonderen
verrichten".

Een echt 'dankbaar object' is
Steffi Graf (zij wordt 14 juni 21
jaar) voor Uwe Capelmann nog
niet geweest. Afgezien van een
voet- en duimblessure bleef haar
lichamelijk ongemak vooralsnog
bespaard. Bovendien is het zo
dat winnaars in de praktijk rela-
tief zelden tobben met blessures
en dat het juist de verliezers zijn
die worden getroffen door aller-
lei kwaaltjes. „Voor mij wordt
het natuurlijk pas interessant als
er echt iets fout is. Dan moet je
daar een oplossing voor zoeken.
Aan de andere kant ben ik uiter-
aard blij dat het zo goed gaat met
Steffi. Dat betekent dat ik mijn
werk goed doe. Als fysiothera-
peut moetje immers ook blessu-
res kunnen voorkomen".

weleens op de massagetafel en is
kapot. Dan moetje haar een lich-
te massage geven en je mond
houden. Woorden hebben dan
geen betekenis. Je moet de sfeer
en de spanning aanvoelen en er-
naar handelen".

Manon Bollegraf zei ooit: „Als je
tegen Graf speelt, dan ben je blij
als je in de kleedkamer zit. Het
publiek wil alleen maar bloed

zien". Steffi Graf staat voor elke
wedstrijd onder hoogspanning.

„Ze is een perfectionist; een pure
prof. Op de eerste plaats komt
het tennis, vervolgens een tijd
niets en dan de rest. Het is be-
langrijk datje goed met die span-
ning omgaat. Op tijd rust nemen
is zeer belangrijk. Vooral om je
op een wedstrijd te concentre-
ren".

„Eerlijk zijn tegenover de sporter
is zeer belangrijk", zegt Capel-
mann. „Je moet kunnen luiste-
ren en zwijgen. Steffi Graf ligt

golfballetje in Brunssum. Hij
werkt graag met topsporters en
wordt uiteraard ook regelmatig
geconfronteerd met hun nukken.
Bekend is ook het zure gezicht
van Graf; een mimiek diehaar op
Wimbledon ooit de bijnaam
'Miss Sauerkraut' opleverde.

ploma het heilige gras te betre'

den. JanEbbinge: „Tsja. pat£een verschil in cultuur, in op-
vattingen."

'Golfsport moet van
bekakte imago af...'

Jan Ebbinge boos over mentaliteit spelers # In tien jaren liep het
ledental van de

Nederlandse Golf
Federatie op van 16.000
nar 45.000. Golfwordt

door velen uiterst
serieus beoefend (op

dezefoto John
Verhappen), maar Jan
Ebbinge meent toch dat

de golfsport 'dat
kakkineuze geurtje zal

blijven houden.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Maar het gevolg is wel dat he
in een betrekkelijk klein e'

ook arm land als lerlandkrjo^
van de goeie golfers, terwijl d
beste Nederlandse professi
nal zich maar net tussen
beste honderd van EuroP
heeft weten te wringen. Jai
Ebbinge: „Dat is natuurlijk v/e
zo - ik verwacht trouwens d
Bos binnenkort nog wel me
van zich zal laten horen, hü
een groot talent- maar daar s'<
ik niet zo vlug een oplossi"»
voor. lemand die nog rï0°n,
heeft gegolfd, kan je niet z°.
maar de baan opsturen. V
zou alleandere spelers, diea£ter hem komen, verschrik*
lijk ophouden."

Maar dat scenario geldt vo
lerlandtoch zeker net zo goe ,'
Ebbinge: „Nee, niet helern^Daar leer je al op heel j°n%j
leeftijd golfen op de baan °\
de hoek. Hier, in Nederland, .
bijna geen golfjeugd. De kind t
ren die het doen, spelen omo
hun ouders lid zijn van e
golfclub. Jongens of mei^ Jag
die op een mooie zomerd
langs de golfbaan fietsen e
denken: hé, dat is leuk, da. £
ik öok doen... dat komt bij»

niet voor."

Rijst de vraag: waarom da
niét? Ebbinge: „Daar kan £maar één antwoord op geV^-
het belangvan een goeie Je.u°e„
opvang wordt bijna niet me j
zien. Er zijn hier en daar
wat scholingsmogelijkhed
en in Alphen aan de Rijn vv°
den scholen uitgenodigd °eens te komen spelen. Maar n
laas is dat een grote uitzon»^ring en ik begrijp eigenlijk n*g
goed waarom. Ik ben toch ba.
dat veel golfbestuurders er n
nut niet van inzien omdat
golf meer beschouwen als e
sociëteit in de open lucht d
als een sport. Ja, en dan kom J
geen stap verder natuurlijk-

En houdt de golfsport dat kak-
kineuze geurtje? , enJanEbbinge zuchtend: „H> v
bang van wel, ja."

Rob vaP
den Dobbelsteen

Groot talent

Het probleem speelt al ja-
ren en zal voorlopig niet
worden opgelost. Jan Eb-
binge: „De meeste men-
sen die gaan golfen, doen
dat niet om de sport,
maar omdat ze erbij wil-
len horen. Daar heb je na-
tuurlijk niet zoveel aan.
Ik bedoel: voor die men-
sen is het best leuk en de
clubkas vaart er wel bij,
maar het peil van het Ne-
derlandse golf gaat er
niet door omhoog. Wij
kunnen er niets van, he-
lemaal niets. Onze beste
golfer, Ruud Bos, staat
95ste op de Europese
ranglijst. Dat zegt vol-
doende."

Jan Ebbinge (43) is hoofdre-
dacteur van het maandblad
Golf, televisiecommentator bij
Eurosport en golfmedewerker
van NRC/Handelsblad. Zelf fi-
gureerde hij met een handicap
van 5 ooit in de Nederlandse
subtop ('wat dat ook moge
voorstellen') een score die nu is
bijgesteld tot 12. Hij speelt van-
af zijn vijftiende ('lk ben heel
bevoorrecht') en heeft een ver-
frissende kijk op wat door ve-
len 'de sport van de toekomst'
wordt genoemd. Ebbinge met
een scheef mondje: „Sport van
de toekomst? Ik help het ze ho-
pen. Ik eh... ik moet zeggen, ik
geloof er nog niet zo in."

Hoezo? In tien jaarliep het le-
dental van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF) toch. op
van 16.000 naar 45.000 en ver-
spreid over het land liggen er
nu al 53 officiële banen. Ge-
voegd bij de 48 niet gehomolo-
geerde pisten, betekent dat een
bestand van 101 'courses'.

Ebbinge met een gezicht alsof
hij zojuist een ferme slok lever-
traan heeft genomen: „Zie je,
dat bedoel ik nou. Het zijn geen
'courses', maar banen; het zijn
ook geen 'clubs', maar stokken.
Er is steeds gezegd, ook door
de NGF: laten we nou eerst
proberen dat kakkineuze ima-
go van ons af te krijgen. Maar
dat lukt niet. En waarom niet?
Omdat juist de nieuwelingen,
de mensen die erbij willen ho-

ren, hun bal niet in de bosjes
slaan, maar in de 'rough'. Want
dat staat sjieker. Ik word er wel
eens heel moedeloos van."

Zeker als hij er ook nog de
nieuwe baan te Diemen als
voorbeeld bij haalt. Golfcentre
Amstelborgh (let op de deftige
rangschikking der letters)
werd aangelegd met de uit-
drukkelijke bedoeling golf
'open te breken. „Maar", ful-
mineert Ebbinge, „ten eerste
worden de leden consequent
'members' genoemd, ten twee-
de wordt er niet gesproken
over een clubhuis, maar over
een 'clubhouse' en ten derde
kan ik zo nog wel uren door-
gaan. Zo wordt het nooit wat,
denk ik dan pessimistisch."

Zeker niet als je daarbij be-
denkt wat golfkost. JanEbbin-
ge: „Nou... ik moet zeggen: dat
is toch wel verbeterd de laatste
jaren. Goedkoop is golf nog al-
tijd niet, maar voor ’ 22 kan je
bijvoorbeeld al een rondje over
de baan van Spaarnwoude ma-
ken. En zo zijn er nog wel meer
voorbeelden. Op Amstelborgh
kost een jaarabonnement

’ 475. Ik ken sporten die duur-
der zijn. Watje alleen wel hebt:
je mag pas op de baan spelen
als je een golfvaardigheidbe-
wijs hebt. Daarvoor moetje les-
sen nemen bij een leraar. En
die zijn niet goedkoop."

Toch vreemd. Waarom is in ler-
land zon vaardigheidsbewijs
geen voorwaarde (wie zin heeft
te golfen, gaat golfen - als hij
de in het rond vliegende plag-
gen maar weer keurig op hun
plaats legt), terwijl er in Neder-
land onmiddellijk een baan-
commissaris voor je neus staat
als je het waagt zonder zon di-

Limburgs dagblad sport

De tennismiljonaire (geschat in-
komen: 10 miljoen' per jaar)
hecht veel waarde aan de medi-
schebegeleiding, die bij veel ten-
nisters een ondergeschikte rol
speelt. „Fit en gezond blijven;
dat is het geheim van mijn suc-
ces", liet ze steeds weten. Daar-
om nam de familie Graf fysiothe-
rapeut Uwe Capelmann uitAken
in de arm. Hij vergezelt het ten-
nisgenie naar alle uithoeken van
de wereld, kneedt haar spieren
en zorgt voor de lichamelijke
ontspanning. Capelmann is be-
halve masseur ook vertrouwens-
man. „Het is niet alleen over die
spieren wrijven. Het is ook luis-
teren en zwijgen". Zoals afgelo-
pen weekend na die nederlaag
tegen Seles in Berlijn. „Dan
praat je niet meer over het spel.
Dat zou haar alleen maar meer
ergeren".

Uwe Capelmann maakte vier
jaar geleden in het Spaanse Mar-
bella voor het eerst persoonlijk
kennis met Steffi Graf. „Plotse-
ling stonden ze voor mijn hotel-
deur: Steffi Graf en ClaudiaKoh-
de. Ze waren licht geblesseerd en
wilden graag behandeld worden.
Dat heb ik toen gedaan en blijk-
baar met veel succes. De kwetsu-
ren genazen voorspoedig en dat
leidde tot het verzoek om Steffi
Graf op alle grote toernooien te
begeleiden". Capelmann, die met
zijn collega Waldemar Kliesing
(nu de vaste therapeut van Boris
Becker) eerder reeds faam had
verworven met de begeleiding
van de hoogspringers Thran-
hardt en Mögenburg, had geen
bedenktijd nodig. „Het was een
uitdaging voor mij om topspor-
ters te kunnen behandelen".

Het liep al snel uit de-hand wat
betreft het aantal behandelingen.
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Zo maar een
zondagmiddag
op bezoek bij

VAN GOGH
'Het is eigenlijk veel te mooi weer om op een expositie rond te
lopen', realiseer ik mij te laat ergens tussen Utrecht en Amster-
dam in de confortabele bus, die ons richting het Amsterdams- Van Gogh-museum brengt. Die 'ons' is een groep van zon vijf-
tig personen, die hebben ingeschreven voor één van de drie rei-
zen, die deze krant onderneemt naar de fascinerende tentoon-
stelling van de wereldberoemde kunstenaar. Al wat oudere
mensen over het algemeen, rustig en bedaard; dus gelukkig geen
'Olé, olé ...'of 'We zijn er bijna', maar een bandje met smeuïg
gespeelde walsen van Johann Strauss c.s. Op een bij deze gele-
genheid passende, stijlvolle manier wacht men geduldig op de

dingen die komen gaan.

" Het beeld van
Van Gogh met
zonnebril en
walkman blijft
me de hele dag
achtervolgen...

" Het 'village
Vincent van
Gogh', een pa-
viljoen vol com-
mercie.
Foto's:
DRIES LINSSEN

door

" Bij een fraaiecatalogus wordt
een 'passend'
tasje verstrekt.

Ruim twee-en-een-half uur
voor het tijdstip dat wij
het museum binnen mo-
gen, arriveren we op het

-üseumplein. Aan het aantal bus-n te zien, zijn we duidelijk niet de
die deze zondagmiddag heb-

n uitverkoren voor een bezoek
rod Van Goêh- De 'fou roe' ~de
-cln

gek
' zoals de Neder'andse
in Frankrijk genoemd

n.ere- -is een 'hot item' geworden,
j e' alleen in Nederland, maar ook
Sn -lgië ' Du-tsland' Frankrijk,
|a ,n-e> Italië en de Scandinavische
rt
, .^n, zoals ons de nummerplatenjgk-ijkmaken.

tj:jereen brengt op eigen wijze de
dg d°or, totdat we binnen mogen:
de een gaat een hapje eten, de an-
-0

r 2oekt een terrasje op in de zon-
j-, ergóten binnenstad, velen - ook
aZ" brengen allereerst een bezoek
het* et.'vi-lage Vincent van Gogh',
v
l Paviljoen vol commercie, waar-

ten
Z° Vele kunstliefhebbers nietn onrechte 'over hun nek zijn ge-

Prullaria
av
re 'gende teksten met 'No tickets

j, auable for today' (vandaag geen
CnJes meer) en 'We don't sell tic-
j_

s m advance' (geen kaartjes in
da v.0orverkoop) maken duidelijk,
gee Je ZOnder geld'g toegangsbewijs
rje

n enkele kans van slagen hebt,
te Scn-.derijen van de grote meester
to m°gen aanschouwen. Maar de
v.i^a__B tot het prullaria-dorp is
■oil' l êeld moet immers bl'Jven
g en> nietwaar. Het aanbod is gi-'
'en r\° h: horloges, lepeltjes, tapij-
T ' Pelfts Blauw porselein,
%n !^tS' speelkaarten, pennen,
itg^Pdassen, klompen, wijn, be-
verS.' bussen; allemaal kitscherig "|Z SIerd met Van Gogh-kunst. Ver-
v;n lnë maakt plaats voor afkeer, al
scl en sommigen in mijn gezel-
van vhet best meevallen- Het beeld
Wai, an Gogh met zonnebril en
niiru 3" bliJft mij echter de heleadag achtervolgen.

" De bezoekers
storten zich op
de vele boeken
over de gevierde
meester.belangstelling voor Van Gogh. Het

is zoals de mevrouw naast me in de
bus later zou zeggen: „Je wordt er
als het ware naar toe gedreven.
Men wekt de indruk, dat je het je
verdere leven wel kunt vergeten, als
je dit mist." De enorme publiciteit
heeft inderdaad zijn uitwerking niet
gemist. Hoevelen van deze mensen
zijn ooit eerder in een museum ge-
weest, hoevelen zullen er ooit nog
komen?

deren is er niet. Daar schijnt bij de
meesten ook geen behoefte aan te
zijn. „Is dit een normale drukte",
vraag ik aan een suppoost, die zich
onverstoorbaar, maar zeer nadruk-
kelijk staat te vervelen. „Het is het
begin van een nieuw blok", legt hij
uit. „De mensen komen allemaal op
hezelfde tijdstip binnen en maken
het zich op die manier zelf moei-
lijk." Hij zegt het op een zakelijke,
emotieloze toon. Veel schelen kan
het hem klaarblijkelijk niet.

Ideaal
Er is natuurlijk ook een hoop te
zeggen vóór deze enorme presenta-
tie. Het is toch een ideale mogelijk-
heid om schitterende kunstwerken
te bewonderen, die normaliter over
de hele wereld verspreid, in musea
hangen te pronken. Dit is een unie-
ke collectie, die in deze samenstel-
ling wel nooit meer te zien zal zijn.
Het is fascinerend de schilderijen te
bewonderen waaraan Vincent zelf
de grootste waarde hechtte. De
schilderijen, die hij essentieel vond
voor zijn ontwikkeling en waarvan
hij studies maakte en verschillende
versies. Met verandering van kleur

alleen krijgt zijn slaapkamer een
andere sfeer, een ander karakter,
de Arlesiaanse vrouwen gaan meer
'spreken' naarmate Van Gogh
nauwkeuriger met zijn penseel om-
gaat. Dit moet je inderdaad gezien
hebben. Het is waarschijnlijk deze
overweging, die de meesten van de
1,5 miljoen bezoekers naar Amster-
dam heeft gelokt.

Mijn reisgenoten zijn ook wat
koopgedrag betreft zeer beschaafd,
zo blijkt later in de bus. Geen
T-shirts, geen klompen, maar
slechts enkele draagtassen met de
fraaie catalogus. „Erg mooi" is de
meest gehoorde kwalificatie. „Ho-
pelijk gaan we ook naar Otterlo",
vindt een mijnheer. Velen klagen
over de drukte, over het glas voor
de schilderijen, dat voor nare spie-
geling zorgt. De meesten zijn toch
wel onder de indruk, slechtseen en-
keling spreekt van griezelig en on-
gepast. Op weg naar huis heerst er
een echte 'moe maar voldaan-sfeer
in de bus, waaraan door de meesten
slapend gestalte wordt gegeven. Al-
leen die ene mevrouw blijft glunde-
rend en met een brede glimlach
wakker. Zij denkt niet aan Vincent
van Gogh, maar aan Alain Delon,
de Franse acteur, die zij die middag
in een Amsterdams etablissement
bij toeval heeft ontmoet. En wiens
handtekening zij veilig in haar
handtasje heeft opgeborgen.

Dit is een manier van kunst presen-
teren en consumeren die even sma-
keloos is als onfatsoenlijk, vind ik
op een moment van grootste erger-
nis. Een klein Duits jongetjepocht
tegen zijn moeder dat hij de exposi-
tie in nog geen half uur helemaal ge-
zien heeft. 'Angeber', denk ik bij
mezelf, er lopen hier mensen rond
die het veel sneller hebben gedaan.
Hoe is het toch in Godsnaam moge-
lijk, dat jeanno 1990honderduizen-
den mensen op de been krijgt voor
de expositie van een kunstenaar,
die in zijn tijd met het grootst mo-
gelijk onbegrip had af te rekenen.
En in hoeverre zijn wij eigenlijk
verantwoordelijk voor de daden
van onze voorvaderen?

Verstikkendw»WW.

iw en drie en vijf kunnen wij het
tot ■^ u.In binnen en mogen er dan
e_n ."'tingstijd verblijven. 'Toch
°ve '^ca'e manier om de bezoekers
tiiin be'e daB te spreiden', is
blee T"16 Bedachte als ik Pro_

°°s ~ dus zonder in de nJ te
lo0

en staan - het museum binnen-
ga] k dat valt tegen als ik de
pjn betreed -op de derde verdie-
de,°~ ,waar de eerste werken wor-
kjn ccxPoseerd. Zeker in vergelij-
ken met de persviewing enkele we-
20r Seleden. Honderden mensen
stikk nU voor een bedompte, ver-
ge ïende steer en vormen een lan-
Gg angzaam voortkruipende rij.
1{Qd

aPend met casettespeler en
r-nd on banen ze zich - luiste-
er n naar Vincents story - een weg,
AarH Z° °ngelukkig uitziend als de
ken aaPPeleters' waar ze naar kij-

tus?i m°gel'jkheid om de werken
6 en van op afstand te bewon-

poosten in beweging. „We sturen
hem wel terug, Jaap," schreeuwt
een van hen door zijn mobilofoon
Plaats voor medemenselijkheid en
begrip is hier blijkbaar niet. Heb-
ben wij dan niets geleerd van het
verhaal van de schilder? Op deze
expositie blijkbaar niet; de Van
Gogh-show must go on, de com-
merciële belangen zijn te groot.

len zij allen minder 'geluk' hebben
dan de gefêteerde meester?

„Ik heb te weinig zonnenbloemen
gezien", klaagt een oude dame ver-
ontwaardigd. Zij heeft nog geluk in
vergelijking met een Fransman in
rolstoel. Het feit, dat hij ongewild
een fikse opstopping veroorzaakt
brengt de anders zo stoïcijnse sup-

Opstoppingen
Naarmate de expositie vordert
wordt de drukte wat minder, al blij-
ven de smalle doorgangen en de
toppers uit de collectie flinke op-
stoppingen veroorzaken: de zelf-
portretten, het Nachtcafé, de Brug
van Arles, de drie versies van de
Slaapkamer. De minder bekende
Zandschuiten en Tuin met treurwilg
loopt men nauwelijks geïnteres-
seerd in vlotte pas voorbij.
Het gezelschap, dat zich in het mu-
seum bevindt, is overigens veel ge-
mêleerder van samenstelling dan
dat in de bus. Qua nationaliteit, qua
huidskleur, maar ook qua leeftijd.
Jong en oud schijnen anno 1990vol

Opgeklopt
Ik 'doe' de expositie twee keer.
Ook nu hetzelfde beeld: een enor-
me drukte in de eerste zalen, het is
voor de mensen absoluut onmoge-
lijk om in alle rust impressies op te
doen. Die suppoost heeft dus toch
niet helemaal gelijk gehad. Worden
er per 'blok' niet veel te veel men-
sen binnengelaten? Langzaam
schuifel ik met de massa mee. Dit
heeft iets gruwelijks, iets onwezen-
lijks, deze opgeklopte massahyste-
rie. Ik denkaan Van Gogh en aan al
die kunstenaars - ook Limbur-
gers - die net als hij toen, nu ook
miskend worden. Voor wie van hen
zal over honderd jaareendergelijke
expositie worden ingericht? Of zul-
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DE LIMBURGSE Wj PERSONEELSGIDS
m ._■r Rabobank Schaesberg

is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor de bedrijven en particulieren

!nzijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigenvan
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd beheerstechnische
zaken (m/v)
De Rabobank Schaesberg is - het coördineren van het secundairevoorwaarden, waar-
gevestigd in de gemeente beheer, de beveiligingen de onder een dertiendemaandsalaris
Landgraaf, welke een snelle exploitatie van roerende en en een premievrije pensioen-
structurele ontwikkeling onroerende goederen van de regeling,
doormaakt. Wij spelen daarop bank.
in door een actief commercieel Een psychologischonderzoek
beleid. Mede daardooris onze Voor deze functie denkenwij aan kan deel uitmaken van de
bank de laatste jaren sterk kandidaten vanaf circa 30 jaar sollicitatieprocedure,
gegroeid. met een bedrijfseconomische

opleidingop HBO-niveau (HEAO- Wilt u meer weten over aard en
Het hoofd Beheerstechnische BE of SPD I en 11). Voor deze inhoud van deze functie, dan
Zaken maakt deel uitvan het functie zijn een goede kennis van kunt u bellen met de heer
managementteamvan de bank en en affiniteit met automatisering, J.J.K. Hemen, directeur,
adviseert als zodanig de directie alsmede organisatievermogenen telefoon (045) 32 39 00.
over het te voeren beleid. leidinggevende kwaliteiten van
Tot zijn of haar taken, respec- groot belang. Van kandidaten üw schriftelijkesollicitatie
tievelijk verantwoordelijkheden verwachten wij een actieve wordt met belangstelling ver-
behoren onder meer: instelling om vanuit deze functie wacht door de directie van de

mee te denken en te werken aan bank, Postbus 31026,- het analyserenvan en de commerciële taakstellingvan 6370 AA LANDGRAAF,
adviserenover definancieel- debank. Een goedemondelinge
economische bedrijfsvoering; en schriftelijke uitdrukkings-- het analyseren en coördineren vaardigheid zijn onontbeerlijk
van de interne informatie- voor een goedeuitoefening van
voorziening; defunctie. Kandidaten met M||M- het coördineren van het ervaring in een soortgelijke
beheer, de implementatie en functie genieten devoorkeur,
debeveiliging van (geautoma-
tiseerde) administratieve De Rabobank biedt een goede
systemen en toepassingen; honorering en uitstekende

Rabobank S ___r

I ' —
HEAO'ers AA (m/v)

.-:v ;■;■:-: :v":-.v .■:■:-:.>:■■;:\-vo:-:\.y■'■-'■■- . >:.:■;■:■:"'-■'-'-'■; ■-:■;::;:■'-'"".■>,-*!:- ■■r-"'.v:'J-^:'"s-Z'::~': v-x ':^"'" /"-"'■-^ '"''■■ ■'■■■■-:-:■:■;■/:.>"■:■:■:■'.■:-:..■-'-:■:■■-' ,::-"\'Av :wi®>_S^l^ï_ftJÏ_S-"^?%_S: S^SXRS_?'ja-:vl£l"--a'4_b__S
■ .... ■: ■ ■■■.-..: i....... ■ : ■v:-,--:_:::ft:__WS¥K"^ -*=aiSaaa"''ialt^

Als je als HEAO'er AA net zo graag met mensen als met cijfers werkt, dan maak je de
ideale start van jecarrière bij MoretAcma,accountants en belastingconsulenten.MoretAcma
is gespecialiseerd in de dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen.
Het is werk waarbij je veel direct contact hebt met de opdrachtgevers. Kenmerkend bij ons
is niet alleen het werken voor mensen, maar vooral het werken met mensen.

Een HEAO'er AA start na een gedegen inwerkperiode bij ons in een functie waarin
je, na het opdoen van de nodige praktijkervaring, met toenemende zelfstandigheid gaat
opereren. Je stelt zelf de jaarrekeningen van je cliënten samen en adviseert hen bijvoorbeeld
bij het verkrijgen van kredieten, bij het oplossen van problemen op het gebied van arbeids-
recht, sociale wetgeving, vestigingsvergunningen, subsidieregelingen etc. Dienstverlenend
werk met de nodige afwisseling dus.

De praktijk leert dathet bij MoretAcmagoed werken is met uitstekende perspectieven.
Training 'on the job' en een uitgebreid intern opleidingsprogramma vormen onderdeel van
de carrièrebegeleiding. Als je je in de praktijk volledig waarmaakt als zelfstandig adviseur,
behoort een benoeming tot relatie-beheerder binnen enkele jaren tot de mogelijkheden.

Daarom is het goed eens te gaan praten met de mensen van Moret Acma, accountants
en belastingconsulenten. Wij maken deel uit van de Moret Ernst & Young-organisatie, met
een netwerk van kantoren door heel Nederland.

Wil je eenspraten over jecarrière bij MoretAcma, accountants en belastingconsulenten?
Neem dan contact op met de heer F. W M. Vaes, Oranjeplein 10, Postbus 100, 6200 AC
Maastricht, tel. 043-636636.

MoretAcma
accountants en belastingconsulenten

Twee Tekenaars/Constructeurs.
mmtmmmmmmmmmmwm^m f£en van ,-jg belangrijkste industriegroepen voor de maakbaarheid van uw construc-

van 'Glas' is die voor de ontwikkeling en ties.
produktie van glazen onderdelen voor
beeldbuizen. Een scherp concurrerende Onze eisen.

■Gias'is de wereldwijde interne toeieve- markt vraagt om een voortdurende MTS-werktuigbouw met liefst enige jaren
ranciervanPhilips voorglazen produkten inspanning o.a. op het gebied van de ver- ervaring op een tekenkamer en kennis e'

%££Zmm7t^ betering en vernieuwing van fabricage- ervaring met detoepassing van hydraulieK
keiing, produktie en verkoop plaats van equipment. Het competence centre van en pneumatiek.
H^^Z^il^^T^n de produktie TV-glasdelen wordt binnen- Ervaring met CAD strekt tot aanbeveling-
Eindhoven gevestigd. Over de gehele kort gevestigd in onze hoofdfabriek te Verder dient u bereid te zijn om t.z.t- "wereld verspreidstaan 30glasfabrieken. A|<en jn Dujtsland. Aken fe gaan werken en WQnen

Wij zoeken daarom contact met 2 ervaren
tekenaars/constructeurs. Informatie en sollicitatie.

Voor nadere informatie over deze functie
Uwtaken. kunt u bellen met de heer C. Swinkels*
Samen met machine-ontwikkelaars of chef Tekenkamer, telefoon 040-723308.
hoofdconstructeurs werkt u zelfstandig Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer
deelconstructies uit. Voor de technische W. Stierurn, Philips Personeelzaken, Ant'

documentatie en het detailleren begeleidt woordnummer 35, 5600 VB Eindhoven/
u tekenaars van veelal externe bureaus, met vermelding van referentienumm e
U onderhoudt contacten met interne en 00329 LM D.
externe machinefabrieken en leveranciers

— MTS-ers Werktuigbouw met ervaring-

-11 PHILIPS

*

Welke MTS-ers W ofPT
werken aan dekvvaUteitsontwikkeling

van DSM-produkten?

Bij een concern als DSM zijn tal van divisies en Als kunststofverwerkingstechnicus bent u verantwoor-

afdelingen betrokken bij de ontwikkeling en het produk- delijk voor de veiligheid en een goed verloop van de
tieproces van kunststoffen. Hoogwaardige materialen, experimenten. U gaat werken in een modern laborato-
met de meest uiteenlopende eigenschappen en toepas- rivm ofverwerkingshal waar udebeschikking krijgt over
singsmogelijkheden. zeer geavanceerde apparatuur en verwerkingsmachines
Bij DSM Research en op de afdeling Applied Research zoals spuitgiet- en extrusie-apparatuur. U werkt zowel
Technical Services (ARTS) van deDivisie Kunststoffen is zelfstandig als in teamverband. Door de kennis die u
momenteel plaats voor afgestudeerde MTS-ers Wof PT. opdoet over machines, materialenen procestechnieken,
Jonge, enthousiasteonderzoekers die in deverwerkings- wordtu hetaanspreekpunt binnenhet team.

hallen van ARTS of de laboratoriavan Research werken Wij verwachten dan ook dat u over goede contactuele
aan de ontwikkelingen van nieuwe en bestaande kwali- eigenschappen beschikt. U bent praktisch ingesteld en
teitsprodukten. weet inventiviteit te koppelen aan initiatieven. DSM
Als kunststofverwerkingstechnicus voert u experimenten biedt u, naast een boeiende functie, uitstekende studie-

uit in opdracht van materiaal- en procesontwikkelaars. mogelijkheden. Maar wij verwachtenvan u dat u bereid
Hiertoe maakt u proefstukken aan de hand van diverse bent studies op te pakken om uw kennis up-to-date te

verwerkingsprocessen. Deze worden door u opgezet, houden, zoals b.v. de Leergang Nieuwe Materialen,
operationeel gemaakt, opgestart en uitgevoerd. Interesse? Voor nadere informatie kunt u bellen

Binnen DSM Research wordt hetuw taak omper met de heer F. Frissen, personeelsfunctionaris ARTS,
monster een of meerdere proefstukken af te leveren die telefoon 04490-61283 of de heer W. Lemmens, perso-
aan de gestelde normen moeten voldoen. Uw bevin- neelsfunctionaris Research, telefoon 04490-61318.
dingen legt u hierbij schriftelijkvast. Schriftelijk solliciteren kan natuurlijk ook. Stuur uw
Zodra hetprodukt aan allekwaliteitseisen voldoet, bent sollicitatiebrief, onder vermelding van 32/90 PVB, aan
u betrokken bij het overbrengen van de verworven ken- DSM Limburg bv, t.a.v. mevrouw A. Nijsten, afdeling
nis aan de diverse produktie-units. Bij ARTS houdtuzich Personeelsvoorzieningen -beheer, Postbus 1160,
bezig met hetverwerken en beproeven van hoogwaardige 6160 BB Geleen. Volledigheidshalve vermelden we dat
kunststoffen Lb.v. technische ondersteuning van klanten een psychologisch onderzoek en een medische keuring
en produktontwikkelaars. tot de selectieprocedure horen.

DSM 1$
We hébben een oplossing ofwe vinden er een.



In liefst 60 Limburgse instellingen
voor de gezondheidszorg zijn ze

op dit moment aan het werk:
stagiairs van het Hoger Beroeps

Onderwijs voor
Verpleegkundigen. Hun opleiding
-maar ook de andere HBO-V's in
Nederland - staan de laatste tijd

aan forse kritiek bloot. „De
theorie sluit niet aan op de

Praktijk en de studenten op stage
staan bloot aan willekeur," zo

c°ncludeert het zwartboek van de
vakbond CFO 'Op de bres voor

beter onderwijs in de
gezondheidszorg. Directie en
docenten van het HBO-V in

Sittard vinden echter dat hun
°Pleiding de toets der kritiek nog

steeds goed kan doorstaan.

De student verpleging
en de harde praktijk

enigetrots naar het grote aantal stu-
denten dat elk jaarin Sittard de
eindstreep haalt.
Studierichtingsleidster van het
HBO-V Sittard Lenny Keijsers is
overigens van mening, dat de uit-
eenlopende theorievakken wel
goed op elkaar worden afgestemd.
„Sinds drie jaar zijn we bezig om
aan de hand van nagebootste situa-
ties met 'gast-patiënten' de studen-
ten te laten zien dat al die vakken
wel degelijk op de werkelijkheid in
een ziekenhuis of psychiatrische kli-
niek aansluiten. Dat vraagt echter
veel inzicht en motivatie van de stu-
denten. Hoewel deze werkwijze
goed functioneert hebben we als do-
centen soms het idee, dat we zon
beetje alles voor de student aandra-
gen."
En de mooie idealen en modellen
dan? Keijsers: natuurlijkzijn die in
de praktijk vaak moeilijk te realise-
ren. Maar de HBO-V'er zal toch
een basis moeten hebben waarmee
hij of zij het eigen inzicht in de ver-
pleegkunde kan vergroten." Over
de idealen zegt ze: „Ik vind het wat
Overdreven om van een 'waakhond-
functie' te spreken, maar we heb-
ben toch de taak om de ontwikke-
ling van het verpleegkundig beroep
zorgvuldig te volgen en de emanci-
patie van de verpleegkundige zelf te
stimuleren."

ny Keijsers en Cor Smits. „De toet-
sing is nu eenmaal onze zaak. Na-
tuurlijk zou het prettig zijn om onze
eigen waarnemers bij de stage-in-
stellingen te hebben, maar daar is
geen geld voor."
Hoewel de stagiair van het HBO-V
altijd - volgens de voorschriften -
boventallig wordt ingedeeld, komt
het nogal eens voor dat afdelingen
met een tekort aan personeel de
student op volle toeren mee laten
draaien. Sommige leerlingen zien
het als leerzaam, maar als achttien-
of negentienjarige zeg je in zon si-
tuatie toch niet gemakkelijk nee te-
gen je chef. Willekeur of niet? „In
dit opzicht is er inderdaad altijd
sprake van een spanningsveld tus-
sen opleiding en instelling," beaamt
Cor Smits. „Toch moet het leerpro-
ces van de student voorop blijven
staan en het is onze taak om daar op
te letten."
Dat leerproces is voor de student
doorgaans een taaie aangelegen-
heid. Er moeten vooraf opgestelde
doelen verwezenlijkt worden, de
stagiair mag zelf uitstippelen hoe hij
de zaken aanpakt. Voorbeeld van
een doel: jekunt samenwerken met
andere disciplines in de gezond-
heidszorg. Maar wat wordt er dan
precies onder die samenwerking
verstaan? „Ja, de algemene oplei-
dingsdoelen zijn op dit moment te
vaag gesteld," meent Cor Smits.
„We moeten daar beslist iets aan
veranderen."

p't U iets dwars ? Ja, dat draaien isseen pretje, maar we zullen samen
j*«skijken of het lukt." Erik Wis-aJJpt, derdejaars student aan het
fiBO-V in Sittard, loopt stage in
t,e! Geleense Maaslandziekenhuis.
£*'J gaat rustig door met praten te-pn de bejaarde dame op de neuro-
°gie-afdeling, terwijl hij haar on-russen helpt met wassen. Het is

|.ez e morgen niet zo druk op afde-
'ng 81-west en Erik neemt de gele-
pnheid te baat om tussen de bedrij-en door wat te vertellen over zijn
Pleiding. Hij kiest zijn woorden2o
Argvuldig.

pUereerst dit: het HBO-V leidt, efpleegkundigen op voor zieken-. izen, verpleeghuizen, de wijkver-P. egjng, de psychiatrie en de zwak-
'nnigenzorg. Als student heb je

t|_ r Jaar de tijd om in die vijfvelden_nu's te raken. Volgens mij is dat
°K een ondoenlijke zaak, ook al
°P je goede stages en beheers jee theorie. De praktijk is altijd an-ers, op elke afdeling. Maar Soms

d
raag je jewel af of het nu echt no-
v'1 ls °m studenten urenlang te ver-e»en met colleges sociologie, ter-
v_ iCen paar extra Praktijklessen

e' beter van pas zouden komen,
ker wanneer je straks op stage

verpleegplan met achttien fasen
heeft opgesteld waarbij de patiënt
als het ware in mootjes wordt ver-
deeld die alle apart bekeken kun-
nen worden. Het schema zit grondig
in elkaar maar veel gezondheids-
zorginstellingen laten het links lig-
gen. Idealistische begrippen als 'ho-
lisme' en 'zelfverwerkelijking', die
de compleetheid van de mens en
persoonlijke ontwikkeling van de
verpleegkundige moeten onder-
steunen, veroorzaken zelfs hier en

ken voorgeschoteld krijgt, die nogal
ver van het bed met de patiënt ver-
wijderd lijken te liggen. Want naast
anatomie, geneeskunde, verpleeg-.
kunde-theorie en praktijk-lessen
krijgt de student ook onderricht in
sociale wetenschappen en zelfs filo-
sofie. Veel van deze vakken worden
in colleges gegeven en de belang-
stelling ervoor is niet onverdeeld
groot. Dan zijn er nog de theoriën
zelf: die van mevrouw van de Brink
Tjebbens, bij voorbeeld, die een

Ontwikkelingen
Met de hand aan de kin laat Cor
Smits, docent praktijk en psycholo-
gie aan het Sittardse HBO-V, de
punten van kritiek over zich heen
komen. Dan zegt hij: „Ik denk dat
meer praktijklessen geen zin heb-

daar een verbaasd optrekken van de
wenkbrauwen. De werkdruk in de
gezondheidszorg stelt immers kei-
harde prioriteiten.

„HBO-V'ers van onze opleiding
krijgen voldoende gelegenheid om
hun praktische vaardigheden op
peil te brengen. We zijn dan ook
van mening dat niet iedere stage
even lang hoeft te duren, hoewel
sommige studenten dat graag zou-
den willen." Kupers verwijst met

ben. Veel van wat daarin behandeld
wordt, komt ook in de stage aan
bod. Per slot van rekening is dat
toch een leerperiode? " Adjunct-di-
recteur-Joep Kupers valt hem bij:

Ingeburgerd
Voorlopigzijn docenten en directie
van het HBO-V in Sittard niet bang
voor de kwaliteit van hun studen-
ten. In het Geleense Maaslandzie-
kenhuis zijn het zelfs meestal afge-
studeerde HBO-V'ers die nieuwe
stagiairs begeleiden. De 'student-
verpleegster' is al aardig ingebur-
gerd geraakt. In dat opzicht prijst
Erik Wishaupt zich dan ook geluk-
kig. Intussen is hij klaar met zijn
eerste patiënt van deze morgen en
gaat hij een Duits dametje bij de
wasbak assisteren. „Bitte sehr, hier
haben Sic die Seife - we spreken
hier alle talen!"

steef kuijpers

" HBO-V'er Erik Wishaupt maakt opafdeling 81-west van het Maaslandziekenhuis in Geleen een praatje met een patiënt.
Foto: PETER ROOZEN

Ex-student Maurice Bouts uit Gut-
tecoven is heel wat minder positief
gestemd over het HBO-V in Sit-
tard. „Het niveau is te laag en de
nadruk binnen de opleiding ligt op:
lief zijn voor elkaar, geen kritiek
alsjeblieft. Op stage ligt de nadruk
op het meewerken, niet op het le-
ren. De eindbeoordelingvan de sta-
ges is bovendien in handen van de
school en nietvan de instellingwaar
je geweest bent, een heel foute
zaak." Met dat laatste punt van kri-
tiek is ook Erik Wishaupt het eens:
„Je wordt toch immers vanuit de in-
stelling begeleid? Ik denk niet dat
de school een goed overzicht heeft
van wat er op de stageplaatsen ge-
beurt."
„Toch zijn we van mening dat de
school moet beslissen," vinden Len-

Beoordeling

Idealisme
derdaad is het zo, dat de HBO-er een groot aantal theorievak-

Je moet hond met je hond zijn, dat
is de winnende boodschap van Jo
Beckers en zijn vrouw Anny. Ze
gaan op bezoek bij mensen met las-
tige honden, en geven les in hon-
denpsyche. Hun aanbeveling: in die
35 jaar nog nooit gebeten.

„Slaan is bij voorbeeld geen hon-
destraf. Dat begrijpt een hond niet,
met als gevolg dat hij agressief
wordt. Het is voldoende om bij een
klein vergrijp 'Nee!' te zeggen (ho-
ge toon) en bij een groter 'Foei!'
(diep). Staat hij de buurvrouw te
vermoorden, dan moet jehem bij
zijn nekvel pakken. Dat begrijpt
een hond, en hij geeft zich over."

" Kind met hond, een lief plaatje, maar in feite levensgevaarlijk

'Een mens moet hond
zijn met zijn hond'

Bijten
En dat laatste is weer de ellende
met babies. Om te beginnen gedra-
gen die zich niet als normale roedel-
genoten, vindt de hond. En als zon
raar kruipend wicht dan ook nog
met zn vinger in je oog prikt, dan
bijt jenatuurlijk. Tussen honden
onder mekaar gaat dat zo lang door
tot de verliezer op zijn rug gaat lig-
gen met de pootjes omhoog, ten te-
ken van overgave. Dat doet een
baby niet, en daardoor blijft de
hond bijten. En dus luidt de stelre-
gel: laat een hond nooit alleen bij
kleine kinderen.

Anny en Jo Beckers kunnen uren
vertellen over hun belevenissen met
honde-eigenaren. Vaak worden ze
daarmee in contact gebracht door
dierenartsen. Een drie uur durende
sessie schijnt wonderen te verrich-
ten. Het blijkt zelfs mogelijk om
'Pukkie' van oma die naar het be-
jaardenhuis moet zo braaf te krij-
gen dater al instellingenzijn die be-
jaarden mét hond accepteren.

ledereen die uit het bovenstaande
een gevoel van herkenning heeft
overgehouden, die zowel van zijn
hond als van zijn huwelijk houdt en
niet elke drie maanden wil behan-
gen, die mensen kunnen Jo en
Anny Beckers vanaf 6 juni bellen
(_? 045-213381).

„Wij zeggen tegen de mensen: trek
toch aan die riem, laat merken wie
de baas is. De periode van 5 tot 15
weken is het belangrijkst. Je moet
hem leren dat hij niets te vertellen
heeft, de hond neemt ons gedrag
dan over. Dat vinden veel echtpa-
ren zielig. Maar een maand later
dreigt hun huwelijk uiteen te spat-
ten en staan ze bij de dierenarts op
de stoep voor een spuitje. Dan is de
hond blijkbaar niet meer zielig."

joos philippens

# Anny Beckers toont zich de baas over een hond, die
gewend was steeds te janken. Foto: frans rade

Cursus voor jankende en terroriserende viervoeters

Verwend
Rothonden? Nee, maar volstrekt
verpest door onwetende mensen.
„Vroegerkreeg een hond een schop,
als hij lastig was. Als het voedsel
schaars was, kreeg de hond een dag
niet te eten. Geen centje pijn. De
hond wist wie de baas was, en hield
zich gedeisd. Maar tegenwoordig
worden die dieren verwend, tot en
met kleertjes toe."

Wie van een hond intelligentie ver-
wacht, komt bedrogen uit. Als je je
hond met speeltjes |aat spelen,
moet jeniet verwonderd staan als
hij vervolgens in devloerbedekking
bijt. De hond weet het verschil niet.
„Buiten laten ze hem met een stok
spelen, binnen bijthij vervolgens de
tafelpoten korter. Ze geven hem
een oude slof om mee te spelen, en
vervolgens vindt men het vreemd-
dat hij schoenen kapot bijt."

den in de nacht een paar uurtjes met
hem gaat rond rijden. Want dat
vindt de hond leuk, dan is hij stil.

hij zin in heeft. Wat dacht u van het
dier dat een groot gat in de deur had
gemaakt, omdat het zo lekker naar
binnen eïi buiten springen was. Of
de honden die hun collega bij de bu-
ren bijten, of hun baasje van boom
tot boom slingeren. Of die 'Yorks-
hire' van nog geen kilo. Als hij op
de bank lag, durfde de familie daar
niet meer op. Allemaal gevallen
waar Beckers smakelijk oVer kan
vertellen.

U wilt nog meer anecdotes? Een
man komt bij de dierenarts en
vraagt of die de hond op de behan-
deltafel wil tillen, „want anders bijt
hij mij." Waarop die arts opmerkt:
„Leuk hoor, moet ik dan 14 dagen
uit de roulatie zijn?!". Of de wedu-
we die uit eenzaamheid de hond
mee naar bed neemt, 's Nachts ligt
ze regelmatig half naast de bedstee,
de hond breeduit ademend naast
haar. Met veel moeite brengt ze
hem naar een aangrenzendekamer,
waar hij tot grote woedevan de bu-
ren begint te janken. De enige op-
lossing is dan dat de weduwe mid-

gejank heeft niet zelden geleid tot
complete straatterreur en bedrei-
gingen tussen buren over en weer,
zodat de politie moest ingrijpen.

zwetend op de grond liggen, maar
de hond niet."

„Vaak zie ik in twee minuten al
meer dan de mensen me in twee uur
kunnen vertellen. Toen ik bij dat
gezin kwam, zag ik meteen dat de
hond daar de baas was. Eigenlijk
moet je hem straffen als hij jankt,
maar dat vonden ze 'zo zielig' voor
datkleine dier. Dat is eigenlijk al de
kern van het probleem. Veel men-
sen zijn strenger voor hun kinderen
dan voor hun hond. En dat kweekt
fout roedelgedrag."

Het komt erop neer dat een hond
het gezin waarin hij terecht komt als
een hondenroedel beschouwt. Het
dier is te dom om hetverschil te zien
tussen mensen en soortgenoten.
Een hond is blindelings gehoorzaam
aan degene dieaan het hoofd van de
roedel staat. „De fout die veel men-
sen maken, is dat ze een hond als
een soort mens beschouwen, als een

Onprettig
Ander voorbeeld: het hondje wil
niet naar zijn mandje. Het baasje
draagt hem ernaar toe, en duwt
hem erin. Het dragen is prettig, het
duwen niet, dus het verblijf in het
mandje is onprettig. Wat denkt het
hondje: 'In dat mandje? Dat doen
we dus maar niet!' Menselijk rede-
neren helpt niet, de Pavlov-reactie
wel. Een hond weet alleen wat
'prettig' is en wat 'onprettig. Ge-
wenst gedrag moet je dus prettig
maken en ongewenst gedrag moet
een voor de hond een vervelend ge-
volg krijgen. Zo ben je je hond de
baas.

Zoniet, dan gaat het hondje zich
roedelleider voelen en doet hij waar

Honden kunnen heel wat
e'lende aanrichten. Als ze al
niet de vloerbedekking kapot

'Jten, of het baasje om de drie
aanden dwingen om opnieuw

te behangen dan is een
voortdurend jankende hond

°ch minstens goed voor fikse
sPanningen met de buren of
zelfs voor straatterreur. Of

niensen die niet meer op hun
ank durven zitten, omdat hun

°nd ze anders bijt. Natuurlijk,
veel honden gedragen zich

lJes, en een lieve hond is een
aanwinst voor het gezin. Veel
er>sen kopen echter een hond

°nder zich te bekommeren om
r eer> 'gebruiksaanwijzing. Ze

knielen maar wat aan en voor
"et weet is de hond de baas in

huis.

kortom, dit verhaal gaat over
fout opgevoede honden en

v>ervoeters met kleertjes aan.
En kun je daar dan wat aan

doen? Het antwoord luidt
duidelijk ja.

Êende j^onkamerergens in Kerkra-
kers ?l gezin luistert naar Jo Bee-
kl e j' "°ndendeskundige. Het piep-
end c°ndJe "ê1 Jankend op de
hoo p.^en niet al te hard, maar be-
va„ Jp irritant geluidje. De bron
'n'eiH e'^ende. Na een uitgebreide
strat - lnê begint Jo met zijn demon-
trebk'^teeds a,s net nondje jankt,
t_ at

n'J streng aan de halsband.
Beye het dier niet leuk. Na on-
stii r\ 30 seconden is het dan ook
itjj|je van de verzamelde fa-
log 2lJn Br°ter dan groot. Dat iss nooit gebeurd, een wonder!

Zielig
gekv denken ze dat wij de hond
6e IPn°tiseerd hebben", grijnst Jo
,ijn " een aantal dagen later in

ei|gen .w°onkamer. Hij houdt
ttia„ Jaar bezig met honden en
Word rust een kenner genoemd
vvas en- »Dat geval in Kerkrade
b|e "°g maar een piepklein pro-
ftiee PJe. we maken het veel erger
hün ; als ik mensen vraag om
&be„?,n

u eensrust'Bte laten I'ggen,vn het dat zij na vijf minuten

wezen dat kan nadenken. Ze heb-
ben zich ook helemaal niet verdiept
in de consequenties van het hebben
van zon huisdier. Als ze een auto
kopen zijn ze weken bezig met het
vergelijken van folders. Bij een
hond vergeet men vaak dat daar
ook een 'gebruiksaanwijzing' bij
hoort."

Dus wat doet men: als een hond
jankt tijdens onweer, troost men
hem en wordt hij aangehaald. Ge-
volg: de hond denkt: 'Ha wat pret-
tig, dat moet ik vaker doen!'. Als
het gezin van huis is, begint de hond
te janken. Dat is gewoonroedelge-
drag, maar het leidt wel tot ontstel-
lende irritatie bij buren die wissel-
diensten hebben en proberen te sla-
pen. Komt het gezin thuis, dan
wordt de hond getroost met
'acherm, wat ben jeweer lang al-
leen geweest. Gevolg: de hond
denkt: 'Ha wat prettig, dat moet ik
vaker doen!' en dat voortdurende
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Secretaresse m/v
voor de Public Relations afdeling en andere
afdelingen van een groot bedrijf in Geleen. Het gaat
om zeer afwisselendepart-time en full-time functies,
waarvoor wijop zoek zijn naar zelfstandig werkende
stressbestendige secretaressen met ervaring in
tekstverwerking.
Voor informatie:
04490 - 549 99, LisetteRamakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Data-typist(e) m/v
met een goedetypevaardigheid, voor u hebben wij
regelmatig werk bij een groot bedrijf in Geleen.
Het betreft zowel part-time als full-timefuncties.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan maandagochtend
direct contact met ons op.
Voor informatie:
04490 - 5 49 99, Lisette Ramakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

TECHNIEK
Schoolverlaters m/v
ledere vestiging van Tempo-Team Uitzendbureau
in Limburg heeft een gespecialiseerde afdeling
Technisch Personeel. Studeer je dit jaaraf aan een
MBO- of HBO-opleiding ineen technische
richting, bel dan even voor een afspraak of vraag
een sollicitatie-formulieraan.
Tempo-Team, door specialisatiesterk In werk!
Voor informatie:
043 - 21 70 17, Hanny van de Kragt
specialisatie elektra
Maastricht, Hoenderstraat 3
045 -71 99 40, Nino Bellinzis
specialisatie elektronica/informatica
Heerlen, Opde Nobel 1
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
specialisatie chemie/procestechniek
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
04750 - 3 04 95, Wilbert Claessen
specialisatie weg- en waterbouw/bouwkunde
Roermond, Wilhelminaplein 10
04490 - 1 73 60, Ton Peters
specialisatiewerktuigbouw
Sittard,Rosmolenstraat 4

Laco Geurten b.v. te Heerlen,
'n jong en dynamisch bedrijf, dat haar activiteiten, richt op de verkoop en produktie van
revalidatieartikelen, rolstoelaanpassingen,
autoaanpassingen, sanitaire aanpassingen,
werkplekaanpassingen, ombouw van busjes,
keukenaanpassingen en autobekleding.

In verband met uitbreiding van activiteit in deze
revalidatie technische sektor zoeken wij op korte
termijn een:

ADMINISTRATEUR m/v
Taken en verantwoordelijkheden:- vastleggen en verantwoorden van financiële

administratie;- management rapportage;- begroting en budgettering;
- assistentie bij salarisadministratie;- assurantiën en fiscale zaken.

Profiel van de geschikte kandidaat:- opleiding HEAO/SPD;- leeftijd ca. 30 jaar;- kreatief doorzettingsvermogen;
- zelfstandig;- enkele jaren relevante ervaring;- affiniteit met automatisering.

Voor meer informatie: 045-713598. Dhr. Geurts,
mevr. Arts

Wij verzoeken u alleen schriftelijk te reageren.

loco-geurten b...
', Revalidatie-art. Frankenlaan 1
Revalidatietechniek 6419 BT Heerlen
84905

\wm% openbaar
onderwijs
heerlen

De bestuurscommissieopenbaarprimair
onderwijs van de gemeente Heerlen
roept sollicitanten op voor de vervulling
van de navolgende vakatures aan deopen-
bare basisscholen alhier, zulks met ingang
van het nieuwe schooljaar 1990/1991:

leerkracht (m/v) open-
bare basisschool De Dem:

3 uren per week formatief en 8 uren per
weekvervanging (breed inzetbaar);

leerkrachten (m/v)
openbare basisschool
Theo Thijssen:

1 full-time functie (40 uren per week)
met aanwijsbare ervaring in groep 1; en
een functie van 8 uren per week (breed
inzetbaar);

leerkracht (m/v)
openbare "freinet"
basisschool Zeswegen:

34 uren per week, waarvan 4 uren per
week in het kader van het invoerings-
programma; gevraagd wordtkennis en
ervaring met freinet-systeem en dit
onderschrijven.
Naast het voldoen aan de wettelijke
vereisten wordt van de sollicitanten
verwacht, dat zij een duidelijke visie
hebben op het openbaar onderwijs,
hierachter staan en met enthousiasme
aan de uitwerking vorm willen geven.

In de sollicitatiebrievendienen de
sollicitanten naast vermeldingvan
opleiding, ervaring en referenties,
duidelijkkenbaar te maken naar welke
vakature(s) zij solliciteren.

Voor algemene informatie omtrent de
vakatures en de profielschetsen, kunnen
belangstellenden zich wenden tot de
heer W.J.J. Gouders, ambtenaaropenbaar
onderwijs van de afdeling cultuur en
onderwijs, dienstwelzijn, tel.: 045-764533.
Gegadigden worden uitgenodigd hun
sollicitatie te zenden aan de secretaris
van de bestuurscommissie openbaar
primair onderwijs, Putgraaf 3, 6411 GT
Heerlen. De sollicitatiebrieven dienen
uiterlijk 6 juni 1990 ingekomen te zijn.

z

Als jetrots bent op je vak,
kun jekwaliteit maken bij Volvo als

[__jfl[jH __3__Rs__3F .■____ HkS^^^^ il____l

___________ tt____É__

CO2-lasser ofplaatwerker
Wij maken Volvo-kwaliteit serie van bewerkingen en worden vervol- plaatwerker of C02-lasser. Je bent tussen
Dat Volvo kwaliteit maakt, merk je al wan- gens aan elkaar gelast tot een complete de 20 en 35 jaar oud en je hebt geen
neer je op straat om je heen kijkt. In de carrosserie. Menselijk vakmanschap en bezwaar tegen het werken in twee-ploe-
fabriek in Bom worden veel van die mooie moderne apparatuur zorgen daarbij voor gendienst.
en vooral ook betrouwbare Volvo's topkwaliteit.
gebouwd, zoals de alom bekende Volvo Interesse? Bel of schrijf
300-serie en de Volvo 480. Maar ook de We blijven hameren op kwaliteit Wanneer je meer wilt weten over het
snel populair geworden Volvo 440 en Het werk is secuur en soms erg druk, juist werk van plaatwerkers en COj-lassers bij
onze allernieuwste trots: de Volvo 460. omdat Volvo zon populaire auto is. Toch Volvo, dan kun je bellen met de heer
Daar pat heel wat werk in zitten. Werk is het zaak dat je, hoe druk het soms ook P. Thijssen, Personeelszaken Carrosserie-
voor jou misschien? Als je is, nooit uit het oog verliest wat het bouw, telefoon (04498) 944 19. Hij stuurt_ allerbelangrijkste is: kwaliteit. Samen met je graag een sollicitatieformulier.
LBO-niVeaU en ie colle_a's is en bliJft topkwaliteit leveren Meteen schrijven kan ook; een kort_ _ je grootste verantwoordelijkheid. briefje is genoeg. Stuur deze aan
ervaring "l je Vak Autodivisie Volvo Car 8.V., t.a.v. de afde-

Wanneerkun je bij Volvo werken? ling Personeelszaken Carrosseriebouw,
hebt en je houdt van de betere techniek, Als je auto's bouwt ben je ook een beetje Antwoordnummer 1005, 6130 VB Sittard.
dan heeft Volvo werk voor je in de verantwoordelijk voor de veiligheid van de Een postzegel is niet nodig. 1Carrosseriebouw. Een belangrijke produk- bestuurders. We vinden gevoel voor kwa-
tie-afdeling waar je als het ware de basis liteit dan ook een eerste vereiste. *Y7"f"fcT"Y____i
legt voor de glanzende Volvo's. De plaat- Daarnaast heb je een opleiding op LBO- \MJLë%r \J
delen ondergaan binnen deze afdeling een niveau en enkele jaren ervaring als .

Volvo Car B.V.

STICHTING
AANVULLENDE THUISZORG

LIMBURG
De Stichting Aanvullende Thuiszorg Limburg is een aan de wijkverpleging gelieerde
Stichting, diethuiszorg verleent aan terminale patiënten,metname 's nachts. Het werkge-
bied van de Stichting omvat de heleprovincie Limburg.
De Stichting heeft behoefte aan

VERPLEEGKUNDIGEN A
en/of

ZIEKENVERZORGENDEN m/v
op oproepbasis voor de periode van 1 juli tot 15 augustus a.s.

Wanneer U in dezeperiode beschikbaarbent en belangstellingheeft om in de terminale
thuiszorg te werken, neem dan contact op met Marian Blezer of Margriet van Gils, die
beiden alsintaker werkzaam zijn bij de Stichting Aanvullende Thuiszorg. Hun telefoon-
nummer is04490-27474.
Bij hen kunt U ookterecht voor nadere informatie.

BIJZONDERHEDEN
Bij geblekengeschiktheidbestaat demogelijkheid om blijvend in het personeelsbestand
van de Stichting te worden opgenomen.

SOLLICITATIES
Schriftelijkereacties kunt U binneneentermijn van 14dagenna hetverschijnen van deze
advertentiezenden aan de Stichting AanvullendeThuiszorgLimburg, Postbus 789,6130
AT Sittard.

De hoofdzetel van Nolteis gevestigd in Eind- I _^p^^ I l ■_^B___ _■_■_■ __■_■_■ ___________________T' noven en neeft een omzet yan 260miljoen. W—^ I I —^^ÊBinnen een landelijk netvan elektrotech- m^L II II _■___■ __rnische installatiebedrijven zijn 1700mede- I ui II
werkers werkzaam ophetgebied van uti- I I VI ■//tert, industrie, infrastructuuren inte- " I _^^^^^^^ I
rieurafbouw. Tweefabricagebedrijven,
met300medewerkers, zijn enerzijds
actiefals toeleverancier in de me-
chanische, elektrotechnischeen W
elektronischesectoren ander- f
masten.P' Nolte Heerlen bvmaaktdeeluit van deNolte Groep. Hetbedrijfrichtzich op de

installatie van elektro- en meet- enregeltechnische installaties in de industrie
en utiliteit.Een groeimarktwaarinNoltezichuitstekendthuisvoelt. Vanwegede

groei die Nolte Heerlen momenteel doormaakt, zoeken wij

elektromonteurs
diena hetbehalen van hunL.T.S. -Een/ofM. T. S.-Ediploma de V.E. V.-opleidin-

gen monteur en/of technicus hebben gevolgd en ervaring hebben in de utili- f___/~-xteitsbouwen/of industrie. <r&^^^^>^

instrumentatiemonteurs W^J) }
dienahetbehalen van hunL.T.S. -Een/of M.T. S.-E diploma de V.E. V.-opleidin- / ~v[ ,c___J

gen monteur en/of technicus hebben gevolgd en ervaring hebben in de in- «_5? y-_a §~
dustriële installaties. J g/ J '

een schoolverlater LJ.S.-metaal / ■ ■ "JS-
methetLT.S.-Metaaldiplomaop C-nivo diein hetkader van hetleerlingenstel- __wt^____. \_J_en_aRijn

sei in 2 jaarwordt opgeleid tot bankwerker/lasser. fe^-eP==' I \ oSttTcnem
_'~^Ï_Jy-_ 11 _ _ h Eindhoven

Geïnteresseerdenm/v kunnen telefonisch een sollicitatieformulieraanvragen > ■ _y awS^_l
op telefoonnummer045-723939 en ditingevuldretourneren aan Nolte \?=:<c&£' %LeeutVroTnHeerlen bv, Willemstraat 60,6412 AT Heerlen !^ fc^X Maameeze

j/25k Maastricht
Roosendaal
Rotterdam

NOLTE HEERLEN BV 5

Is een orderstroom van ’1 miljard
uitdaging genoeg voor u als

Chef Commerciële Binnendienst?
DSM is een internationaal opererend chemisch u overleg met (internationale) klanten,

concern dat tot de grootste van Europa behoort. Eén van Hierbij komen uw contactuele eigenschappen uitstekend
de divisies van ons concern is de Divisie Chemicals. van pas. Evenals een gedegen kennis van de Engelse en

Deze divisie levert o.a. grondstoffen voor ons mondiale Duitse taal. Kennis van de Franse taal is een pré. U bent
succes op hetgebied van hoogwaardigevezels en garens. punctueel, klantgericht en kunt goed onder druk
Binnen de business-unit Vezelgrondstoffen heeft de werken. U neemt graag initiatievenen draagt ze uitnaar
Commerciële Binnendienst een belangrijke ondersteu- anderen.
nende taak. Een dynamische afdeling waar orders met Wat betreft uw opleiding: die is op HBO-niveau.
een totaalomzetvan ’ 1 miljardper jaarwordenverwerkt. Bijvoorbeeld HEAOrichting CE, of NIMA-B. U heeft 3 a
Als meewerkend Chef Commerciële Binnendienst bent 4 jaar ervaring in een commerciële, leidinggevende
u verantwoordelijk voor een vlekkelozeafhandeling van functie. U staat open voor nieuweontwikkelingen in de
de orders. Aan ude taak om het juisteprodukt op tijd bij automatiseringen past ze waar mogelijk toe. Uw leeftijd
onze afnemers in meer dan40 landente latenbezorgen. ligt tussen de 30 en 35 jaar. DSM biedt u, naast een

Uw kennis op het gebiedvan automatisering, commercie, boeiende functie, doorgroeimogelijkheden binnen de
administratieen logistiek kunt u dan ookvolledigkwijt. organisatie.
U geeft leiding aan 4 ervaren medewerkers. U werkt in Geïnteresseerd? Voor nadere informatie kunt u
een modern opgezette omgeving met een hoge graad bellen met de heer H. Polak, Directeur Marketing/Sales
van automatisering. U bent zowel operationeel als VG, telefoon 04490-63857 of de heerLJ. Rabou, Perso-
beleidsmatigbezig. neelsdienst DC, telefoon 04490-64042. Direct sollici-

U definieert de eisen waaraan nieuwe order- teren kan natuurlijk ook. Stuur uw sollicitatiebrief,
behandelingssystemen moeten voldoen. Daarnaast ondervermeldingvan vacaturenummer 37/90PVB aan
initieert, toetst, beoordeelt en implementeert u verbe- DSM Limburg bv, afdeling Personeelsvoorziening en -
teringen aan bestaande systemen. beheer, Postbus 1160,6160BB Geleen.
Uw functie brengt veel contacten met zich mee. Intern Volledigheidshalve meldenwe dateen psycholo-
bij DSM met medewerkers van o.a. sales, produktie, gisch onderzoeken een medischekeuring deel uitmaken
administratie, automatisering en logistiek. Extern voert van de sollicitatieprocedure.

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

*
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Europa

Het toch al woelige wereldje van de
theologen is sinds begin dit jaarin rep en roer
vanwege een serie spraakmakende artikelen
in het weekblad Hervormd Nederland. Hans
Stolp, radiopastor bij de IKON, zwengelde
de discussie aan door de omwentelingen in

Oost-Europa niet toe te schrijven aan de
economische malaise maar aan Gods

persoonlijke ingrijpen in de
wereldgeschiedenis. Met name legers van

engelen zouden de stuwende krachten zijn
achter de revolutionaire veranderingen.

Stolps bijdrage aan de engelendiscussie had
het effect van een baksteen die met kracht in
een rimpelloze vijver wordt gesmeten, want
sindsdien kruisen de critici vrijwel wekelijks
de degens in termen als 'goddelijk cabaret',

'infantiel geloof', 'onzelfstandig', 'wrang',
'religieuze potpourri' en 'vervloeking van
God. Verslaggever Peter Hamans zocht

Stolp op in het Hilversumse
omroeppastoraat.

" Hans Stolp: 'Angst voor de dood is angst voor het leven

'Bestaan
engelen
leidt tot

veldslag
op aarde'

door

peter hamans

wust negeren door de kerk noemt
hij „pijnlijk en onbegrijpelijk" en
hij vraagt zich hardop af of de kerk
bezig is het contact met haar eigen
boodschap te verliezen. „Als er iets
vanzelfsprekends moet zijn binnen
de kerk, dan is het dit wel. Maar in
feite speelt deze hele beweging zich
buiten de kerk af! Het is juist de
kerk die voorbij gaat aan dergelijke
verschijnselen. Christus was er 2000
jaar geleden, maar nu schijnt hij
niet meer te bestaan. Kijk jein de
kerk om je heen, dan zie je dat we
Kerstmis vieren, Pasen en Pinkste-
ren. Maar is er anno 1990in de kerk
nog plaats voor Christus? Nee. En
als plotseling blijkt dat God toch
heel tastbaar en heel concreet is,
dan schrikt iedereen zich dood. Het
verontrust mensen kennelijk dat
engelen bestaan". Velen zullen
veelbetekenend naar hun voor-
hoofd wijzen: die Stolp is hartstikke
gek. Hij lacht: „Ja, dat zal wel. Er
zijn mensen die alleen geloven in
deze voor ons zichtbare wereld en
die je verder niet aan hun hoofd

■moet zeuren. Van de andere kant
komt bij steeds meer mensen het
gevoel bovendrijven dat er meer is
tussen hemel en aarde dan wat zij
waarnemen. Zeker van het chris-
tendom verwacht ik een anderere-
actie. Altijd is vanuit die hoek ge-
zegd dat wij wachten op de komst
van Christus en dat die komst wordt
ingeluid met 'verlichtende ervarin-
gen' zoals wij die nu meemaken.
Welnu, als je dan leeft in een tijd
waarin dat kennelijk gaat gebeuren,
dan mag jeblij zijn en verwachten
dat alle gelovigen hun oren zullen
spitsen en denken: hé, gaat 't ge-
beuren?"

vertrouwen en een grote vrede uit-
straalde. De kinderen vertaalden
hun ervaringen als 'Jezus', 'engel'
of 'man van licht. Uit 'Dichterbij
dan 00it...': „De 8-jarige T., al een
paar dagen sprakeloos van pijn en
uitputting, is op de dag waarop hij
sterven zal een ander kind gewor-
den. Zn ogen twinkelen, zn ge-
zichtje straalt, het lijkt alsof hij
haast vergenoegd in bed ligt. 'Van-
nacht is hij geweest, en het was zo
fijn', zegt hij tegen zn ouders.
'Hij?', vraagt vader. 'Ja, Jezus',
antwoordt T. Meer is er niet ge-
zegd. Maar zijn ouders mochten er-
varen hoe hij getroost stierf en hoe
tot in de dood de vreugdeglans op
zijn gezicht bewaard bleef. Over-
eenkomstig is het volgende voor-
beeld. „Een meisje van 12 jaar ont-
waakte plotseling uit haar coma,
ging rechtop zitten en keek met
stralende ogen naar de witte kale
muur tegenover haar bed en riep,
alsmaar kijkend naar de muur en
niet naar degenen die naast haar
bed zaten: „Kijk eens papa, wat
mooi!" Ze stak haar hand uit en
wees naar de muur. „Daar is een
berg in de zee, en op die berg een
stad, en het is er mooi, heel mooi.
En alles is licht! Wat mooi! Daar ga
ik naar toe". Zelden heb ik zon op-
getogen stem gehoord. Toen viel ze
terug in de kussens, haar ogen gle-
den weer dicht en een paar uur later
stierf ze, zonder nog bij bewustzijn
te zijn gekomen". Juist deze din-
gen, die Stolp meemaakte in het
pastoraat in de kinderkliniek waar
de dood dagelijks te gast was, zijn
essentieel geworden voor zijn per-
soonlijk leven en voor zijn visie op
theologie, pastoraat én geloof.

Hij vermoedt dat deze ervaringen,
zowel bij kinderen als volwassenen,
veel vaker voorkomen dan tot nu
toe bekend is. Als oorzaak geeft hij
aan dat kinderen erover zwijgen
omdat er geen taal bestaat waarin
die ervaringen zich laten beschrij-

kenhuis in Groningen waar hij in de
kinderkliniek de steun en toeverlaat
werd van ernstig zieke en stervende
kinderen. Zijn indringende en war-
me ervaringen als ziekenhuispredi-
kant zou hij later beschrijven in het
aangrijpende boek 'Als de dood
vroeg komt, omgaan met ernstig
zieke kinderen. De ontmoeting
met zijn gestorven broer beschouw-
de hij aanvankelijk als „een geïso-
leerde ervaring in mijn leven". Het
bleek later toch geen op zichzelf
staand geval te zijn maar de eerste
in een hele reeks van 'verlichtende
ervaringen. Hans Stolp: „Jaren-
lang heb ik samen met volwassenen
en kinderen op de rand van leven en
dood gebalanceerd en het is me elke
week wel een paar keer overkomen
dat iemand spontaan zei: 'Ik wil je
iets vertellen wat ik nog nooit aan
iemand verteld heb. Het waren
verhalen over een gestalte van licht
die hen bezocht en bemoedigde en
over het land aan de overkant van
de dood waarvan ze al iets mochten
izien. „In het begin luisterde ik er-
naar met wantrouwen en scepsis
maar dat veranderde snel, vooral
door de manier waarop de mensen
me die ervaringen vertelden. Het
klonk zo volkomen oprecht en be-
trouwbaar. Ik kon tegenover mezelf
niet ontkennen dat ik iets heel
authentieks hoorde". Wat hem ook
opviel was dat die mensen hun angst
voor de dood verloren en Voor ve-
len werd het dank zij die 'verlich-
tende ervaringen' een land waar-
naar ze uitzagen.

Al enkele jaren krijgt hij
regelmatig brieven van
mensen die hem ver-
tellen dat zij engelen

"ebben gezien. Stolp schreef
_.aaf aanleiding hiervan het vo-
'B jaar verschenen boek 'Dich-
r°'j dan 00it...' dat nauwelijks
erd besproken in de mediaaar dat nu al aan zijn derderWc toe is. Wie 'verlichtende

J^aringen' heeft gehad blijft
Pc"ment in zijn bewering dat
et geen droom of fantasie wasaar pure werkelijkheid waar-
af in feite geen taal of uit-rukkingsvorm bestaat - laat
blaan een bewijs. Eén voor-
jp.'d. Het is een brief van een
Ij ültse pastor, die gezeten aan
et sterfbed van een man dennk van zijn leven kreeg.

na," toen Bebeurde iets dat zien
uweliji_s beschrijven laat. Ze wa-

de z°maar in de kamer. De een na
ne ander daalde meteen licht geruis
ver

r ' een zacht licht om zich heen
b[ Spreidend. Ten slotte stond er
J'edere hoek van het bed één.
terr. engelen. Een paar minuten la-
en st,ei"fde man. Begeleid doorvier
been Geloof me> ik neb ëePro"
hoofn me het _ebeurde uit het
ject "te-Praten met behulp van ob-
l(e lv!lte't en psycho-analytische
otv,"ls' maar de vier lieten zich niet°P». zetten".

ervaring
bj-.P ka" zich in een dergelijke si-
erv ■ VerPlaatsen sinds hij zelf zon
*ijniB had'ln 1973'in het Jaar na
Stol P selmge dood, verscheen
,j^.Ps Droer drie keer aan hem.
ihó St°nd in de kamer naast de
Pra Lrsteen en was gehuld in een

i icht Dat wa
_

ZQ jets

C>e d ' dat vergeet 'k nooit meer-
?'in hrde keer dat h'J kwam stak hi^
2'en?rnd uit ' liet de g°uden ring
drop hij om zijn middelvinger
dat fen zei: Dit is de laatste keer
Toe kom» nu ga ik voorgoed.
h<Zn d°ofde langzaam het licht om
be2j een en hij was weg. Achteraf
Ken C? bescnouw ik zijn verschijnin-
gen i.^en v°rm van afscheid ne-
Ute k^ n dood kwam plotseling.
sC|Zr begreep ik dat je kostbare ge-
niet die Je in het leven kriJgt
»iOPt

V j0r Jezelf moet houden maar
yarin n- Daarom geef ik de er-
de v door'" Discussiëren over
tuek

raag of zijn dode broer kon te-
ren doet hiJ met "iemand.

keer «Toen ik hem voor daeerste
staa na zijn dood in mijn kamer zag
vorm"'" Vo'gens de theologische
niet: a 8 die ik heb gehad kón dat
döod ■ d heb 'k gedacht: dood is
dero en later gaan tijdens de we-
daarPrftand'ng alle graven open en
20 ietlel1basta- En dan gebeurt je
tijd h K

Dus het klopt niet wat ik al-
varin geleerd- Maar dit soort er-
heb gen maakt jewel kwetsbaar, ik
de) JpProbeerd dit in de dichtbun-
n.in , "ssen herkomst en bestem-
op *>, te verwoorden. Als ik later
de2e " sterfbed lig dan behoren
M0mVerschijningen tot de Grote
Hi en"enten in m'n leven. Ik wil dat
écht en.daarvan afblijven. Dit is
baa

gebeurd en het is mij te kost-
Als :°m erover te gaanredetwisten.
toch °P ie.mand verliefd bent ga je
*inn °?k net discussiëren of dat"n'g 's of niet".

Ernstigzieken
de ,lU 47"jarige Hans Stolp studeer-
tejt neo'ogie aan de Vrije Universi-raa_n Amsterdam en werkte als le-
Verven decaan op diverse scholen.
verb<? aUS was h'J negen Jaar lang

°nden aan het Academisch zie- " Hans Stolp: 'Stervensbegeleiding is eigenlijk mensen laten leven

Vertrouwen
Doodzieke kinderen vertelden hem
van hun ontmoeting met die gestal-
te van licht op heel moeilijke mo-
menten van hun ziekte, bij voor-
beeld 's nachts, als ze zich ten ge-
volge van een behandeling met cy-
tostatica (een gifkuurtegen kanker)
volkomen alleen voelden en veel
pijn hadden. Dan was er plotseling
die lichtende gestalte die een diep

ven. Een andere reden zou kunnen
zijn dat kinderen (maar ook oude-
ren) bang zijn dat de volwassene de
ervaring niet kan plaatsen en dus
ook nietrespecteert.

Een van de dingen die hij op de kin-
derkliniek heeft geleerd is dat der-
gelijke verhalen geen hallucinaties
zijn door werking van medicijnen.
Ook komen ze volgens hem niet tot
stand onder de druk van de nade-
rende, onontkoombare dood. Kin-
deren die gaan sterven wéten dat,
intuïtief, ook als ouders en medici
dat angstvallig verborgen trachten
te houden onder het motto 'ach, het
valt wel mee' en 'de dokter kan nog
heel veel voor je doen. Het is zin-
loos om kinderen (hoe goed be-
doeld ook) iets wijs te maken want
ze prikken er toch doorheen. Stolp
ervoer en leerde dat de beeldtaal
die stervende kinderen gebruiken
ook ondubbelzinnige verwijzingen
bevatten naar een andere werke-
lijkheid die niet in woord en beeld is
te beschrijven. „Pastoraat aan het
zieke kind betekent vooral om te
Spreken in de eigen taal van het
kind, de taal van beeld en symbool.
Ouderen hebben het vaak over 'de
hemel' terwijl kinderen spreken
over 'straks als ik bij oma ben' en
'het land waar altijd de zon schijnt.
Ze verwachten echt dat opa en oma
straks met uitgestrekte armen op
hen wachten. Wat is dan vanzelf-
sprekender dan dat jeals hulpverle-
ner antwoordt in dezelfde taal? Als
een stervend kind het heeft over
'verhuizen' dan is het duidelijk dat
het spreekt over zijn komende
dood. Dan moet je vooral niet zeg-
gen 'O, jijbent dus bangom te ster-
ven', nee, dan praat je over dat
jnieuwe huis waar het naar toe gaat.
En of ze het jammer vindt om de
huidige woning te verlaten".

Europa verandert snel, de laatste
maanden. Het oude werelddeel

kreunt en kraakt in zijn voegen.
Grenzen worden verplaatst of opge-

heven. Moderne stedennamen zijn
weer gewijzigd in de oude versie.

Karl Marxstad in Chemnitz bij voor-
beeld. Wanneer wordt Leningrad

weer Sint Petersburg? Of ernstiger,
Gdansk Dantzig, Poznan Posen en

Kaliningrad Königsberg?
Er heeft maandenlang een zekere

euforie bestaan over al die verande-
ringen, waarvan veel ten goede.

Maar langzamerhand is die euforie
veranderd in een zekere bedacht-

zaamheid, wellicht ook vrees.
Want lang niet alle wijzigingen heb-

ben gebracht wat ervan werd ver-
wacht. De houdingvan de Sovjetunie
ten opzichte van de Baltische staten

Estland, Letland en Litouwen be-
looft nogsteeds niet veel goeds. Daar

zijn de grenzen niet heringevoerd,
terwijl dat wel de bedoeling van de

nationale regeringen was.
Ook in het Roemenië van na Ceau-

sescu heerst chaos, angst en agressie.
De armoede in Polen is bitter. Er zijn
nu meer 'Westerse' dingen te koop,
maar geld om die zaken aan te schaf-

fen is er voor veel mensen niet. Je
kunt je afvragen wat erger is, lege

etalages èn geen geld, of volle etala-
ges zonder geld om de dingen, die je
ziet liggen,te kopen. Het laatste lijkt

toch nog aanzienlijk schrijnender.
Het loslaten van de Marxistisch gelei-

de economie, met werk voor ieder-
een dank zij staatssubsidies, heeft

veelal geleid tot een soort kapitalisti-
sche staatsvorm met veel echte werk-
lozen. De vaak verouderde bedrijven
" moeten nu gaan concurreren met

moderne Westerse industrieën en
kunnen dat niet meer. Ze moeten

mensen ontslaan en sluiten.
Dat laatste zie jevooral in de DDR,

die op het punt staat opgeslokt te
worden door de Bondsrepubliek.

Duizenden arbeiders gaan de straat
op, scholen blijven soms dagen we-
gens staking gesloten, boeren blok-
keren met tractoren grensovergan-

gen naar West-Duitsland. De DDR
protesteert. Een protest tegen de ge-
volgen van de overhaaste 'Wiederve-
reinigung'. Het gouden kalf D-mark
zorgt voor paniek nu de invoering op
2 juli(voor de deur staat. De vrees be-

staat dat miljoenen arbeidsplaatsen
verloren gaan. De DDR, een half

jaarna de val van de Muur. Een volk
leeft in angst.

Het Volks Eigen Bedrijf 'Zoetwa-
ren' adverteerde laatst in de vroegere

communistische partijkrant Neues
Deutschland. „Koop nu zoetwaren

uit de DDR. Zo helpt u arbeidsplaat-
sen in de DDR te redden". Een

noodkreet uit een branche die zich
vroeger nooit zorgen hoefde te ma-

ken over de afzet. Wat voor de cho-
colade-fabriek geldt, is op vrijwel alle
bedrijven van toepassing. De Oost-
duitsers willen hun eigen produkten
niet meer en kopen massaal import

uit het Westen.
De Oostduitsers drinken nog meer

bier dan hun Westduitse broeders en
zusters, maar deskundigen hebben

berekend dat desondanks slechts een
handvol van de tientallen brouwerij-

en zal overleven.
Kanselier Helmut Kohl mag dan wel
bijna dagelijks oproepen tot solidari-
teit met 'unsere Landsleute drüben',
de Westduitsers denken in de eerste
plaats aan hun eigen belangen. Men
kan de ondernemer nu eenmaal niet

dwingen de economische wetten
overboord te zetten.

Vrijwel elke Westduitser is voor de
eenwording, maar tweederde wil er

geen cent voor betalen. Het westka-
pitaal, dat de Oostduitse managers zo

hard nodig hebben, komt slechts
druppelsgewijs.

De geschiedenis van de jarentwintig
en dertig heeft ons een ding geleerd.

Miljoenen werklozen zonder geld
worden ontevredenen. En ontevre-

denheid is een ideale voedingsbodem
voor allerlei gevaarlijke demagogen,

die de massa de meest fantastische
beloften doen, maar ook werk, een

inkomen en een eigen auto.
Nu al opereren in de DDR en andere

Oostbloklanden uiterst dubieuze fi-
guren, die na het verdwijnen van de

totalitaire regimes hun spelonken
hebben verlaten en hun duistere

werk doen: het opruien van de massa
en het manipuleren van de ontevre-
denheid. In Frankrijk worden joodse
graven op een afschuwelijke manier

geschonden.
Het zijn tekenen aan de wand, die

niet genegeerd mogen worden. Want
koste wat het kost moet voorkomen
worden dat de nieuw verworven vrij-
heden in grote delen van Europa uit-

eindelijk zullen leiden tot de ver-
schrikkingen, zoals die zich zon hal-
ve eeuw geleden ook hebben voorge-

daan.

peter stiekema

'Geloof is in dit verband vaak een
beschermende muur die mensen
voor zichzelf opbouwen en die later
in het zicht van de dood ongenadig
afbrokkelt. Het geloof als een jas
die je net zo makkelijk dichtknoopt
als uittrekt. Volwassen mensen die
ziek worden en op de drempel van
de dood totaal geen houvast hebben
aan hun geloofomdat het in hun le-

/ ven meer leer was dan bron van ver-
trouwen. Stolp: „Ouder worden en
een langgerekt sterven onthult soms

*genadeloos wat er werkelijk in ons
leeft. Nee, ik heb-na mijn ervarin-
gen tot nu toe geen angst meer voor
de dood. Ik zie vaak gestalten, ik
merk de aanwezigheid op van figu-
ren die transparant zijn maar wel
heel concreet. Soms zeggen ze din-
gen, soms niet. Ik lag in bed, het
moet rond 3 uur 's nachts«ijn ge-
weest, toen ik wakker werd. En
daar stond die meer dan mensgrote
gestaltevan licht naast mijn bed. En
zijn aanwezigheid riep bij mij die-
zelfde diepe vreugde op als dat licht
dat mijn overleden broer toen om
zich heen had. Ik heb een uur lang
in mijn bed liggen kijken, diepge-
lukkig. En hij stak zijn handen uit
en ik hoefde niets anders te doen
dan mijn handen in de zijne te leg-
gen. Ik begreep toen niet wat het
betekende. Tot kort daarna er een
aantal dingenin mijn persoonlijk le-
ven gebeurde dat niet prettig was,
maar waarvan ik begreep dat ik het
moest laten gebeuren. Overgave.
De moed daarvoor had ik die nacht
gekregen. Een angst voor de dood
heb ik niet meer. Angst vóór de
dood is angst voor het leven. Wie
geleefd heeft, kan sterven. Ster-
vensbegeleiding is eigenlijk mensen
leren leven".

(Boeken van Hans Stolp: 'Als de
dood vroeg komt, omgaan met ern-
stig zieke kinderen, 'De gouden vo-
gel, dagboek van een stervende jon-
gen', 'Tussen herkomst en bestem-
ming', 'Dichterbij dan 00it... over
verlichtende ervaringen')

gerust stelde. Hans Stolp noemt het
een absolute voorwaarde om als
volwassene aan hetsterfbed van een
kind af te dalen naar de belevings-
wereld van dezieke, wil er een com-
municatie op gang komen. „Doe je
dat niet, dan noem ik dat een geraf-
fineerd in de steek laten van kinde-
ren die nog een onbevangenbinding
hebben met die andere wereld".

Hans Stolp refereert aan het weten-
schappelijk onderzoek dat tot nu
toe is gedaan naar de betekenis van
tekeningen die ernstig zieke kinde-
ren hebben gemaakt. Elisabeth Kü-
bler-Ross, autoriteit op het gebied
van stervensbegeleiding, ontwikkel-
de een opmerkelijke methode bij
het adviseren van bezorgde ouders.
Zij vroeg het kind in kwestie om
een tekening te maken over wat het
ervan vindt om naar het ziekenhuis
te gaan. Aan de hand van die teke-
ning adviseerde zij de ouders om al
dan niet tot behandeling over te
gaan. Stolp herkent hier zijn eigen
ervaringen. „Aan die tekeningen
kun jezien of hetkind zal sterven of
dat het terugkeert naar het leven.
Ook is vastgesteld dat kinderen in
die tekeningen aangeven hoelang ze
nog te leven hebben. De herhaling
speelt vaak een grote rol.: 7 bomen,
7 ramen enzovoort. Vaak hebben
die getallen betrekking op de reste-
rende tijd die ze nog op aarde heb-
ben, al valt pas achterafte zeggen of
dat dagen,weken of maandenzijn".
Hans Stolp kan het niet vaak ge-
noeg herhalen. „De zieken in het
ziekenhuis werden mijn leermees-
ters. Ik heb van hen meer gekregen
dan ik heb gegeven".

Scheiding
Kinderen hebben volgens Stolp een
grotere angst voor de scheiding met
hun ouders dan voor de dood. Daar
moet jeze mee helpen, vindt hij, en
hij geeft het voorbeeld van het kind
dat heel spontaan zegt: „Mama, ik
vind het niet zo erg om een engel te
worden, maar ik vind het wel ge-
meen dat het zo lang duurt voor ik
jou weer zie". Waarop de moeder
zei: „Ach kind, je moet maar den-
ken, aan de overkant tellen ze heel
anders dan hier; daar is de tijd heel
anders. Vóór je daar tot 10 hebt ge-
teld, ben ik er al weer". Hetwas een
antwoord dat het kind volkomen

Terug naar de engelen. Zijn publie-
ke aanzet tot een hernieuwde dis-
cussie mag dan wel veel mensen

Schokken

schokken, Stolp zelf kan er met zijn
verstand niet bij dat de kerk in alle
talen zwijgt over 'verlichtende erva-
ringen' zoals hij die in de afgelopen
jaren heeft leren kennen. Dat be-
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Postbus 1295 De Maastrichtse Toeleveringsbedrijven zijn bezig met een belangrijke
6201 BG Maastricht wijziging van de organisatiestruktuur.
62226NW Maastricht 'n et ° _an'sat'e"ontwerP worden de produktiebedrijven ondergebracht in
Telefoon 043-636300 twee divisies.
Fax 043-635299 De eenheid van presentatie en de eenheid van beleid wordt op concern-

niveau voorbereid en vastgesteld en wordt ook van daaruit beheerd.
In het team, dat daarvoor verantwoordelijk wordt vaceert de funtie van

Controller m/v
direkt rapporterend aan de Algemeen Direkteur

De taken in deze "funktie in opbouw" die, aanvangend met informatie-
management, in gelijke tred met de totale organisatie-ontwikkeling naar de
controllerfunktie groeit, zijn elkaar opvolgend maar ook elkaar overlappend:

- het op basis van een, via informatie-analyse verkregen, pakket van eisen
ontwerpen en invoeren van een informatieplan;- het zowel bij het opstellen als bij het implementeren van het informatie-
plan integreren van bestaande processen, procedures en systemen daarin;

- het, daar waar nodig c.g. mogelijk, automatiseren van gegevens- en
kommunicatie/informatiestromen en het opstellen van richtlijnen en
voorschriften met betrekking tot gebruik en beveiliging daarvan;

- het bij dit alles maken van keuzes voor nieuwe hard- en software en het
implementeren daarvan;

- de (her) inrichting en bewaking van de totale administratieve organisatie
(taken, processen, kontroles);

- het (mede) ontwikkelen van en toezien op de uitvoering van het
financieel-ekonomisch beleid (beheer, analyse, verantwoording);- het geven van leiding aan de voor de uitvoering van deze taken be-
nodigde medewerkers die deels direkt, deels op termijn ter beschikking
zullen zijn.

Wij zoeken hiervoor kontakt met kandidaten die:
- beschikken over een aantoonbaar HBO-plus c.g. universitair niveau met

daarin zowel informatica- als bedrijfskundige als bedrijfsekonomische
kennis en kunde;

- bereid en in staat zijn om in samenwerking met bestaande teams hun
eigen funktie vorm en inhoud te geven;- beschikken over voldoende revelante ervaring;- kunnen bogen op een duidelijke, inspirerende stijl van leidinggeven,
kommuniceren en samenwerken.

De geschikte kandidaat bieden wij:- een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid;
- een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie;
- opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds- goede sekundaire arbeidsvoorwaarden.

De Stichting Maastrichtse

Maft mefde du"ï_ering Naast de verplichte medische keuring worden kandidaten ook psycho-
van de Wet Sociale logisch getest en is er een kennismaking met een personeelsdelegatie
Werkvoorziening in de voorzien.
gemeenten Maastricht,
Morsroten, Meerssen en Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie binnen 14 dagen
Zij beheert daartoe een na heden te richten aan de direkteur van de M.T.B, postbus 1295,
industrieel, een cultuur- 6201 BG Maastricht.
C/We/technisch en een Voor inlichtingen kunnen zij bellen met Dhr.LW.M. Schunck, algemeen
wTetidatfrbijerkVerband direkteur (telefoon 043-636300) of Dhr. A.J.H. de Rooy van het buro
werkgelegenheid aan G.I.T.P. dat als extern adviesburo de selektieprocedure begeleidt
1200 medewerkers. (telefoon 03404-20864).

€__■■ A&^^ A Wij zoeken op korte termijn kontakt metkandidaten voor de
m^ ! funktie van

feH'JrTen | BEDRIJFSLEIDER M/V
t.b.v. net nieuw opterichten Tuincentrum.

De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000
medewerkers één van de drie werkeen- Het nieuweTuincentrum omvat-heden van het Werkvoorzieningschap nfcJl nieuwe' vincentrum omvat.
OostelijkZuid-Limburg. i - een verkoop oppervlakte van ± 1,0 Ha.;
I - een uitgebreid assortimentprodukten;

De ZOL-bedrijven zijn een moderne op i . een totale personeelsbezettingvan ±60 medewerkers.commerciële leest geschoeideonder- \ r °
De te benoemen funktionaris is belast metde leiding van het

Bij de bedrijfsvoering worden op sociaal Tuincentrum en verantwoordelijk voor:
SSzeEw^^^ ■ hetoPStellen van begroting, meerjarenplanningen!!_SKS3 bedrijfsbudgetten, alsmedebewaking hiervan;- hetrealiserenvan definanciële en socialebegroting;
DehoofdaktiviteitenvandeZOL- . het te voeren en gevoerde commerciële beleid opkorte en
S^S^ 'an

tfBn; z°wel inkoop;als vrko;?ptechnisch;,
" het leverenvan industriëleprodukten, - hettoezichtop deorganisatieen de uitvoering van de
" hetuitvoeren van cultuur-enciviel- diverse werkzaamheden;

technische werkzaamheden, . hetverzorgen van derapportering aan de bedrijfsdirekteur;
I hl^Zlre^nTeLincentrum, \ " hetuitvoeren van hetvastgesteldepersoneelsbeleid, gelet

" hetuitvoeren van schoonmaak-en op de doelstelling van deSocialeWerkvoorziening;
onderhoudswerkzaamheden, i -dedagelijkse gangvan zaken in het Tuincentrum.

" het leveren van grafischeen admini- I
stratievediensten, en I Funktip-Pi«w»n-

-" het detacherenvan personeel bij I ~ „!L else,n- . ..-.^
andere organisaties. - H.8.0.-opleiding; te denkenvalt aan HEAO-

bedrijfseconomisch of hogere beroepsopleiding detail-
handel dan wel vergelijkbareafgeronde hogere beroeps-
opleiding;

I - aantoonbareervaring in het managenvan een zelfbedie-
I ningswinkel;
l - affiniteit tot degroen sektor,- goede mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaar-

digheid.

Van dete benoemen bedrijfsleider wordteen sociale vaar-
digheidverwacht in relatie tot dedoelstelling van het bedrijf.
Hij dienteen sterkepersoonlijkheid te zijn metzeer goede
leidinggevende, bedrijfseconomische, organisatorische en
kommerciële kapaciteiten.

De te benoemen bedrijfsleider zal direktbetrokken zijn bij de
verdere inrichting enrealisatie nieuw Tuincentrum. Daarnaast
is debedrijfsleider betrokken bij deafbouwvan het oude
Tuincentrum, ditbetekento.a. integratiehuidig personeel en
in gebruik nemen van huidige inrichting.

Een psychologisch en medischonderzoek maakt deeluitvan
deselektieprocedure.

Salaris in overeenstemming met dezwaarte van defunktie.
De bij deoverheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn
vantoepassing.

Sollicitatie - onder vermelding van vakaturenummer 88/901
in de linkerbovenhoek van de enveloppe - binnen 14dagen te
richten aan het Hoofd Dienst Personeel en Organisatievan de

l ZO.L-Bedrijven, Postbus 330te 6400AH HEERLEN.

liLTrfe
Tiltra Maintenance & Services BV,
Mauritslaan 39 Geleen, vraagt met
spoed:

FOTO-LASSERS
Met geldige certificaten. Voor
materiaalgroep RVS (Argon).
Pijpdiam. 0-80 en 80-500.
Met certificaten en ruime ervaring. Voor
materiaalgroep Koolstofstaai (Elektrisch).

KONSTRUKTIE-
BANKWERKERS
Met ruime ervaring in elektr. en CO2
laswerk.

Voor alle funkties geldt de CAO conform
de Metaalindustrie (Bedrijfsver. 10).
Voor informatie kunt u op werkdagen
bellen tussen 8.30 en 18.00 uur,
tel. 04490-55522 en vragen naar de
heer van Tilburg.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Tiltra Maintenance & Services BV,
Postbus 584, 6160 AK Geleen.

Voor een onzer relaties, een handelsonderneming
in Z.0.-Limburg zoeken wij een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
Functie-informatie:
U werkt in een klein team. Tot uw taak behoort 0.a.:- expeditie- en typewerk;- de facturering;- derelaties telefonisch te woord staan.
De contacten met de relaties (zowel in woord als
geschrift) vinden naast het Nederlands hoofdzakelijk
plaats in het Duits en in mindere mate in het Engels.
Bovengenoemde werkzaamheden moet u na opleiding
geheel zelfstandig aankunnen.
Gezien de huidigeteamsamenstelling gaat bij gelijke
geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke
kandidaat.
Functie-eisen:- M.8.0.-opleiding;- liefst enige jaren ervaring in soortgelijke of andere

administratieve functie;
- geheel zelfstandig kunnen werken;- goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
- spreekvaardigheid in de Duitse en Engelse taal.
Sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar bovengenoemde
functie, wordt u verzocht uw handgeschreven sollicitatie,
voorzien van pasfoto en getypte volledige informatie
over persoon, opleiding en ervaring binnen 7 dagen na
verschijnen van deze advertentie te zenden aan Wilmic
v.o.f. t.a.v. dhr. M. Fuhren, Postbus 417, 6460 AK
Kerkrade.

\^ Hls Personeelsadviesburo Wilmic v.o.f.
\ "■) H ~>l ïIT Hl Personal-Service Wilmic v.o.f.

__1 9* I
" GTI IS ALTIJD

OP ZOEK NAAR DE BESTE VAKMENSEN
IN DE BUURT.

GTI Heerlen is een onderdeelvan de nv GTI Holding, een onderneming metruim
6.500 medewerkers in Nederland en België. Wie GTI zegt, denkt aan installatietechniek
voor industrie en utiliteit: elektrotechniek, luchtbehandelingen aanverwante technieken,
zoals meet- en regeltechniek, automatisering en instrumentatie.
GTI werkt vanuit 62 vestigingen en filialen in een sterk gedecentraliseerdeorganisatie.
Korte verbindingslijnen,en een hoge mate van zelfstandigheid en eigen verantwoorde-
lijkheid zijn daarvan het gevolg.

ervaren servicemonteurs AC/CV
Kandidaten hebben ervaring ophet gebied Opleidingsniveau MTS W ofE of SWK-B,
van onderhoud en serviceaan grotere bij voorkeuraangevuld met een opleiding
luchtbehandelings-en CV-installaties. meet- en regeltechniek.

tekenaars E en AC/CV
Een tekenaar werkt binnen een project- noodzakelijke tekeningen. Opleidings-
team. Dewerkzaamheden omvatten niveau MTS E of W Bekendheid met
onder andere het ontwerpen van installa- Autocad en enige ervaring zijn een pré.
ties en het vervaardigen van de diverse

aankomend en ervaren cv-monteurs,
elektromonteurs en installatiemonteurs
Aankomend monteurs hebben pas hun ervaring hebben in een soortgelijke
MTS-diploma behaald. Ze krijgen intern functie in de chemische of petroche-
een gedegenpraktijkopleiding. mische industrie. Hetopleidingsniveau
Ze moeten bereid zijn een vakgerichte dient minimaal vergelijkbaar te zijn met
opleiding te volgen. Bemétel I + 11, MTS aangevuld met appli-
Ervaren CV-monteurs zullen grotendeels catie meet-en regeltechniek of technicus
zelfstandig verwarmings- en luchtbe- meet- en regeltechniek conform SOM 11.
handelingsinstallaties in grote projecten
monteren. Ervaring in de utiliteitsbouw is GTI ontleent zijn kracht aan dekennis,
noodzakelijk. Opleidingsniveau MTS-W. kunde en inzet van zijn medewerkers en
Ervaren elektromonteurszullen groten- voert daarom een personeelsbeleid, dat
deelszelfstandig elektrotechnische instal- ervan uitgaat dat elke GTI-erzich in zijn
laties in grotere projecten monteren. werk zoveelmogelijk moetkunnen ont-
Ervaring in industrieen utiliteitsbouw is wikkelen.Er worden veel in- en externe
noodzakelijk. Opleidingsniveau MTS-E. opleidingen georganiseerd. GTI kent een
Ervaren meet-en regelmonteurs voor de aantrekkelijkewinstdelingsregeling.
procesindustrie moeten enige jaren

Als u belangstelling heeft voor een van deze functies, kunt u zowel telefonisch als
schriftelijk solliciteren bij de afdeling personeelszaken van

GTI Heerlen bv, Postbus 2700, 6401 DE Heerlen, telefoon (045) 724400.
GTI neemt elke reactie op deze advertentie, duszowel dievan vrouwen als dievan

mannen, in behandeling.

GTI Heerlen bv, Huskensweg 37,6412 SB Heerlen, telefoon (045) 724400.
I

I : :

Met jeMTS kun jealle kanten op,

zekerbij Volvo!
Of je nou een man of een vrouw bent, het beha- rolletjes loopt. Bijna 130.000 auto's per jaar, Kom naar de informatiedagen!
len van je MTS-diploma E, EC of Wis een hele auto's van topkwaliteit zoals de 300-serie, de Heb je je MTS-diploma op zak en ben je klaar
prestatie, iets waar je met recht trots op mag 440 en de 480. Maar natuurlijk ook de nieuwe voor een verantwoordelijke en zelfstandige
zijn. Maar, als de feestvreugde zon beetje voor- 460, ons paradepaardje dat uitstekende ver- baan? Stuur dan onderstaande bon op en
bij is, kijk je natuurlijk verder, naar je toekomst, koopcijfers naait. bezoek een van de informatiedagen die in de
Op zoek naar een prima baan of naar een Om aan de groeiende populariteit te kunnen vol- maand juni worden georganiseerd. Daar kun je
geschikte vervolgopleiding om je vakkennis te doen, is speciaal voor de 440 en de 480 een rondkijken, vragen stellen en meer te weten
vergroten. Bij het maken van die keuze kijk je totaal nieuwe afdeling Carrosseriebouw in komen over de ruime mogelijkheden die Volvo
vooral naar de groeimogelijkheden. Want je wilt gebruik genomen waar gewerkt wordt aan een biedt,
graag verder komen. volledig geautomatiseerde robotlijn. Er is ook

een nieuwe Lakstraat met spuitrobots, en een Stuur de bon vóór 7 juni - zonder postzegel '
Welnu, bii Volvo kun je, zoals hierboven al Montage-unit met geavanceerde carriersyste- naar: Autodivisie Volvo Car B.V, afdeling
gezegd, alle kanten op. Je loopbaan bij ons men. Personeelszaken Bom, Antwoordnummer 1005,
wordt uitstekend onderbouwd met de opleiding 6130 VB Sittard.
tot Bij Volvo gaan technische vooruitgang en vak- _ __"_ _

■ ff . manschap nand in hand, want voor de produktie \OnaemOUaSmOnteUr van topkwaliteit blijven mensenhanden en -ogen j BON LD
onmisbaar.

Or I Stuur mij een uitnodiging voor een van de
f " - Als onderhoudsmonteur j informatiedagen in juni.

maCnmemOperatOr in onze moderne fabriek is het onderhouden van j Naamde produktie-apparatuur jebelangrijkste taak. Je j
De opleiding begint augustus/september 1990 leert dus alles over de werking van het equip- j Adres i
en duurt voor de machine-operators 1 jaar en ment, zodat je het zelfstandig kunt installeren,
voor de onderhoudsmonteurs 2 jaar. Naast theo- afstellen, preventief onderhouden en reviseren. j Postcode/Plaats j
rielessen in de bedrijfsschool doe jepraktijkerva- j Geb.datum iring op binnen een van de afdelingen. Ben je Als machine-operator
klaar met de opleiding, dan kun je aan de slag krijg je met alle facetten van de techniek, zoals j Opleiding j
in een van de produktie-units. Realiseer je wel pneumatiek, hydrauliek, elektronica en werktuig- j _. .datwij in ploegendienst werken. bouw, te maken. De moderne produktiemachines j 'Pol" |a/nee

waaraan je werkt, zijn jouw verantwoordelijk- L — J

Volvo: 130.000keer per jaar technisch heid. Je bewaakt de goede werking en zorgt dat 'Vvy^vvakmanschap ze steeds gesmeerd küijven lopen, zodat de pro- "^ \JMm _-r \J
We mogen tevreden stellen dat alles bij Volvo op duktievoortgang niet in gevaar komt. —.

Volvo Car B.V.



De groei van de wereldbevolking loopt volstrekt uit
de hand. Tot nu toe werd aangenomen dat de

wereldbevolking zich aan het eind van de volgende
eeuw zou stabiliseren op 10,2 miljard mensen. Dat

blijkt een vergissing geweest. De meest recente
schattingen komen uit op rond de 14 miljard

aarde-bewoners, bijna drie maal zoveel als nu.
Elke seconde krijgt de wereld er drie burgers bij. Dat
zijn er een kwart miljoen per dag. Volgens de laatste
berekeningen groeit de wereldbevolking jaarlijks met
ongeveer 100 miljoen mensen!, net zoveel als er nu in

Oost-Europa wonen.

De komende tien jaar laat de grootste groei te zien in
de geschiedenis van de mensheid. „Deze jarenzullen
dan ook doorslaggevend zijn voor de toekomst van de
aarde als woonplaats voor de mens", zegt directeur

Nafis Sadik van de UNFPA, het Fonds van de
Verenigde Naties voor Bevolkingsvraagstukken.

De ontwikkelingslanden
zullen voor ruim 90 pro-
cent van de groei verant-
woordelijk zijn. De arm-

gebieden in Zuid-Azië en Afrika
"ten daarvan alleen al 54 procent

Z*r hun rekening. En juist die
o 'j'e landen zijn het minst geschikt
l. de kinderen een toekomst teJe<ien.

van de UNFPA naar de
Lr?aken van de enorme bevol-
nBsaanwas wijst uit dat het krij-

I, n Van veel kinderen te maken
aa fmet religie, traditie, en gebrek
le permis over voorbehoedmidde-: l " Mede daardoor is de geboorte-

jl Perking de afgelopen jaren min-
J effectief gebleken dan ver-

Problemen van overbevolking
'an al zicntbaar- Zo deed on"
Ij 8- het kleine Oostafrikaanse
0d Rwanda een klemmend beroep

’ bevriende buurlanden om
andezen op te nemen. In sommi-

de i 'en van Rwanda wonen wel
u e| v eel mensen op een kluitje.
[(^Bemiddelde ligt op meer dan

per vierkante kilome-
Ij .ln het al dichtbevolkte Neder-,e a wonen op dezelfde oppervlak-

435 mensen.
ern Prognoses kloppen, ziet het

slecht uit voor de aarde. De„ 'eu-problematiek zal enorm toe-
de en > de leefomstandigheden in
ï0 steden worden vreselijk voor
yj

er ze dat hier en daar nu al niet
d *de natuurlijke hulpbronnen ra-
ive

uitgeput en analfabetisme,
Üe_ osheid, armoede, honger en
|,Jte zullen toeslaan. Het vluchte-|!jêenprobleem is niet te overzien,

aantal ondervoede mensen
toe tot 532 mi'i°en in het iaar

"nt ■ e verDe-enngen die in de
je
,Wlickelingslanden tot stand zijn

h ei
,racht op het gebied van gezond-

Vq o
S*or g> onderwijs en voedsel-

Hie lening worden grotendeels te-
gr_ gedaan door de bevolkings-

IBij de geboortebeperking moet de
vrouw een centrale rol spelen.

Vrouwen

# Volgens de NOVIBzullen de gevolgen van de bevolkingsgroei desastreus zijn, alhoewelde situatie van de
allerarmsten niet veel erger meer kan worden.

Graanoogsten
C UNFPA heeft berekend dat in
I ' laar 2000 zeker 36 landen met in
i)>eea.. 6 miljoen inwoners niet
Sej .r 'n staat zijn voldoende voed-
te v

e Produceren om alle monden
v o|>°eden. In deze arme, overbe-
ste 'e gebieden neemt de mens
te v meer grond in beslag ten kos-
"aeh!" de 'andbouw. In de jaren
k^'g daalde in 25 van de 43 Afri-
Perlf6 'anden de graanproductie
Z^*}°°fd van de bevolking. In
?ie ?^merika was die teruggang te
ue ml7van de 23 landen.
\,or ,°edselvoorziening in de wereld
'-nd d"s zeer zorgwekkend. Veel
Vj n n zijn momenteel afhankelijk
Aif, graanoogsten in Noord-
daaerilca. Maar als de graanboeren
zoa,,te maken krijgen met droogte,
tiea.ls 'n 1988, stort de graanproduk-

Wat duideliJk voelbaar is in de
hij ft e Wereld. De graanoogst zit al
D,Za aan de top. Het beste en
in O S[ geschikte akkerland is'reeds
H efbr"'k.
n,e Menselijk ras balanceert mo-

eel op de grens van het moge-

vredigen.
De wereld raakt oververhit. De in
de lucht zwevende smerigheid heeft
als het ware een deken om de aarde
gelegd. Dat veroorzaakt nu een
broeikaseffect, waardoor de gemid-
delde temperatuur op aarde toe-
neemt, de ijskappen op de polen

lijke. Het aantal mensen, de leefge-
woonten en de technologie veroor-
zaken op grote schaal vernietiging
van natuur en milieu. Het heeft al
geleid tot een enorme stijging van
het gebruik van de grond, water en
fossiele brandstoffen.
Het gevolg van dit alles is een ge-

weldige vervuiling, hoge afvalho-'
pen en een waanzinnige verspilling
van energie. Op sommige plaatsen
is reeds onherstelbare schade aan-
gebracht. Zo worden de eeuwenou-
de tropische regenwouden, de lon-
gen van dè aarde, gekapt om de be-
hoefte aan grond en hardhout te be-

langzaam smelten en delen van laag
gelegen landen bedreigd worden
door het hogere niveau van het zee-
water. Verder is de beschermende
ozonlaag om de aarde ernstig aan-
getast.

'Blikken campagne'
„Elke uitsluitend op geboortebe-
perking gerichte campagne is zin-
loos. Als het blijft bij blikken over-
heidsacties met televisiespotjes en
veel poeha, lukt het niet. Er moet
meer, veel meer gebeuren".
Hij gelooft dat de situatie van de
mensen in de ontwikkelingslanden
beter moet worden. „Kijk naar
onze eigen geschiedenis. In het be-
gin waren in ons land ook veel grote
gezinnen. Nu niet. Dat komt niet al-
leen door beschikbare voorbehoed-
middelen, maar vooral ook door be-
tere scholing en een iets beter le-
ven. Als dat bij ons zo werkt, werkt
het ook elders".
De welvaart moet ook eerlijker
worden verdeeld, vervolgt Van den
Berg. „De rijke landen zuigen de
arme nu leeg vanwege de rente op
de schuldenlast. Maar wie de bevol-
kingsvloed wil keren zonder een be-
tere verdeling van de welvaart, is
kansloos. Maatregelen voor ge-
boortebeperking zonder bestrijding
van de armoede er bij te betrekken,
lopen op niets uit. En hulp moet
worden gebracht door organisaties
die het vertrouwen hebben van de
bevolking".
Als de rijke industrielanden deze
zaken laten zitten, krijgen ze vol-
gensVan den Berg de rekening van-
zelf gepresenteerd. „Het is één
aardbol. Er zijn misschien landen
die denken zich te kunnen verschui-
len achter een soort waterlinie,
maar ze zullen op een gegeven mo-
ment toch worden overspoeld door
de ellende van andere landen. Dat
zie je al aan de grens tussen Mexico
en de Verenigde Staten, die veel
weg heeft van een geëlektrificeerde
Berlijnse Muur. Toch weten de
arme Mexicanen die hun heil in
Amerika denken te vinden, het hek
te passeren".

Ingrijpen
Het is nog mogelijk om snel in de
rampzalige bevolkingsgroei in te
grijpen, zegt de NOVIB-secretaris.
„Het hangt af van de'politieke wil.
Als iedereen overtuigd is van het
probleem, kunnen regeringen snel
handelen. Dat zie je aan de ontwik-
kelingen in Oost-Europa".
Als er niets gebeurt, zijn de gevol-
gen desastreus. „De crisis zal zich
verdiepen. Hoewel ik me nu af-
vraag voor wie. Als ik in een krot-
tenwijk van Mexico-Stad meer dan
een miljoen mensen op vuilnisho-
pen zie krioelen, denk ik dat voor
die mensen de crisis niet dieper
kan".
Vooralsnog vreest hij dat er weinig
zal gebeuren. Van den Berg: „Het
aantal luidende alarmklokken is
groot genoeg, maar het onvermo-
gen van de politiek om te handelen,
is momenteel nog groter".

weert schenk

meent de UNFPA-directeur. De
positie van de vrouw in de maat-
schappij moet worden verbeterd.
Te vaak nog hangt haar status af van
het aantal kinderen dat ze baart.
Daarom moeten vrouwen niet al-
leen het recht op, maar ook de mo-
gelijkheid tot onderwijs krijgen. Ze
moeten kunnen werken en dat be-
hoort te worden erkend als een eco-
nomische activiteit. Het geboorten-
cijfer daalt dan automatisch.
„Vrouwen kiezen voor kleinere ge-
zinnen als het kindertal niet meer
de voornaamste maatstaf voor hun
status is", zegt Nafis Sadik. „Daar-
om moeten overheden, met name in
de Derde Wereld, meer investeren
in de toekomstkansen van vrouwen.
Zolang niets gedaan wordt aan de
ondergeschikte positie van de
vrouw in de wereld, is er geen hoop
op een afname van de schrikbaren-
de bevolkingsgroei".
De UNFPA-directeur stelt verder
dat het noodzakelijk is de medische
voorzieningen in de ontwikkelings-
landen te verbeteren, waardoor
vrouwen ook beter kunnen worden
geïnformeerdover hygiëne, voe-
ding, infectieziekten en voorbe-
hoedsmiddelen. „Gezinsplanning
heeft alleen kans van slagen als ge-
lijktijdig de gezondheidszorg verbe-
tert" ,zegt Sadik.
Daarbij moeten betrouwbare voor-
behoedsmiddelen worden ver-
spreid, waarbij de vrouwen ook le-
ren om ze te gebruiken. In Egypte
voerden vrouwen de verstrekte
anti-conceptiepillen aan de kippen,
die van de hormonen heerlijk vet
werden.

De groei van de wereldbevolking
zal ook leiden tot spanningen tussen
de mensen onderling. Er komt een
stroom op gang naar de steden,
waar vermoed wordt dat daar de
welvaart groter is en meer gezond-
heids- en scholingsfaciliteiten aan-
wezig zijn.
Die verwachtingen om in de steden
een graantje mee te pikken, zal in
de meeste gevallen niet uitkomen.
Wrok en frustratie veroorzaken cri-
minaliteit en politieke onrust. Er
worden rellen verwacht tussen ras-
sen, religies, stammen en culturen.
Ze vormen een bedreiging voor de
politieke stabiliteit.
Het is slechts een beperkte schets
van de gevolgen van de bevolkings-
groei, maar angstwekkend genoeg
voor enkele forse nachtmerries. Di-
recteur Nafis Sadik van de UNFPA
zegt dat daarom zo snel mogelijk
moet worden ingegrepen on de
groei te af te remmen. 'Het alterna-
tief is om aan onze kinderen een
vergiftigde erfenis over te dragen.'

Spanningen

'Mens niet lijdzaam op ondergang af
Professor buigt zich over 'milieu in volgende eeuw'

Pessimistisch voor de korte, maar optimistisch voor
de lange termijn. Dat is de visie van de pas benoemde

Tilburgse hoogleraar milieu dr N. Nelissen. De
nieuwe professor weigert te geloven dat de

beschaafde wereld haar drinkwater en haar bossen
ten onder laat gaan aan het geweld van industrie,

automobiel en mest. ~Ons enige perspectief is het
perspectief van overleving".

ker komen. Ook fenomenen als
thuiswerken zullen een vlucht ne-
men met de nieuwe technologie.
We zullen ons gaan afvragenwat de
zin is van onze hypermobiliteit. De
mens is veel te veel nomade gewor-
den. Maar dat wil niet zeggen dat er
geen plaats meer is voor iets als een
auto. Er wordt, zeker in de Franse
auto-industrie, al volop gewerktaan
een auto die niet vervuilt. Dat is
voor mij een andere auto. Maar dan
nog zal de auto puur vervoermiddel
zijn. De tijd van de auto als status-
symbool, te gebruiken voor gezelli-
ge uitstapjes zal niet terugkeren.
Dertig jaar geleden keken de men-
sen uit naar een uitstapje over twee
weken. Die mensen waren niet on-
gelukkiger dan wij, die onze dage-
lijkse agenda's zo volproppen".

0 Hoogleraar dr N. Nelissen: „Er zullen bossen blijven en nieuwe worden geplant. Omdat demens dat wil.

stoten gaan. Producerend, vervoe-
rend en consumerend Nederland
- iedereen dus - beginnen ervan
doordrongen te raken. Wij gaan on-
herroepeljk afscheid nemen van een
type samenleving, dat ons geen toe-
komst meer biedt. Dat zal met hevi-
ge emoties gepaard gaan, het wordt
een dramatisch proces met hevige
conflicten. Allerlei groepen zullen
zich eenzijdig, onrechtvaardig ge-
pakt voelen. Ofhet nu de boer is die
minder vee mag houden, de auto-
mobilist die minder mag rijden of
de burger die meer moet betalen."

lissen. „De jarentachtig zijn geken-
merkt door de 'brood-en-boterpro-
blematiek'. De werkloosheid, het
financieringstekort, de deregulering
waren de bepalende zorgen van de
dag. Een commissie als de onze had
tegen die achtergrond geen gewel-
dige voedingsbodem. Maar het
wordt beter. Milieu is geen kwestie
van hier en nu, maar van de toe-
komst. Welnu, onze commissie
kiest niet voor doemdenken. Wij
geloven dat de mens zijn eigen be-
staan kan vernietigen, maar ook
kan garanderen. Ik geloof niet dat
de mens heel masochistisch zijn
eigen ondergang zal aanzien. De sa-
menleving heeft de inventiviteit en
de kracht het tij te keren. In dat op-
zicht ben ik een cultuuroptimist".
Nelissen meent dat 'we midden in
het keerpunt zitten, vergelijkbaar
met de Franse Revolutie. „Dat be-
tekent dat we nog een stuk door het
dal moeten. Dat zal met horten en

IV (47) weet waar hij
V I het over heeft. Twee jaar

< geledenbenoemde de
'JPel eenmalige milieuminister

Com 's hem tot voorzitter van de
iSS'e Lan8e TermÜn M'lieu-

j^/.vCLTM). In en voor deze
V°' ho 'e werken enkele handen
d.„ °gieraren en andere geleer-
Vii|' °nder wie Lucas Reijnders,
?m|, .Z1 Prees jr en Sicco Mansholt,
'1 de ezen over het milieubeleid

eenentwintigste eeuw.

Heerd°orzitter, die in Tilburg stu-
D

e etl in 1970 promoveerde op
êeefj^fschrift 'sociale ecologie',
'eifjj a's sociaal milieudeskundigeaan eze comm'ss'e-Een ha-

'Als ■ °nderneming, erkent hij.
%\ Jr. Je realiseert dat het Natio-
strek l̂'heubeleidsplan zich uit-
S'aPv

tot en at W'J no£ een
('eijj].erder moeten gaan, is wel dvi-
Vf. °P welk glad ijs je je begeeft.
l!*3o p Voor dat je de mensen uit

êevraagd had zich uit te spre-
S. >er Wat ze in 1990 verwacht-
'ijk nehi?ouden ongetwijfeld onge-
-11 _b gekregen. Daar komt
%l j'l dat de tijd nu zo snel gaat,
"gen moeite hebt de ontwikke-vo|ge

yan vandaag op morgen te
°p |a 'En toch is de noodzaak om

\ term'Jn te denken steeds
% J- Maar het is volstrekt duide-

aU\vd w'J.n'et met een eenduidige
?ruk kunnen komen voor het

Op, be'eid in de volgende eeuw."
-it v °rte termijn ziet het er somber. °r het milieu, meent ook Ne-

Water drinken
Er zijn zelfs theorieën dat de toe-
komstige wereldconflicten zich op
milieuterrein zullen afspelen. Lan-
den die met elkaar overhoop liggen
over de loop van rivieren, ontbos-
sing of kerncentrales. Zo ver wil
Nelissen nog niet gaan. Wel voor-

~Kortom, ik ben pessimistisch over
de korte termijn en de diagnose.
Maar optimistisch over de lange ter-
mijn en de therapie. Op het mo-
ment dat je vaststelt dat tachtig pro-
cent van de bossen eraan gaat, roep
je maatregelen af. Zo werkt dat. Er
zullen bossen blijven en er zullen
nieuwe bossen komen. Omdat de
mens dat wil. Het milieuvraagstuk
is in de kern een sociaal vraagstuk.
Het probleem is door de mens ge-
schapen. Die zal het ook op moeten
lossen".

jan reijnders

Sociaal

ziet hij dat het milieu in alle opzich-
ten zijn stempel op het gedrag van
mensen zal drukken. „Zoals je nu
ziet dat mensen massaal verhuizen
naar streken met werkgelegenheid,
zo zie ik in de volgende eeuw de
trek zich verplaatsen naar streken

waar je nog kunt ademen en water
kunt drinken".
Zullen er in de volgende eeuw nog
auto's rijden, is er nog toekomst
voor onze heilige koe? „Ja, maar
dan als archeologisch industrieel

monument", grapt Nelissen provo-
cerend. „Ach, ik weet dat natuur-
lijkook niet. Duidelijk is wel dat de
auto in deze vorm zijn langste tijd
gehad heeft. Uitbreidingen verbe-
tering (ook van het comfort) van _
het openbaar vervoer, zullen er ze-

" De ontwikkelingslanden zullen voor 90 procent van de groei verantwoordelijk zijn. En juistdie arme lan-
den kunnen dekinderen nauwelijks een toekomst bieden.

vrijuit

Groei wereldbevolking rampzalig
'Komende tien jaar doorslaggevend voor mensheid'

Max van den Berg, algemeen secre-
taris van de NOVIB/Gast aan Tafel,
een particuliere organisatie voor in-
ternationale ontwikkelingssamen-
werking, ziet de oplossing van het
bevolkingsvraagstuk nog breder.
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De Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is belast met de uitvoeringvan de provinciale
taken op het gebiedvan de waterstaat, het verkeer en vervoer en het milieubeheer.
De afdeling Waterhuishouding en Landinrichting bestaat uit driebureaus, waaronder het
bureau grondwater.Dit bureau isbelast met beleidsontwikkeling en onderzoek ophet gebied
van de waterhuishouding, en daarnaast met deregelgeving inzake grondwaterbeheer en de
vergunningverlening voor grondwaterwinning alsmede het toezicht en de controle daarop.

Bij genoemdbureau is defunctie vacant van een

beleidsmedewerker grondwater v/m
vac. no. V.90.28
functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:- het mede ontwikkelenvan beleid op het U kunt uwsollicitatie binnen 14dagenrich-

gebiedvan kwantitatief grondwater- ten aan het College van Gedeputeerde
beheer; ■ Staten t.a.v. de directeurvan de Stafgroep- hetbewerkstelligen van afstemming en Personeel en Organisatie, Postbus 5700,
samenhangmet andere beleidsterreinen; 6202 MAMaastricht, onder vermelding van- hetbegeleiden/uitvoeren van waterhuis- het vacaturenummer op briefen enveloppe,
houdkundige onderzoeken;- het adviseren in projecten op het gebied Voornadere informatie kunt u zich wenden
van onder meer ontgrondingen, bodem- tot de heer Ir. H.J.A. Römgens, hoofd buro
bescherming en ruimtelijke ordening. grondwaterbeheer,tel.: 043-897599.

functie-vereisten: Vrouwen dieaan defunctie-eisen voldoen,- een voltooide academische opleiding op worden nadrukkelijk uitgenodigd te sollici-
het gebiedvan degeohydrologie; teren. De mogelijkheid tot kinderopvang is- belangstellingvoor beleidsontwikke- aanwezig.Deze functie kan ook in deeltijd
lingen op het terrein van dewaterhuis- worden uitgeoefend.
houding;- kennis van en ervaring met hydrologische In de laatste fase van de procedure zal een
rekenmodellen; delegatievan de afdeling worden ingescha-- het vermogen om zowel zelfstandig als in keld, terwijl een psychologisch onderzoek
projectverbandte kunnen functioneren; tot deprocedurekan behoren.- goede mondelinge en redactionele uit-
drukkingsvaardigheden. >

salaris:
afhankelijkvan leeftijd, opleiding en erva-
ring wordt een salaris geboden van maxi-

V lO/21-90 maal ’ 6.376,-per maand.

TiLTrSA
Tiltra Steigerbouw BV, Mauritslaan 39
Geleen vraagt met spoed:

VOORMAN
Met ruime ervaring en goede
bekendheid met de Nederlandse markt.

EERSTE
STEIGERBOUWERS
Met vooral ervaring in de industriële
bouw.

HULP-
STEIGERBOUWERS
Voor projekten op

BOOREILANDEN (Noordzee)
vragen wij vakbekwame steigerbouwers
tegen uitstekende voorwaarden.

Tiltra Steigerbouw is aangesloten bij het
Soe. Fonds Bouwnijverheid.
Voor alle funkties geldt de CAO conform
Bouwnijverheid (o.a. vakantiebonnen).
Voor informatie kunt u op werkdagen
bellen tussen 8.30 en 18.00 uur,
tel. 04490-56020 en vragen naar de
heer van Tilburg.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Tiltra Steigerbouw BV, Postbus 584,
6160 AK Geleen.

Internationaal bedrijf in damesmode-accessoires
zoekt voor rayon Midden- en Zuid-Limburg alsmede

voor rayon Noord-Limburg en Oostelijk
Noord-Brabant, een

PART-TIME VERKOOPSTER
die op agentenbasis de detaillisten wil bezoeken.

Branche-ervaring is niet nodig.
Wèl enthousiasme en doorzettingsvermogen!

Bezit van een auto is een vereiste.
Nadere informatie: tel. 072-113863

(telefonische informatie ook in hetweekend
84878 mogelijk).

Huize St.Anna 'Huize St. Anna is een centrum voor fl behandelingten behoeve van
geestelijk gehandicaptenin deregio /_\-> A geestelijk gehandicapten.

Midden-Limburg. vp.jD /J^ In-ons centrum bieden wij totale zorg
Binnen kleinschalige en moderne JsJp"l H _ aan een gemengdepopulatievan 476

accommodaties bieden wij "j^ ~~^__~C(-T> _g).(S| jy bewoners,
uiteenlopendefuncties aan naar onze __,^->-_ffilrM^i r^riVp] rÜJ Ten behoeve van deze totale

bewonerszoals: wonen, jpj___;^m^^ '"Hf. zor9verlening aan onze bewoners
dagaktiviteiten, recreatie en [TT Ml ÜÜ JU_?i_faC werken in Huize St. Anna te Heel circa

bewegingsaktivering, verpleging en ~i-- ;̂£_;2-». 470 mensen in diverse disciplines.

Binnen de Civiele Dienst van Huize St. Anna is defunktie vakant van

chef kok m/v
Taken:

verantwoordelijk voor een goed verloop van dedagelijkse gang van zaken in de centrale
keuken en de daarmee samenhangende werkzaamheden; belast met werkverdeling

binnen decentrale keuken en de afwaskeuken alsmede het geven van instrukties aan het
personeel; mede belast met de bereiding van maaltijden - het doen van voorstellen ten

aanzien van diëten,receptuur en menucyclus - en de verzorging van de daaruit
voortvloeiende bestellingen; verantwoordelijk voor de hygiëne, schoonmaak en

onderhoud van deruimte, gereedschap en apparatuur.

Eisen:
diploma 1e instellingskok; diploma dieetkok; diploma restaurantkok en/of ervaring in de

horeca; goede en aantoonbare leidinggevende en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden:
konform de CAO Ziekenhuiswezen.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Heer Kissels, Hoofd Civiele Dienst
(te 1.:04747-3500).

Schriftelijke sollicitaties ondervermelding van vacaturenummer 90025Abinnen 10 dagen
na het verschijnen van ditblad te richten aan de dienst Personeel & Organisatie van

onderstaande Stichting, Postbus 5001,6097ZG Heel.

HuizeSt. Anna maakt deel uit van deStichting bewoners en HuizeMaasveld te Maastricht
St. Anna dietot doelstelling heeft een met 300 bewoners,

optimale zorg te verstrekken aanmensenmet
een geestelijke handicap. aJJI^A 'n totaal zijn circa 950 medewerkers

Tot deStichting St. Anna behoren voorts 3k| betrokken bij de zorg voor deze mensen met
Huize Op deBies te Schimmert met 229 %m _i I een geestelijkehandicap.

■ Stichting St.Anna J, \

_H _____ _■ K __| ____ I ____ ____ __l

_________■_______■_____________■_________________________ __._________■
■

A&A, Inerra en Inova, gerenommeerde Onze organisatie maakt een periode door van sterke expansie in combinatie met een nog steeds toenemende dra
accountants en bedrijfsadviseurs manifes- professionalisering. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar de specialisten die hun professionele aktiviteiten het kwaliteitsniveau kunnen geventeren zich onder de naam A&A-Groep. De waar onze cliënten recht op hebben.A&A-Groep brengt deskundigheid samen
op onderandere degebieden administratie, ■% " * . *belastingen, bedrijfseconomie en automa- KAOICI _ft_T__l_P_P_M H _T__ll__ iCtisering. Dit uit zich in een compleet dienst- ll\ l*)ld flVwHlll-ll l_P
verleningspakket, waar ook notarieel-ju- O
ridische en arbeidsrechtelijke advisering Met als belangrijkste uitgangspunt een optimale vaardigheden kunt aanvullen met de aanwezige gesprekspartner, dieeen toevoegendewaarde heeft
deel van uitmaken. Binnen de A&A-Groep kwaliteit, gaat u cliënten met een grote mate van expertise binnen de groep. Na uw inschrijving in boven de standaardprodukten van de accountant
opereren onder meer registeraccountants, zelfstandigheid bijstaan in hun bedrijfsvoering, het register hebt u enkele jaren ervaren dat uw tegen een redelijke prijs.
accountant-administratieconsulenten ge- waarbij uuwbrede professionele kennis en advies- cliënten behoefte hebben aan een professionele
specialiseerde juristen,bedrijfskundigen en m I " " ■ " I_w__s__n__a^ Accountant-admmistratieconsu entenjaren ervaring, voor alle cliënten beschik- ■ «^-^-W»"■■«_.■■ " «*%_■■■■■■■**«■ uti%«viiifMi%iiivii
baar zijn. De grootste groepaccountants en De accountant-administratieconsulent is de spil Cliënten kunnen rekenen op een gesprekspartner over aan medewerkers. Indien uuw adviesvaardig-
adviseurs in de provincie Limburg metruim in onze professionele kantoororganisatie met die tijdig vereiste stuurinformatie met de juiste heden en vakmanschapcombineert met
260 medewerkers, heeft 11 vestigingen en haar hoogwaardig opgeleid personeel en een zeer adviezen aanlevert. U streeft continu naar des- managementkwaliteiten is de functie directeur
verleent haar uitgebreide dienstenpakket n°9e 9raac' van 9eintegreerde automatisering, kundigheidsontwikkeling en draagt deskundigheid van een van onze kantoren een reëel perspectief.
vooral aan het Midden-en Kleinbedrijf.

«^ - # » #____ Belastingadviseurs
■.T^|V-1 U hebt na uw gedegen opleiding als fiscaal jurist, heden u tot een plezierig gesprekspartner maken standigheid cliënten adviseren, waarbij u veei

p^^3?y_2T_S___! belastingconsulent of fiscaal econoom enkele voor uw cliënten, terwijl uw vakmanschap leidt ruimte zult ervaren bij uw professionele ont-
■ jttlf/ttj Jaren gewerkt in de fiscale adviespraktijk. Deze tot het door de cliënt gewenste resultaat. U gaat wikkeling en de adequate ondersteuning zult
I^^S^U ervaring heeft u geleerd dat uw adviesvaardig- binnen de groep met een hoge mate van zelf- waarderen van een multidisciplinaire organisatie.

HARTVOORUWZAAK! ~ -.Van een professionele en moderne onderneming kunt u verwachten dat mannen en vrouwen gelijkekansen hebben, dat het arbeidsvoorwaardenpakket
prima in orde is en dat de sollicitatieprocedure snel en met de door u gewenste vertrouwelijkheid wordt afgewerkt. Uw leeftijd is in vergelijking
met uw kwalificatie onbelangrijk. U volgt het voorbeeld van de 18 professionals die in het voorgaande jaar ja tegen de A&A-Groep hebben
gezegd door uw curriculum vitae te sturen aan de A&A-Groep ter attentie van de heer J.H.L. Wolters, Hoofd Personeel en Organisatie. Bij hem
kunt u, ook telefonisch, terecht voor nadere informatie (kantooruren: 04750-10160; daarbuiten: 04746-5706).
Hoofdkantoor: Postbus 970, 6040 AZ Roermond. Vestigingen in Bergen, Heerlen, Horst, Maastricht, Parmingen, Roermond, Valkenburg, Venlo, Venray en Weert.



Amerika's liefde
voor de barbecue

Bijna waren de wereldkampioenschappen barbecue, die de
afgelopen maand in het Amerikaanse Memphis werden
gehouden, op een fiasco uitgelopen. Dat was te danken
aan het merkwaardige gevoel voor humor van de Britten.

Want de Britse deelnemer aan de
kampioenschappen, Her Majesty's Great
Barbecue Team, had aan een lokale krant
verteld egels bij zich te hebben, en die te
zullen serveren. „Je kookt ze eerst levend,
net als kreeften, en dan maak je er worst
van. Die gaan we barbecuen. In ons land is
het een delicatesse", aldus de leider van dit
team.

Nu wordt in sommige delen van de gastronomische
woestijn Engeland inderdaad egelworst gemaakt, en Her
Majesty's Great Barbecue Team had wat van die worsten
bij zich. Maar van dat levend koken, dat was maar een
grapje. Dat werd evenwel niet goed begrepen door de
dierenvrienden van Memphis.
Bij honderden belden ze de organisatoren van de
kampioenschappen op om te protesteren tegen de Britse
deelname. Er werd gedreigd met demonstraties, een
boycot en geweld. De Dierenbescherming van Tennessee
bereidde zelfs een kort geding voor.
IJlings lieten de Britten weten het allemaal niet zo bedoeld
te hebben. „Het Amerikaanse volk is helaas niet helemaal
rijp voor ons soort humor", aldus team-leider John
Langshott, die zich genoodzaakt zag publiekelijk zijn
verontschuldigingen aan te bieden.
Dat werd mokkend door de Dierenbescherming aanvaard.
„Het had best waar kunnen zijn, want wie weet wat ze in
andere landen doen", zo zei voorzitter Beverly King van
deze vereniging nog.

De Britten hadden bijna
een mooie Amerikaanse
traditie om zeep gehol-
pen. Want de wereld-

sarnpioenschappen barbecue, dienas 1977 elke meimaand in Mem-P.. ls> Tennessee, worden gehouden,Jn het hoogtepunt van het barbe-
d-seizoen in de States. Dit jaar
i_a teams mee> 'n hoofdzaak. Amerika maar ook uit landen als

Canada, Frankrijk en
lts Estland. Die barbecueden met

D
n a.Hen meer dan 25.000 kilo vlees,
at is zoveel, dat de barbecue-kam-

van Memphis in het
cord-boek van Guiness staan op-

komen: nergens wordt in zonrte periode -twee dagen - zon
Schrikkelijke berg vlees bereid.

_n dat, terwijl in heel Amerika nu
An ru'me competitie is ontstaan,

'lerlei steden en dorpen, vooral in
et zuiden van het land, organise-
" Wedstrijden in barbecuen, en

aarbij gaat het niet om bescheiden
ukJes vlees. Hele varkens en scha-v n tegelijk worden in dereusachtig

j^°te barbecues gestopt.e deelnemers zijn vaak groepen
Ij 'e,nden die al bij elkaar in de tuin
L ccueden, in de loop der jaren
w..n eigen recepten en bereidings-
Zlzs n creërden, meenden dat ze

ede wereld niet mochten onthou-n> en zich in het circuit gingengorten.at 'ijkt amateuristisch, en de deel-
Zmers zijn ook bijna altijd hob-
yjsten, maar dat neemt niet weg
t er veel geld omgaat in dit soort

gmpioenschapppen.u« bedrijven zijn zich als spon-
tnt iBaan opwerpen. Prijzenpotten
"' 100.000 dollar staan voor de
'"naars klaar. Er zijn barbecue-„|arns die het land afreizen met°an2ende, superdeluxe barbecuesQ,e 50.000 dollar kosten.

" Hele varkens
worden klaarge-
maakt in
zelfvervaardigde
barbecues.

" Deelnemers uit
de staat
Louisiana met
hun inzending
voor debarbecue.

" De jury aan
het werk.

Vuur

Cjjf
n§enomen mag worden, dat deze

mg 1* de komende jaren alleen nog
barKF omno°g zullen gaan. Want
grii ,"en zit in de lift- En dat 's be", JPelijk. Immers, een goed gebar-

stuk vlees behoort tot de
pre°'ste > meest indrukwekkende
ken ties de de Amerikaanse keu-
J" bieden heeft._a ?r dan moet het w-e-1 echt ge-
|a ecued zijn, dat wil zeggen:
geJZaam geroosterd wordeti in een
t e oten barbecue bij een constante
lQQPeratuur van niet veel meer dan
va Braden celsius, terwijl de rook
sa arornatische houtsoorten het
o£P_e vlees doortrekt...
niet manier barbecuen heeft
fe *te maken met de vreselijke ta-
Wg 'e" die zich 's zomers in de
acht den in veel Nederlandse
|0? e.rtu.inen afspelen, wanneer tal-
ent 'apjes vlees boven roodgloei-
?w "outskool tot onherkenbare
bat't.6 s'ntels worden verbrand.
beo eet in Amerika niet eens bar-
Cn ■' het heet Srillen- Grillen
jes i,e doen met biefstukjes, worst-> 'arnskoteletjes, dat soort snel
koj z,-nde stukken vlees. Je moet
de

s
f
tam opletten, zoals menigeen

?al h k
°pen Jaren tot z'Jn verdriet

de uebben gemerkt, omdat anders
ver?Ultenkant van je stuk vlees al is
r ail*oold terwijl de binnenkant nog

Het lbarbecuen is wel'wat anders,
fijni 'S ult'eme gastronomische ver-
b arkng- Het is kunst. Op een echte
b_et

ecue kun jegrote stukken vlees
tnenêaar kriJgen, kalkoenen, ham-
k Un "ele varkens desnoods. Je
geür

Ze daarbij een smaak en een
als v

m.eegeven die even complex
-ven ide,'ik is- D-a-1 is barbe'

Bigbusiness
°rtom, wedstrijden in barbecuen

de '"Amerika big business gewor-
-0 "V "at is geen wonder, want ook
den \Uen 's kB business gewor-n. Volgens de Barbecue Industry

hebben bijna 70 mil-. n Amerikaanse huishoudenseen
Jarbecue.
jaa.rljjkswordt in de VS voor 7 mil-

en dollar verkocht aan apparatuur
„j fte"swaren die met barbecue te
get \

ü ',et,ben- N°g weer een ander
rant pnaar °PSave van de Restau-
a c°nsultant's Group zijn er in
rant_nka 6412 barbecue-restau-

ry, mesquite, eik en appel zijn daar-
bij de meest gebruikte soorten, om-
dat die een lekker geurend soort
rook afgeven.
Voor de gewone barbecue'er zijn er
zakjes met kleine stukjes van deze
houtsoorten te koop. Het hout stop
je een tijdje in water, en daarna leg
je het op het smeulende houtskool
dat je als brandstof gebruikt. Dat
zorgt voor overvloedige hoeveelhe-
den smaakbepalende rook.

Bijzaak
Dat is het belangrijkste van Ameri-
kaans barbecuen. De rest is bijzaak.
Je kunt het vlees al dan niet marine-
ren. Sommige mensen smeren hét
in met een mengsel van droge krui-
den voor ze het in de barbecue
doen. Anderen zetten aluminium
bakjes met bier of wijn in de barbe-
cue om het vochtigheidsgehalte (en
zo de sappigheid van het vlees) op
peil te houden.
Dan kun je nog zo nu en dan het in
de barbecue liggende vlees met een
mengsel van olie, kruiden en een
zure vloeistof als azijn bestrijken.
Je kunt er op het laatst barbecue-
saus overheen doen. Je kunt het
met die saus serveren, je kunt het
zonder doen.
Mogelijkheden te over, die in de VS
voor een rijke variëteit aan soorten
barbecue hebben gezorgd. Voor
een deel is die variëteit regionaal
bepaald. In Memphis bijvoorbeeld
worden alleen varkens, in de soor-
ten: heel varken, varkensribben of
varkensschouders, gebarbecued.
In die stad wordt het barbecuen van
rundvlees gezien als een vreemde
manier om een koe te verknoeien.
Maar in plaatsen als Dallas en Kan-
sas-City betekent barbecue weer
uitsluitend: gebarbecuede runder-
ribben.
In Noord-Carolina staat het varken
weer centraal. Maar daar wordt het
beest weer zo langdurig gebarbe-
cued, dat het in draadjesvlees uit-
eenvalt. Dat wordt klein gehakt, op
een broodje gedaan, en van de on-
vermijdelijk uiterst geheime saus
voorzien.
Barbecuesaus komt in twee hoofd-
soorten: op basis van tomatenket-
chup of op basis van azijn. Afhan-
kelijk van waar je in de VS bent,
kan die saus roodbruin, helrood,
geel, bijna zwart, dik, waterig, 'zuur, zout of zoet zijn.
In Memphis is er e-e-n groep barbe-
cue-liefhebbers die helemaal niet
van saus houdt, de 'droge school.
De anderen, die w-e-l saus op hun
varkensribbetjes willen, vormen
uiteraard de 'natte school. Etcete-
ra, etcetera. Voor barbecue geldt:
zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Vakanties
Er zijn mensen die aan e-e-n soort
niet genoeg hebben, en die de bar-
becue in al zijn variaties willen
proeven. Voor hen zijn barbecue-
vakanties ideaal.
Deze mensen trekken in de zomer
naar het zuiden van het land, en rei-
zen dan, speciale gidsjes in de hand,
langs de beste barbecue- restau-
rants. Vaker wel dan niet gaat het
om onooglijke tentjes met namen
als Old Hickory, Texas Smokehou-
se, Big Bubba's, Dr. Hogly-
Wogly's Tyler en Wrinkle Belly.
Sommige restauranteigenaars resi-
deren in niet meer dan golfplaten
hutjes. Ze gaan op üe meest onver-
wachte momenten open, en weer
dicht als het vlees op is. Er zijn res-
taurants waar je alleen varkensrib-
ben kunt krijgen, en witte boter-
hammen om de saus mee van je
bord te vegen, en verder niets.
Maar dat houdt de echte barbecue-
fan niet tegen, want niets houdt
hem tegen in zijn nimmer eindigen-
de speurtocht naar het perfect ge-
barbecuede stuk vlees. De waarheid
hiervan bleek in 1957 op misschien
wel de meest dramatische manier
ooit.
Plaats van handeling: Scott's Fa-
mous Barbecue Restaurant in
Goldsboro, Noord Carolina. Een
passant zag daar 's avonds heel laat
een man een raam binnenklimmen.
Hij waarschuwde de politie, die ij-
lings kwam aangesneld.
Maar binnen trof de politie nie-
mand aan. De agenten wilden al
weer weg gaan, toen ze geluid hoor-
den. Het kwam uit een groot vat
waarin Scott zijn barbecuesaus be-
waarde. De dief, die later vertelde
dat hij had ingebroken omdat hij
zon trek in barbecue had, had zich
daarin verstopt.
De saus van Scott was, door over-
vloedig gebruik van pepers, heet.
„Als je er lang mee werkt zonder
rubber handschoenen aan te heb-
ben, krijg je er blaren van op je
handen", had Scott vaak aan zijn
klanten verteld.
Scott zei tegen de politie de volgen-
de dag dat hij geen aanklacht wilde
indienen. Maar de agenten hadden
de dief, onbedoeld, toch al zwaar
gestraft. Ze hadden geweigerd hem
te laten douchen. En zo had de dief
een gehele nacht in de gevangenis
doorgebracht, terwijl hij marineer-
de in Scott's Famous Hot Barbecue
Saus.

Henk dam

wereldkampioenschappen barbe-
cue, zijn oor te luisteren legde, kon
heel verschillende geluiden horen.
Sommige deelnemers zweerden bij
de barbecue die ze gebruikten, an-
derebij het soort hout dat zij stook-
ten. Zo zei Riek Handwerker van
het team 'Old Milwaukee Paddlew-
heel Porkers': „Je moet jong hout
nemen, jong hickoryhout. Dat
rookt goed, en zo krijg je de unieke
smaak in het vlees".
Weer anderen hielden het op een
geraffineerde barbecuesaus. Rocky
Janda van het team 'Holy Smo-
kers': „Wij hebben in 1985 en 1988
ook gewonnen, en dat komt door
onze saus. Er zitten 20 geheime in-
grediënten in, en dit jaarhebben we
de samenstelling nog iets beter ge-
kregen. Met die saus besmeren wij
ons varken als hij bijna gaar is.
Daarvan wordt-ie niet te geloven zo
lekker".
Dat alles zij zoals het is. Feit is, dat
de echte Amerikaanse barbecue in
de eerste plaats wordt gemaakt in
een afsluitbare ruimte, de 'kettle'.
In Memphis waren hele grote bar-
becues te zien, omgebouwde olieva-
ten, waterketels, badkuipen zelfs.
Voor de particuliere barbecue-fan is
een barbecue met een doorsnee van
50 centimeter voldoende. In veel
Amerikaanse tuinen zijn de zoge-
naamde Weber barbecues te zien,
die rond van vorm zijn en op drie
pootjes staan.
Doordat deze types barbecue met
een deksel kunnen worden afgeslo-
ten en ventilatiegaten hebben, kun-
nen de vlammen worden getemperd
en kan de temperatuur worden ge-
reguleerd. Dat is, zoals al gezegd,
van eminent belang. Daarmee kun
je grote stukken vlees langzaam
gaar maken, zonder dat ze verbran-
den.
De brandstof bestaat voor semi-
profs als de deelnemers aan de bar-
becue-kampioenschappen in Mem-
phis uit grote blokken hout. Hicko-

aan keukens en kookgerei, geen al-
ternatiefvoor het buiten, boven een
vuurtje, roosteren van wild en vis-
sen. De bij dit proces vrijkomende
rook zorgde er bovendien voor, dat
het vlees in het hete klimaat niet be-
dierf.
Zo, door de invloed van indianen,
zwarte slaven en creolen ontstond
in de 18e en 19e eeuw geleidelijk
het concept van de barbecue. In
onze eeuw vond de definitieve po-
pularisering van het barbecuen
plaats.
Dat was voor een deel te danken
aan de charismatische automaker
Henry Ford, die de houtskool-bri-
ketten uitvond die barbecue-en zo
makkelijk maken. Deze briketten
waren in de jaren '40 uitsluitendbij
Ford dealers verkrijgbaar.
Maar supermarkten gingen de bri-
ketten ook verkopen, in 1948bracht
Heinz de eerste barbecue-saus op
de markt, en dat alles zorgde er
voor dat steeds meer Amerikanen
een barbecue in hun tuin wilden.
In de late jaren '70 en '80 nam, on-
der invloed van de groeiende inte-
resse in de oorspronkelijke Ameri-
kaanse keuken, de belangstelling
zodanig toe dat van een rage kon
worden gesproken. In die fase be-
vinden we ons nu nog steeds.
Barbecuen is zo populair geworden,
dat het bijna een patriottische daad
is. Dat blijkt onder meer in de poli-
tiek. Aspirant-volksvertegenwoor-
digers ontkomen er niet aan, tijdens
de verkiezingscampagne grote aan-
tallen barbecues bij te wonen. Van
de staat Noord-Carolina wordt wel
gezegd, dat niemand er gouverneur
kan worden, zonder meer barbe-
cue-vlees te hebben gegeten dan
goed voor hem is.

Geheim
Waarin zit het geheim van de Ame
rikaanse barbecue'? Wie eerder
deze maand in Memphis, tijdens di

Vanaf de 18e eeuw vond het boven
open vuur roosteren van vlees zijn
weg van de indianen naar andere
bevolkingsgroepen. Isaac Weids
schrijft bijvoorbeeld in zijn „Tra-
vels through North America during
the years 1795,1796 and 1797": „De
Amerikanen houden van iets dat zij
barbecue noemen, een grote bij-
eenkomst waarbij een varken of
steur in de open lucht geroosterd
wordt".
Vooral in het zuiden van het land
werd veel gebarbecue-ed. Dat was
noodzaak. Voor de zwarte slaven
die er woonden was er, bij gebrek

Kolonistenmaakten op deze en vergelijkbare
wijzen hun vlees klaar, gewoon
recht boven het vuur. Maar in
Europa ontstond in de middeleeu-
wen geleidelijk de praktijk, eten in
potten en pannen te koken. Dat
stond een geleidelijker verlopend
kookproces toe, maar tegelijk ging
veel van de unieke smaak verloren.
Gelukkig hielden primitievere sa-
menlevingen wel aan het oude prin-
cipe van koken vast. De indianen
van Virginia bijvoorbeeld, over wie
de Brit John White al in 1580
schreef: „Ze koken hun vis direct
boven het vuur - waarbij ze goed
opletten dat die niet verbrandt".
In het hele Amerikaanse continent

maakten indianenstammen wild en
vis klaar boven open vuur. Het
woord 'barbecue' is ontleend aan
het Spaanse woord 'barbacoa', wat
weer etn verbastering is van het
woord dat indianenstammen in het
Carbische gebied gebruikten voor
de spitten waaraan vlees geregen
werd.
En in het zuidenvan wat nu de Ver-
enigde Staten is, plachten indianen
lammetjes en speenvarkens te vul-
len met appels en noten, en deze
dan boven smeulend vuur te rooste-
ren. Daarbij werd het vlees met
papjes van gehakte tomaten en pe-
pers bestreken, de voorlopers van
de huidige barbecue-sauzen dus.

oevrbarbroegste geschiedenis van het
v 0) 's duister, maar is wel als
den8 omschreven:nschreven: 27.000 jaar gele-
2elf. °nd de mens het vuur uit; die-
°ok h 8' rond etenstijd, vond hij
tya

Qc barbecue uit.
het rttlee .maar gezegd wil zijn, dat
heeio.er"Principe van barbecuen al
hebK bekend is. Archeologen
en den °yer de hele wereld kuilen
vi ee ergel'jke aangetroffen, waarin
y, n s, boven smeulend vuur moet
Ho' gemaakt.
yj mlrnl?rus bijvoorbeeld schrijft in
cüe. dysseus over zon oer- barbe-
en A "iv ut°medon pakte het vlees,
het "'"es sneed het, en bevestigde
ge aan het spit. Toen het vuur uit-
as °cd was, verspreidde hij de hete
Hi'i h" 'I'e'd b'J de sP'es daarboven.iJ bestrooide het vlees met godde-
S

JK zout".
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Randstad heeft |l^
volop werk j| h
Boekhoudkundig Schoonmakers m/v
medewerker m/V Voor cl'verse projecten in Heerlen en Hoensbroek. Ervaring is niet........ __ .... vereist. Het is belangrijk dat uw motivatie en uw inzet goed zijn.
VÖ _r._t^"?e, ât,or_«^_ dr,Jt."l 1 !*■ J 1 T °Pleld,n2 Hetbetreft werk in de ochtend-ofavonduren. Betaling geschiedtop MEAO A-n,veau of PDB en boekhoudkundige werkervanng U vo, de _choonmaak<Ao.bentpart-time beschikbaar voor langetijd. U beheerst de Engelse |nf=rmatie bij Franci van eiadel. tel. 045-71 31 00,
taal redelijk en bent bekend met een geautomatiseerde admmi- Heerlen Akerstraat 26
stratie.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, — , ■ " .
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Tekenaar piping m/V

U heeft een afgeronde MTS Wtb-opleiding en enige ervaring op
Chauffeur m/V het gebied van piping. De opdracht is voor lange tijd.
VooreenbakkerijinKerkrade.Uwordteerstca.2wekeningezetin „fTatif ** ""* °45"?1 8? "'het magazijn om de produkten te leren kennen, daarna krijgt u "eerlen, Akerstraat Zb.

' een eigen route. De werktijden zijn variabel en overwegend 's
nachts. De opdracht duurt tot oktober. BOUWKUndig tekenaar m/V
Informatie bij Jos Nota tel. 045-45 74 44, _, heefteen afgeronde MTS/HTS B-opleiding enca. 1 jaarwerker-
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. varing. Omdat er op verschillende locaties gewerktwordt, dient u, , , , in bezit te zijn van rijbewijs enauto. De opdracht is voor langetijd.ASSemDlagemedeWerkerS m/V Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Vooreen bedrijf in deomgeving van Kerkrade zijn wij op zoek naar Heerlen, Akerstraat 26.
medewerkers voor deassemblage van medischebouwpakketten.
Men dient in het bezit zijnvan MAVO- of LBO-diploma. U werkt in MTS'eF PrOCeSteChnïek m/V
!ltfo^^3ga^^&.t_.o4S46 00 52. T* *"* '„^, . UA(_2„, ,_ beschikbaar. U gaat werken aan de ontwikkeling van elektro-Kerkrade, Hoofdstraat 35a. . . 3_ _ ._ ~ " . ~ = .nische componenten. Er wordt gewerkt in dagdienst.
»a. 8...iii.,',.1,i...n..l _/.. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,Magazijnmedewerker m/v Heenen, Akerstraat 26
Vooreen bedrijf in deomgevingvan Kerkrade zijn wij op zoek naar
een pientere magazijnmedewerker. Het werk zal in eerste Industrieel VerfSDUlter IT)/V
instantie bestaan uit ladenen lossen, na verloopvantijd beheert u "" het magazijn. U werkt in dagdienst. voor 5a 6 maanden. u heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. Er wordt
Informatie bij Marous Kuijer, tel. 045-46 00 52, gewerkt in dagdienst. De opdracht gaat lange tijd duren.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,

Heerlen, Akerstraat 26.
Schoolverlaters m/v w..Hontan HRnv/HRnvWc/
Ben jeklaar met je studie enzoek jeeen baan voor langetijd of ter JlUoenien ntSUV/nDUV ers/
overbruggingvan een periode voor een andere studie ofmilitaire X/GfOl66QkUfld id€?n ITI/Vdienst, kom dan je mogelijkheden bij ons bespreken. .". "*..."*. ....
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15, Heb >e alleen no9Je eindgesprek en wil je alvast beginnen met je
Heerlen Akerstraat 26 vakantiebaan of je baan voor lange tijd, dankun je via ons inalle

sectoren van de gezondheidszorg aan de slag.
Produktiemedewerkers m/v HelrriTn%ei^ee26.Ackermans' teL 045"?131 °°'Voor diverse bedrijven in Heerlen en Hoensbroek. U bent goed
gemotiveerden kunt in dagdienst of in de avondurenwerken. U l_"oi il/anhi ilr» m/\/
bent full-time beschikbaar voor lange tijd. .veuivriiiiuip m/v

Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, Vooreen groot hotel in Heerlen. U bent 18-23 jaaren beschikt bij
Heerlen, Akerstraat 26. voorkeur over ervaring. U kunt per direct beginnen voor zeer

lange tijd.
Algemeen medewerker m/v H^rriTn tiAkbJr^aati2V6an Bladel'tel' °45"7131 °°'Vooreen bedrijf in Heerlen.De werkzaamheden bestaan uit het in
ontvangst nemen en registreren van thuiswerk-opdrachten, \tar\fr\r\ar m/\iTevens moet licht tirwerk verricht worden. U bent full-time VerKOper Ml/V
beschikbaar voor lange tijd en uw leeftijd is 18-28 jaar. Vooreen ijzerwarenhandel in Heerlen zoeken wij een verkoper. U
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, heeft verkoopervaring en bent full-time inzetbaar. Klantge-
Heerlen, Akerstraat 26. richtheid envriendelijkheid zijn vereist. Hetwerk is voorlange tijd.

Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26. *

".r randstad uitzendbureau
,—»—__ — 1 ■—i ■
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GENTREX
Gentrex is een jong en dynamisch, kapitaalkrachtig
transport- en expeditiebedrijf, gevestigd te
Gendringen.
Het bedrijf onderscheidt zich o.m. door kwaliteit en
service. Hoofdzakelijk opererend op groupagevervoer
van en naar BRD, Scandinavië, Oostblok,
Zwitserland en Italië.
Wij zoeken een:

TRANSPORT-MANAGER
Welke dient te beschikken over:- een opleiding op middelbaar niveau, eventueel

aangevuld met vakdiploma;! - logistieke kennis is een pré;- minimaal 5 jaar ervaring met groupageverkeer;- goede kennis in woord en geschrift Engels-Duits;
- goedecommerciële/contactuele eigenschappen.

Wij bieden:- een uitstekend salaris;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;- ruime doorgroeimogelijkheden;- eventueel een auto van dezaak.

Heeft u interesse en voldoet u aan de gestelde eisen
dan zien wij gaarne uw reactie tegemoet.

Gentrex bv
Nijverheidsweg 22a
Gendringen

Sollicitaties te richten aan: Gentrex bv
p/a De Reit 23b
4891 RV RIJSBERGEN
T.a.v. dhr. A. van Wijk

Voor inlichtingen: telnr. 01606-3217
Dhr. A. van Wijk

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIiIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

. 7^~\i , STICHTING ALGEMEENIr^S Q____ I __ __ 7 BIJZONDER ONDERWIJSirjsabosj sm"

Vraagt m.i.v. het nieuwe schooljaar voor de
Jozefschool (ca. 215 leerlingen)

EEN ENTHOUSIASTE
LEERKRACHT M/V
voor ca. 34 uur per week
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij
- affiniteit heeft met het algemeen bijzonder

basisonderwijs;- bereid is mede vorm te geven aan de identiteit van
de school;- bij voorkeur boyenbouw-ervaring bezit en breed
inzetbaar zal zijn;

- beschikt over goede contactuele vaardigheden en
organisatorische kwaliteiten.

Sollicitaties met opgave van referenties zijn voor
2 juni aanstaande te richten aan het bestuur van de
SABOS, p/a Rolduckerweg 24, 6369 GT Simpelveld.
Nadere inlichtingen kunnen Worden ingewonnen bij
de directeurvan de school, de heer J. Ensink,
tel. 045-442616 (privé).

rrh Stichting Ziekenzorg -MrP' Westelijke Mijnstreek
Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)

' " Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) (
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden), Ten behoeve van de Fysiotherapie, lokatie Geleen, zoeken wij kontakt

f f met belangstellenden voor de funktie van !j-J fysiotherapeut
vakaturenr. AS 6 04 i

funktie-informatie: " binnen het fysiotherapeutisch team is de funktionaris verantwoordelijk
voor de patiëntenzorg in het verpleeghuis St. Odilia; daarnaast
behandelt hij/zij poliklinische patiënten;

" hij/zij onderhoudt kontakten met afdelingen, verwijzers en kollega's.
" begeleidt stagiaires en geeft eventueel les aan de opleiding.
Het betreft een full-time funktie, welke per 01-09-1990 vakant komt.

funktie-eisen: " diploma fysiotherapie;
" N.D.T.-aantekening is gewenst;
" ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling. ,

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats conform FWG-funktiegroep 55, welke een ,
maximum kent van ’ 4.847,- bruto per maand.
Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met de heer
Lipsch, hoofd fysiotherapie, tel. nr. 04490-46666, toestel 2059.

Ten behoeve van de Centrale Keuken Maaslandziekenhuis/verpleeghuis
m t St. Odilia, lokatie Geleen, zoeken wij kontakt met belangstellenden voor

de funktie van

■ kok
vakaturenr. PJ G 04

funktie-informatie: " neemt zefstandig deel aan de bereiding en verdeling van maaltijden;

" draagt zorg voor de goede omgang met materialen en
keukenapparatuur.

Het betreft een tijdelijke funktie in verband met vervanging wegens
ziekte en wel tot uiterlijk 1 juni 1991.

funktie-eisen: In het bezit zijn van het diploma Middelbare Horeca School, danwei
MDGO-CCD.
Kandidaten die daarenboven de opleiding dieetkok hebben genoten,
genieten de voorkeur.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats conform FWG-funktiegroep 30, welke een
maximum kent van f 2.975,- bruto per maand.
Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met
de heer Hermse, hoofd keukens, tel. nr. 04490-46666, toestel 2429.

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.

BOUWONDERNEMING
LAEVEN B.V.
gevestigd te Heerlen-Hoensbroek, met bijkantoren in
Maastricht en Geilenkirchen, dochter van Koninklijke
Volker Stevin N.V., voert werken uit in Limburg,
Noord-Brabant en de grensstreek in West-Duitsland,
werkzaam in de utiliteits-, woning- en betonbouw en
industriële bouw,
vraagt voor onmiddellijke Indiensttreding voor haar
afdeling CALCULATIE en WERKVOORBEREIDING,
een

CALCULATOR
ASSISTENT-CALCULATOR e

WERKVOORBEREIDER
Ervaring strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties, welke vertrouwelijk worden behandeld,
zijn vóór 15 juni as. schriftelijk te richten aan
LAEVEN 8.V., Frederikstraat 5, postbus 14, 6430 AA
Heerlen-Hoensbroek; „volgnummer 27".

Het Nederlandse Rode Kruis zoekt voor haar kringbureau
Limburg (standplaats Limbricht) een part-time

SECRETARESSE ~_.VOOR 80%
De uit te voeren taken voor deze functie betreffen de alge-
meen gangbare werkzaamheden, waarbij het accent ligt op
een accurate administratieve verwerking.

Functie-eisen:

Kandidaten dienen:
■ ervaring te hebben met tekstverwerkingsapparatuur
■ zelfstandig te kunnen werken
■ over goede contactuele eigenschappen te beschikken
■ zich op de adequate wijze schriftelijk en mondeling uit te

kunnen drukken in de Nederlandse taal
■ boekhoudkundige kennis en vaardigheden te bezitten
■ representatieve taken te kunnen vervullen

Kennis en ervaring:
Havo (bij voorkeur met boekhouden in het vakkenpakket) aan-
gevuld met een secretaresse-opleiding en enkele jaren erva-
ring in een soortgelijke functie.
Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en ligt tussen
f 2.166,- en f 2.518,- bruto per maand (bij 80% en excl. 8%
vakantie-toeslag).

Voor nadere informatie over dezefunctie kunt u zich op werk-
dagen telefonisch wenden tot de heer H.J. Wyermars, Kring-
secretaris, telefoon 04490-26611.

Schriftelijke sollicitatiesvóór 11 juni 1990richten aan de heer
J.H. van Ham, Hoofd Personeel en Organisatie van het Neder-
landse Rode Kruis, Postbus 28120, 2502 XC Den Haag.

BBT_HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Jij hebt de motivatie.
Wij geven je de opleiding

(en daar hoeft 't niet bij te blijven!)
W i . i ■'■""■" ■ " "/ ~, / Wie zijn wij? Hoe kan je loopbaan er in deJ j M Met totaal circa 3.000 medewerkers toekomst verder uitzien?

4fimmmWJ <: ; W " behoort de Stichting Ziekenzorg Westelijke Heb je de opleiding tot leerling-
If '" "^ IjjL <■ i J_f *$ d Mijnstreek tot één van de grotere ziekenverzorgende met goed resultaat

» %'■> '0 # Ti I Ê werkgevers in Nederland op het gebied voltooid dan hoeft het daar vanzelf-
*" \ M* ■■ % /?"' Ui van intramurale gezondheidszorg. sprekend niet bij te blijven!

____________# _- . 't- Z___:- i// f ,'^T*. ...... i Na het behalen van je diploma kun je
"v/ ' V'Z I l'v7_Rs_WÊi»ti binnen onze Stichting zelf verder werken

f -^ ' , \&.i M_ir_^^K_Sf|( s/i ij— «-1 ■rtl-'^i^_r_ ■>__">■ aan Je carrière, waarbij er diverse
i_>\m.\ t^?Jlfff^_t_^-i_Mi//> IZIIb __»*__r_r_-f l_r_^ interne vervolgopleidingen mogelijk zijn

\ 'y^^w^nW^'^^^Mcl^i^4 _Jr IJf I-^lwl I | Wl zoals bijvoorbeeld A-verpleegkundige.
Zi £ #&& \''s&rf^JM%^töQ ! f ' I I I _.___■_____„«„____ Toelatingsvoorwaarden.

\ ' Zf*ffi_J^^_^T__Ü'..i^ Z""T~ i I I I i i i i I I I Je kunt sol|iciteren als je bij de aanvang
I* ''^W^^^^^^^P^^^3t^M - ■ I * I ___._ van ce opleiding minimaal 16 jaar en 8

_. "\ M^^ij^È^^%(JWè^JÊ l—l sr_l_.rL IJ i _rJ ■■■_■_-_ J__*J ■ ___~r_i maanden bent en tenminste in het bezit van
X. /^&IJT' i 'Ti j.flWTJo _l _F I ff* ICC*fl l/WI7Ml11-1 1 1 lil het diploma MAVO en/of INTAS of LBO met

n _■!! _ïa I_.\_ II y _■' I _h_T__r_j VI I I1wt minimaal twee vakken op C-nivo.
>^l JT] Het spreekt vanzelf dat de opleiding

\w _P^'lQ_O *■«■—
ill ziekenverzorging open staat voor zowel

J^_ vakaturenr. Hvß 47 mannen als vrouwen.

»...,...Zs. \ V "_--,. _3 »';f^l_É| Tijdens de eerste 30 weken van de opleiding__ -^■■&s&üÈm*' V\ \C Z:; '■ ’mm PPP»" Voor de verpleeghuizen St. Jansgeleen, ontvang je ’ 395,- netto zakgeld per maand-_____ JlH__K_\ 's \ \ii ÜêT^ St. Odilia, Invia en St. Agnetenberg Daarna start je met en salaris van ’ 1.205,-
--*''''^^^S. / V-%- -yij *T Geleen/Sittard leiden we leerlingen op tot bruto per maand. Tijdens het 2e werk-leerjaa'

P**' .^. Vl A""\ lL_^ ziekenverzorgenden. ontvang je ’ 1.423,-bruto per maand. De
P^______ \'jF——~~—_ De Centrale Opleiding heeft nog salarisbedragen zijn exclusief de vergoeding

\ IT '**V __ X-' I — —. 1 plaatsingsmogelijkheden voor de kursus \°°r onregelmatige diensten

Ifc. - " 4^lNtM __ JX^ M m S^ktt. va 9n9d0eVonp.Seid_. g9aat' .___£^_^*-^ JS o^&e^^Bheren Zowel o^e Se"Sittard als Geleen is

I , - ’ 1 JÊÊ en werkln samen gaan. De theorielessen van l^^^!!^^J^^^ nkoteetitralf^ I r\ deze opleiding wonden op de lokatie Geleen '" e",
rnJ " f°**^__en_-__ss~_f < gegeven. De praktijkstages vinden plaats en -"t-tekende rekreatieve voorzieningen.,„. "—"" "■'■ Ti \ / , in de verpleeghuizen in Geleen ofwel in Heb je belangstelling?i-> -- m ,^i Sittard Als je geïnteresseerd bent in de opleiding,

1 __ x »J' na Hi nir van Hp nnl. iHinn ie _v, i__r vu' dan onderstaande bon in en stuur deze

1 1 M/ X' - :^mmJi Sa^0* 23 maand6n rk-/leer" Barb___tr__.T^i4^t&^,Jn^

T___^i_ an nrabtiiir Vermeld in de linkerbovenhoek van de
mmmmmmmmU—^^—^— „et leeS vaT. leiding omvat enveloPPe: vakaturenr- Hvß 47

n ondermeer de volgende leergebieden: zij die reeds gesolliciteerd hebben en afgewezen z'jr>-

sih Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek SÈSRISSÊi^Ttó^ en een hoeven niet nogmaa,ste solliciteren-
t a

LZZ_J ** aantal algemeen beroepsondersteunende ■ ■ I ___flil—l Deze dynamische stichting beheert de volgende instellingen: vakken. '■. ,___ .
,

/nc-, ~. x Het praktisch gedeelte omvat o.a. Im± Hvß 47
" Maaslandziekenhuis, Sittard en Geleen (957 bedden) het Ipren verDleaen van merendeels __ I _»_ ,alct I" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden) I J«f u heeft mij enthousiast gema^ P
" Verp eeghuis St. Odilia, Ge een (148 bedden) afdelingen van een verpleeghuis, waar- ■ voor de opleiding ziekenverzorging.
" Verp eeghuis Invia, Sittard (118 bedden) onder « afdeling voor somatisch zieken B

o»r«eoP,eio,n-" cnv« or9 w

" Verpleeghuis St. Agnetenberg,Sittard (75 bedden) en een voor psychogeriatrische bewoners. I lk,heb de motivatie en wil graag een f

Bovendien een oriëntatieperiode op de ■ sollicitatieformulier ontvangen.- paramedische afdeling en de aktiviteiten-
_

mA I
begeleiding. I Naam: '

Aanbod vast dienstverband.- Voor leerlingen die hun beroeps- I /u»,. fvoorbereidende periode met goed gevolg i
beëindigen is de kans op een vaste baan AM
aanwez'9- ’\MmPostcode: 'I

: wmmmwmmmwmmmwmwmmmwmmmmmmwmmmmmmmmmwmmmmmmmC^rw Woonplaats: '_!▼aro __________ __^
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«Ti-DE LIMBURGSEA*!17PERSONEELSGIDSf* 1
*0/^ A | |n verband met de benoeming van de huidige funktionaris

aW M m elders willen wij in kontakttreden met geïnteresseerden voor
At I ■ defunktie van

feijv^S?_£! CONTROLLER M/V
ïSSffiRS!rr^SXer diebelast zal worden met deleiding van destafdienst bedrijfs-
wen van het Werkvoorzieningschap economische controlling.Deze dienstheefttot opdracht net
lelijkZuid-Limburg. \ management bij de systematischeplanning, sturingen

beheersing van bedrijfseconomische processente adviseren
.^merciële leest geschoeide onder- en ondersteunen.

&i JdB. _ Vandetebenoemenfunktionariswordtverwacht,dathij/zij
en i°cclriltsvoering wordenop sociaal 7oradraaatVoo.

het gevraagd en ongevraagd adviseren op bedrijfs-
-B*«n en methoden toegepast. economisch vlak;

°ehnn/w
_ ,_ - het ontwikkelen, aanreiken en bewaken van plannings-,

<t_SÏ« bvd9e . " begrotin9s:en verslagleggingssystemen;,Ba'svo/gf onderscheidenkan worden: I - het analyserenen interpreteren van beheersinformatieen, "*leveren van industriëleprodukten, van afwijkingen tussen planning en realisatie;
"e*uitvoerenvan cultuur- en civiel- _ f,et ontwikkelen, bijhouden en bewaken van de administra-, '^nniSchewerkzaamneden nrn_ni«w_ie-, l6> kweken van planten, tieve organisatie,, h*texploiteren van een tuincentrum, - het adviseren inzake investeringsbegrotingen en

van schoonmaak- en -voorstellen., °nderhoudswerkzaamheden,
, *£StC''e e"admini' De controller ressorteert rechtstreeks onder de direkteuren is

he> detacherenvan personeel bij lidvan destaf van deZ.O.L-bedrijven.
a"<fereorganisaties.

Voor dezefunktie gaan degedachten uitnaarkandidaten van
omstreeks 35 jaarmet:
- tenminste een voltooide - bedrijfseconomische

-H.8.0.-opleiding;
i - akademisch werk- en denkniveau;

- minimaal 5 jarenrelevante ervaring;
- affiniteit met dedoelstellingen van deorganisatie.
De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
van toepassing. Een medisch en psychologisch onderzoek

i zullen van deselektieprocedure deel uitmaken.
Salaris in overeenstemming met dezwaartevan defunktie.

Sollicitaties- onder vermeldingvanvakaturenummer
Alg/902 in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14
dagenterichten aan hetHoofd dienstPersoneel en Organi-

| satieZOL-Bedrijven, Postbus 330 te 6400 AH HEERLEN.
Voor nadereinformatiekunt u zich wenden tot het Hoofd van

I de dienstPen O, telefoonnr. 045 - 720100, toestel 135.

NV Industriebank LIOF
NVIndustriebankLIOF (Limburgs Voorde nieuwgevormde groepontwikkeling/innovatie - goed kunnen samenwerken metcollega's, externe relaties
Instituutvoor Ontwikkeling en zoeken wij en deskundigen
Financiering) is deLimburgseregionale _ leidinggevendeeigenschappen
ontwikkelingsmaatschappij. Deze . _. v_____ 77T
beoogteen bijdrage te leverenaan de ~ economisch/bedrijfskundig inzicht
versterking van de sociaal- SENIOR PROJECTLEIDER ~ kennis van transport/distributie/logistiek strekt tot
economische structuurin de provincie wuiiiwi r ïvvi-w __■_ hi aanbeveling

SSSS„ ONTWIKKEUNG/INNOVATIE (M/V) - **». 35-45 jaar
onderscheidendeactieve werving van
nieuwe economischeactiviteiten en tevens: coördinatorvan degroep ontwikkeling/innovatie Arbeidsvoorwaarden |
ondernemingen, de ontwikkeling van Honorering en verdere arbeidsvoorwaarden zijn in
projecten en programma's inclusiefde werkterrein van de groepomvat activiteiten(projecten en overeenstemming met het gewicht dat aan dezefunctie wordtstimuleringvan innovatiebinnen ° , , . . "\ , ""_ _. . " , _, ~ ■■ _," ."_-»,-__. _ »_■._._,_,_,
ondernemingen en hetverstrekken van programma s) gerichtop bedn|fsontwikkelmg, bauwtnnovatie, toegekend. Salansindicatie: ’ 7.000,- tot ’ 10.000-per
risicodragende financieringen. Het milieubeheer, mijnbouwreststoffen, ontwikkeling interregionale maand,
pakketvan dienstverlening doorLIOF transferstructuren en vervoer & distributie.De senior
ISJ_ffi_^__s_S!j2) __ÏT Projectleider begeleidthet opstarten en het organiserenvan Informatie en sollicitatie
breed terrein van hetondernemen deze activiteiten, dan wel hettijdelijk managementervan. Hij Ow sollicitatiebriefmetcurriculum vitaekunt uvoor 9 juniT990
alsmede hetvoorlichtenen bemiddelen rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur, verzorgt richten aan Twijnstra Gudde nv,Postbus 1638,6201 BP
bijsubsidies en andere overheids- deinternecoördinatievan detaakgroep ontwikkeling/innovatie Maastricht. Voor nadereinformatiekunt u met mevrouw
instrumenten.LIOF vervulteen vertegenwoordigtLIOF naar buiten, o.a. doorhetvervullen mr. C. Bode en/of mevrouw M. deGraaf contact opnemen,
brugfunctie tussen bedrijfsleven en °' , 3 ~ , _ . , _

„„o /_.«__»
overheden.De service-gerichtheid van van bestuurslidmaatschappen. telefoon 043-613737.
LIOF staat centraal.
Binnen het Instituutzijner thans Voor deze sleutelfunctie gaan de gedachten uit naar een . Twijnstra Gudde nvrecruteert topfunctionarissen en hoger
3kerngroepen, te weten, financiering, resultaatgerichte, motiverende persoonlijkheid op academisch kaderpersoneel vooropdrachtgevers in de profit en non pröftt
acquisitie en ontwikkeling/innovatie. . 3 ' ir- .%___.. _i_i ■ r_ ,1 _, "_ *■_

Op hetkantoor inhetcentrum van niveau. sector. Twijnstra Gudde nv is lid van de Organisatie van
Maastrichtzijn in totaal 30personen Adviesbureausvoor Wen/ing en Selectie. Dit impliceertonder
werkzaam. De sfeer is dievan een Functie-eisen meer vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
"platte"projectgerichte, collegiale _ mjme erVaring met het opzetten en leidenvan projecten bij Eenpsychologisch onderzoekkan deel uitmakenvan de
organisatie. ■'.__,_■ _ "_ " Jbedrijfslevenen overheid procedure.

KREMERS B.V.
SCHILDERSBEDRIJF
Oude Maastrichterweg 7,

Geleen
Tel. 04490-43761

SPOED!
Gevr. ervaren

schilders,
onderhoud en nieuwbouw

Goede verdiensten

Als jijvan baan wilt veranderen,
! kies jenu toch zeker
voor een aantrekkelijke toekomst?

Misschienvalt het beroep dat jenu hebt een beetje aan de slag; de vijfde dag is gereserveerd voorhet theore-

tegen. Je vraagt je af of daar wel je toekomst ligt. Mis- tische gedeelte. Tijdens de laatste periode van je oplei-

schien zijn erwel andere zaken waar jeaan wiltbouwen, ding ga jevolledig de praktijk in.

waar je nu niet de kans voor krijgt. Zoals een vak met HetVAPRO-B diploma is wat je hebt na de oplei-

toekomst. Een goed salaris. Zekerheid op de lange duur. dingbij DSM. Jekunthierna doorgaanvoor jeVAPRO-C

Maar misschien biedt je huidigewerk niet de mogelijk- diploma. En ook daarna zijn er nog vervolgopleidingen

heid om door te groeien. Waarschijnlijk heb jewel eens mogelijk, die je naast jewerkkunt doen.
iets gehoord over het vak procesoperator bij DSM. Dit Dat betekent aanpakken, maar daar staan prachtige

kun je al worden als jeLTS op C-/D-niveau met wis- en doorgroeikansen tegenover. Het voert te ver om hier nu

natuurkunde ofeen MAVO-diploma met wis- en natuur- diep op in te gaan, maar tijdens een gesprek zullenwe je

kunde of HAVO met 3 jaarwis- en natuurkunde hebt. er zeker meer over vertellen.

Wat isdatnou preciesvoorvak, procesoperator? De procesoperator werkt in continudienst. Met

Produktieprocessen, bijvoorbeeld het maken van een een vaste club collega's, meestal een man/vrouw oftien,

kunststof alsRonfalin waarLego van gemaakt wordt, zijn vorm jeeen ploeg. De meeste ploegen zijn erghecht en

bij DSM in grote mate geautomatiseerd. Aan de proces- de collegialiteit is groot.

operator is de taak om die automatische besturing in de Wat voor vooropleiding en leeftijd je moet hebben om

gaten te houden. Dit doet hij of zij enerzijds vanuit een procesoperator te worden, hebben we al verteld. Ook

controlekamer metbehulp van moderne meet- en regel- dat het om zelfstandig en verantwoordelijk werk gaat.

apparatuur. Anderzijds zijn er ook procesoperators die Concentratievermogen is daarbij essentieel. Verder moet

buiten de controlekamer 'opereren. Tijdens hun con- je geen bezwaren hebben tegen hetwerken in continu-

trolerondes kijken ze ofallesgoed gaaten sturenze waar diensten geen hoogtevrees hebben. Technisch inzicht is

nodigbij. natuurlijk onmisbaar. "Je begrijpt, dit is enorm verantwoordelijkwerk. DSM biedt naast een goed salaris ook uitstekende

Het is werk dat je met een grote mate van zelfstandig- secundaire arbeidsvoorwaarden en alle zekerheden van
heid doet. Daarom krijgen toekomstige procesoperators werken bij een van de grootste en meest succesvolle
eerst bij DSM een opleiding. ledereen dieniet jongeris bedrijvenvan Nederland.
dan 18 en niet ouder dan 35 jaar en over de al eerder Wil je meer weten over hetvak procesoperator?
genoemdevooropleiding beschikt, komt in principe voor Kom dannaar onze Informatiedag op dinsdag29 mei a.s.

deze opleidingin aanmerking. in de Stadsschouwburg te Sittard. Vanaf 19.00 uur kun

In totaal duurt de opleiding twee jaar. Hiervan ben je7 je daar terecht voor meer informatie en een oriënterend
maanden puur met de theorie van jenieuwe vak bezig. gesprek met een personeelsfunctionaris (niet vergeten

De volgende 7 maanden ben je al vier dagen per week om diploma's en cijferlijsten mee te brengen).

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

Architektenburo
MJ.E. Frenken B.V.
Steenweg 2a
6019 AX Wessem
tel. 04756-2441

wenst zijn team uit te breiden met een

BOUWKUNDIG
TEKENAAR M/V
Wij bieden een interessante baan aan een MTS'er
(m/v) met enige jaren praktijkervaring.

Handgeschreven sollicitaties, voorzien van
curriculum vitae, zien wij graag binnen 10 dagen
tegemoet.

Architektenburo M.J.E. Frenken B.V.
Steenweg 2a
6019 AX Wessem
tel. 04756-2441

85156

BEKWAME
BOEKHOUDER M/V
in loondienst gevraagd door groothandel in
gem. Heerlen.
Volledige dagtaak. Leeftijd 30-40 jaar.
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 onder nr. HK 122, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

85041

TEXTIELREINIGING AWE
is een modern
textielreinigingsbedrijf met
ongeveer vijftig medewerkers.

Wij zoeken op korte termijn
enkele

enthousiaste meisjes
voor onze produktie-afdeling.

Heb je interesse? Kom dan
even langs of bel op.

Textielreiniging AWE, dhr. de
Heij, de Koumen 57 in
Hoensbroek, tel. 045-213770.

85078
« I

Vegro is een dynamische en toonaangevende groothandel in de
verwarmings- en sanitairbranchemet landelijk gerichte activiteiten vanuit
9 vestigingen met hethoofdkantoor te Alkmaar.
Vegro is een zelfstandig en financieel sterk bedrijfmet ruim 200
medewerk(st)ers.
Voor onze vestiging te Heerlen zoeken wij op korte termijn een

I balie/magazijnmedewerker
I Leeftijd tot ca. 25 jaar.

De werkzaamheden bestaan uit het assisteren bij de balie- en de
telefonische verkoop en uit het inruimenvan goederen.
"Tevens behoren diverse administratieve werkzaamheden tot het
takenpakket. In het seizoen is hij chauffeur van onze ketelsneldienstauto.
Wij vragen:
Voor deze verantwoordelijke en afwisselende functie is vakkennis van of
ervaring met cv.- en sanitaire artikelen vereist.
Een uitgesproken dienstverlenende en commerciële instelling alsmede
administratief inzicht zijn noodzakelijk.
Het bezit van rijbewijs B(E) is vereist.
Wij bieden:
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
gratificatie, een winstdelingsspaarregeling, een studiekostenregeling en
andere interessante faciliteiten.
Belangstelling?
Voor eventuele nadere inlichtingen over deze functie kunt u contact
opnemen .met de heer F.A.M. Hendrikx, vestigingsleider Eindhoven en
Heerlen, telefoonnr. 040-516915.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Groothandel Vegro 8.V.,
Postbus 37, 1800 AA Alkmaar, t.a.v. de heer S. Miedema, afdeling
Personeelszaken.
Groothandel in verwarming en sanitair, Korte Vondelstraat 2-10,
1811 AE Alkmaar. Tel. 072-192626.

groothandel in verwarming en sanitair
I korte vondelstraat 2-10 /1811 ac alkmaar / 072-192626

KORPERSHOEK HEAT TRANSFER EQUIPMENT B.V. OffffSm
"_____?te Brunssum zoekt op korte termijn voor haar machinale en 999

lasafdelingen:

1) machine bankwerkers voor computer gestuurde
diepboormachines;

2) lassers voor het lassen van hoogwaardig staal;
3) voorlieden voor de plaatwerkerij, montage en

machinale afdelingen.
Korpershoek H.T.E. b.v. is een bedrijf dat lucht, oelers en
warmtewisselaars bouwt voor wereldwijde industriële toepassingen.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Korpershoek H.T.E. b.v.,
t.a.v. Linda Daniëls,
Postbus 20, 6440 AA Brunssum

'"'■"' ' ' — ■ I- 1.l ■-. I ■ ' I

B]t_ Ten behoeve van het rayon Heerlen-Noord, zoekt Zymose eenmose sociaal-cultureel werker m/v
Instelling voor 32 uur per week.

ter Stimulering, Functie-inhoud. ' Wij bieden:
ondersteuning Binnen het team Heerlen-Noord is deze - arbeidsvoorwaarden conform de CAOunue g functionaris gespecialiseerd in het ontwikkelen welzijn, functiecode CIIB;

en realisering van van een gericht aanbod rond - 20 uur is in eerste instantie vervanging
" _1 knltiire1. opvoedingsvraagstukken voor zowel kinderen, wegens ziekte, die zeer waarschijnlijk leidt

SOCiaai KUliureie tieners als ouders/opvoeders. tot aanstelling voor onbepaalde tijd;
aktiviteiten Huidig takenpalcket bestaat uit: - ruime aandacht voor begeleiding en. ij 1 *" opzetten en (doen) uitvoeren en begeleiden deskundigheidsbevordering;
in Heerlen van soc jaa|-culturele activiteiten in de buurt - goede arbeidsomstandigheden en een goed

Passart-Wieër (± 20 uur per week); sociaal beleid.
2. het projectmatig opzetten en uitvoeren van

opvoedingsactiviteiten t.b.v. de buurt
Vrieheide (± 12 uur per week). Informatie en sollicitatie:- hoewel de functie vooralsnog gericht is op

Beide taken gebeuren in nauw overleg met de buurten Passart en Vrieheide, behoort
collega's van het betreffende buurtcentrum. een flexibele inzet elders tot de

mogelijkheden;
postbus 303 Wij vragen voor deze functie: - voor nadere informatie kunt u terecht bij

__nn au u _o« - een afgeronde opleiding op HBO-niveau; dhr. P. Verhelle, teamleider
04UU Art Heerlen _ ee

_ s{erke affiniteit met achtergestelde Heerlen-Noord, (045) 225300;
telefoon (045) 740777 groepen; - u dient een sollicitatiebrief met curriculum

- bekendheid met vormingstechnieken en vitae te richten aan Zymose, t.a.v.
projectmatig werken; selectiecommissie Heerlen-Noord, postbus

Valkenburserwee 75 ~ kerm's van opvoedingsprocessen; 303, 6400 AH Heerlen.
o o _ gez ;en het takenpakket, gaat onze voorkeur De sollicitatietermijn sluit op 11 juni 1990.

Heerlen uit naar een vrouw. «sosi

'Vnburgs Dagblad



Eens streken er tempeliers neer. Aan de oevers van de Ouvèze
onder de rook van het aloude dorp Vacqueyras. Of zij, ridders
van de in 1118 in Jeruzalem door Hugo de Payns gestichte
geestelijke orde, er hun reputatie hooghielden en dus dronken
als tempeliers, is niet bekend. Feit is wel dat in 1414, aan de
boorden van de Ouvèze en aan de voet van het rotsmassief Les
Dentelles de Montmirail,. zon zesduizend wijnstokken in de
grond staken. Toen was Raimbaut al gesneuveld. Hij is een van
Vacqueyras' beroemdste zonen. Eens troubadour aan het hof
van Boniface, Marquis de Montferrat. Samen met zijn heer, liet
hij tijdens een kruistocht het leven. Uiteraard zal deze min-
streel ook de wijn van zijn geboorteland vaak lyrisch bezongen
hebben.

ontvallen. Zij stond op het erf van
het domein La Garrigue, wilde aan
het jarenlangegeploeter samen rt>
haar man Albert niet veel woorde
vuil maken maar liet niettemin du
delijk merken dat het allemaal be-
slist niet van een leien dakje was g
gaan. „Zonder de goede god..--

Overal om ons heen strekten zich
gaarden uit. Die aprilmorgen naU'
welijks groen nog. „Dat komt sne
ler dan menigeen denkt", grinnik
Monsieur Bernard en begon, nief
zonder trots, te vertellen over Op
zoon die zn dagen slijt tussen v. jJ"'
goed en restaurant (Hostellerie l
Florets temidden van de Gigondas'
gaarden). Duidelijk werd dat-ie
gelijks vele uren klopte. In ons g
zelschap bevond zich Laurent Du'_
randeux. Ook al zon werker, hoe
wel hij het momenteel wat kalme
aandoet. Hij is een pied noir, cc"
tijdens de Algerijnse onafhanke-
lijkheidsstrijd uit Algerije verdre-
ven Fransman. Uren kan hij ove'
die tijd vertellen. „Berooid kwam'
in Frankrijk terug. Met niks bij«*
ben ik hier opnieuw begonnen"-
woont hij temidden van wijngaar.
den in een attractief landhuis en
vert zijn druiven voornamelijk aa
de cave cooperative van Vacquey-
ras. Een aardige man, wijnboer
levend avonturenboek. Niet veel
ter. In het proefkeldertje van het
Domaine de la colline Saint Jet"1-
Half ondergronds, klein en knus- j
Madame Janine Alazard vulde de j
glazen. Zij sloofde zich uit de bc' j
zoeker, de vreemdeling al het gpe
van haar land te laten proeven- *£|
als daar uiteraard was de Vacqiw
ras rouge (Raimbaut dOr) maar
ook de Gigondas rouge. Van vef'
schillende jaargangen. Zij, haar "man Guy en hun zoon 'staan' v°
ruim vijfentwintig hectaren wijn' ]
gaard. Die vereisen toewijding. jJ
ver, werklust. Dag in en dag uit- v
zon doet de rest.

9 Madame Bernard keuvelend met Laurent Durandeux,
de 'pied noir'

Verhalen

queyras-viticulteurs zal de woorden
van Edouard Dusser (voorzitter van
de verenigde Vacqueyras-wijnboe-
ren), uitgesproken tijdens het
dorpsfeest, vergeten hebben. Hij
zei onder meer: „Wij hadden de
wil, het vurige verlangen, een naam
te verwerven. Dit is gebeurd nu.
Onze taak is hiermee niet beëin-
digd. Wij zullen trouw aan onze tra-
dities dienen te blijven en weigeren
ons over te geven aan middelmatig-
heid". Uiteraard, want de weg naar
hoge erkenning is lang geweest.

door

nino tomadesso

Die avond, aan tafel in Hostellefj |
Les Florets, hing ik aan de HpPe
van A_on._e_rßouteiller. Vieren-
achtig jaren oud. Vitaal én vol v
halen. Over zijn leven in en me'
wijn. Over hoe het vroeger was- «
hoe moeilijk en hoe makkelijk m
toen met weinig tevreden was. O
de voortdurende noodzaak wijn a
de man te brengen. „Ik heb jare
geleden bij jouin de buurt Pers°°afllijk voor het eerst wijn verkocht a
een nonnenklooster. Wist niet *ik begon, maar lever nu nog
steeds...", glimlachte hij fijntjes-
Achteraf bleek hij te doelen op c

klooster in de omgeving van M°
zen. Zijn dochter Monique, sa^efi
met schoonzoon Archimbaud, he .
thans de leidsels van de zaak vas
handen. Verhandeld wordt onde"■de vlag onder meer van ChateoU
Montmirail. Stevig, smaakvol sp
Mooie wijnen. Zoals het Monstf
Bouteiller als oud-burgemeester
van Vacqueyras riu eenmaal be-
taamt. Een levend 'monument 'eén wijngebied dat qua oppervla ,
Vacqueyras-appellation moment
1690 hectaren omvat, waarvan e
1300 zijn aangeplant.

Niet ver van Vacqueyras, aan d
'oude' weg (D942) tussen CarpeJ
tras en Avignon, ligt in Monter
het hotel-restaurant Select.
kamers, rustig restaurant. Ook °bloeit de liefde voor VacqueyraS
wijnen. Die verbaal vaak in het
Limburgs geuit wordt. Madame
Flor Peters is Maastrichtse, pair v
én kok Wim Peters komt uit SieD

j()
gewald. Eens was Wim manage
Holiday Inn in Avignon. Thans
drijft hij op familiale wijze zijn
'huis' waarin de gasten hem _cc je
groter plezier kunnen doen dan
vaste gerechtenkaart te laten v jS
wat die is maar te smullen op °van dagverse ingrediënten en P*rT
dukten. Met in het glas Vacquey
dat spreekt vanzelf. Ik heb er, "
bord en in glas, dagen lang gee
spijt van gehad. Aan diezelfde
'oude' weg, wordt in een an"efveii-
taurant (Blason de Provence) e
eens Maastrichts/Nederlands ge-
sproken. Een van de Beaumon -
dochters namelijk is er getrou^
met Roger Duvillet, de FranS.maCe
die korte tijd in restaurant s
van hotel Beaumont in Maastn
de gasten bediende.

Werkers
„Sans Ie bon Dieu....", lietMadame
Bernard zich die zonnige ochtend"

tic Appellation locale te mogen ver-
werven. Het instituut wikte en
woog, stelde eisen op het vlak van
afbakening gaarden en hoogte pro-
duktie, het volgde de Vacqueyras-
vinificatie scherp op de voet en liet,
op 22 februari van dit jaar(zes jaren
later dus) eindelijk weten op het
verzoek positief te zullen reageren.
Korte tijd later was de lang verbei-
de classificatie officieel een feit.
Vreugde alom. Vacqueyras was
toegetreden tot de 'groten' onder
de Cötes-du-Rhóne. Enkele cijfers:
in 1974 werden ongeveer 700.000
flessen Vacqueyras (voornamelijk
rood, ruim 90%, maar ook een
beetje wit en rosé) verkocht; in
1986 1.991.000 flessen en verleden
jaar 2.119.000 flessen waarvan
428.320 in het buitenland. De Vac-
queyras rukt op. En wordt momen-
teel her én der ook al in Limburg
gedronken.

Wijnfeest
/1 A IWStraks, op Quatorze juillet (1* >

Frankrijks nationale feestdag). ,
wordt in het dorp Vacqueyras
jaarlijksewijnfeest gevierd. N'
leen Vacqueyras zélf maar boy

dien zeventien andere dorpen u -
Cöte-du-Rhöne presenteren er
wijnen. Dat gaat als volgt: "^„(jg
koopt een glas a raison van tw j,
franken — pak weg, zon zeven 6
den —en wandelt vervolgens „
proevend langs de kraampje?- $
laat het glas vullen, zo vaak IsojlcS-
maar wilt. Voor niets en voor
Enige zelfcontrole is wel gewe'
anders haalt men de avond nie ■traditioneel eindigt in een bal
pêtre, danspartij in de openlu
Het feest zal ditmaal een apan
mensie hebben. De vreugde v^Vacqueyras namelijk over de
kregen classificatie suddert u
gegarandeerd voort. Au rev'° '
straks op 14 juli in het land
Raimbaut. _<

Raimbaut is in Vacqueyras
vereeuwigd. Door een
bronzen buste boven een
fontein, midden in het

dorpje. De broederschap der plaat-
selijke wijnbouwers, draagt zijn
naam in het vaandel: Confrérie des
maitres vignerohs de Vacqueyras et
compagnons du troubadour proven-
galRaimbaut. Wat jammertoch dat
hij niet in deze tijd leeft. Hij zou on-
getwijfeld de vreugde van Vacquey-
ras bezongen en joligopzijn luit ge-
tokkeld hebben als blijde begelei-
ding van de toetreding der Vac-
queyras-wijnen tot de 'groten' der
Rhöne-regio. Victoire voor Vac-
queyras!, sinds kort dertiende cru
der Cötes-du-Rhóne. Een kwali-
teitsaanduiding als vrucht van ja-
renlange gewetensvolle druivencul-
tuur en wijnbereiding.

Vacqueyras. Dorpje, met circa ne-
genhonderd inwoners, in een ver-
lokkelijk vineus land. Midden in de
driehoek Orange-Vaison (la Ro-
maine)-Carpentras. Op een forse
steenworp van Avignon. Met de
wijd en zijd bekende dorpen Gigon-
das en Beaumes de Venise als goe-
de 'buren. Land van zon, van dro-
ge grond, van smakelijke streekge-
rechten, van stevige wijnen. Land
van ongekunstelde, vrolijke men-
sen ook; nauw met de natuur ver-
bonden. Vooral de wijnboeren on-
der hen weten dat die machtig en
gul maar tevens onberekenbaar en
gluiperig zijn kan. Eén onweer, ge-
paard met hagelbuien, kan de wijn-
gaard fataal teisteren; de druiven
verpletteren. Hangt er in het kerkje
van Vacqueyras niet een aandoen-
lijk schilderij, voorstellende treu-
rende wijnboeren nadat strenge
nachtvorst de piepjonge knoppen
aan de druivestokken grotendeels
vermoord had? Ook Vacqueyras is
met de andere (negatieve) kant van
wijnbouw herhaaldelijk scherp ge-
confronteerd geweest. In de jaren
1860 tot 1870 bijvoorbeeld. Toen
sloop de phylloxéra, de parasiet in
de vorm van een insect die desa-
streus te werk gaat, vernietigend
door de gaarden. Zoals vrijwel
overal elders in Frankrijk werd de
klap geïncasseerd en vervolgens
overgegaan tot het 'begin van de te-
rugkeer. Met de herbouw en
-waardering van onder meer Grena-
che-, Syrah-, Mourvèdre- en Cin-
söm_-druiven, bronnen van Vac-
queyras-wijnen. Een maand gele-
den triomfantelijk 'afgesloten' met
de officiële toewijzing van de Ap-
pellation locale, een trotse classifi-
catie en erkenning uitgedrukt in
Appellation Vacqueyras Controlée.
De nazaten van Raimbaut hebben
als wijnboeren nu plaatsgenomen
naast gerenommeerde crus als
Chateauneuf du Pape, Gigondas,
Lirac en Tavel.

Festijnen
Volopreden dus om de chansons a
boire, de drinkliederen, luid ten ge-
hore te brengen; om het glas te hef-
fen onder het motto buvons!, mes
amis; om de spreuk die ergens in het
proeflokaal van Pierre Ricard (do-
mein Le Couroulu) hangt met over-
gave toe te passen: Un verre ouvre
la voie, trois verres donnent la joie.
Eén glas breekt het ijs, drie glazen
schenken volop vreugde. De Vac-
queyrassiens hébben gefeest. In het
dorp zélf, samen met o.a. de vrien-
denvan de Commanderie des Costes
duRhóne, van de Confrérie des vig-
nerons Tricastin en van de Confrérie
des vignerons de Beaumes de Veni-
se; enkele dagen later, samen met
o.a. wijnschrijversen (andere) goe-
de vrienden in Hotel Méridien in
Parijs. Laat tijdens die festijnen de
gezichten ietwat rood zijn aangelo-
pen, graadmeters als ze waren van
de hoeveelheid genoten gegist drui-
vesap; niemand echter van de Vac-

Cijfers
In typisch mediterraan klimaat
(jaarlijks 6 a 800 millimeter, hemel-
water, meer dan 100 dagen droge
Mistral-wind, hete zomers) rukten
de Vacqueyras-wijnboeren (thans
circa 160, wel of niet bij de cave
cooperative aangesloten), op het
vlak van kwaliteitsverbetering lang-
zaam maar zeker voorwaarts. In
1930 werden ze, samen met die van
het nabij gelegen gehucht Sarrians
(Les Garrigues), officieel toegela-
ten tot de grote groep wijnboeren
die in de aire (oppervlak) van de
Cótes-du-Rhöne werkzaam waren.
Een summiere gebiedsaanduiding,
meer niet. Zeven jaren later werden
ze als makers van Appellation d'O-
rigine Cötes du Rhóne geaccep-
teerd, in 1967 begiftigd met de ge-
controleerde herkomstbenaming
Cötes-du-Rhöne Villages Vacquey-
ras. In 1984 richtten ze tot INAO
(Institut National des Appellations
d'Origine) het verzoek de classifica- " Borden met voor zich zelfsprekende tekst, (links) en Madame JanineAlazard, lopend uit het half on-

dergronds proefkeldert je.(rechts).

" Blik op de wijngaarden van het domein La Garrigue met op de achtergrond de omhoog rijzende 'Dentelles de Montmirail'. Die dag waren de druivestokken amper groen, dat zal
nu wel anders zijn. , j
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Bestrijd mol
en woelrat

Vriendelijk'

Eigen Huis' niet gelukkig met versoepeling gemeentegarantie

Premie-A-woning te
duur voor doelgroep'

daalde, ging de subsidie op premie-
koopwoningen omlaag. Nu zou ze
dus weer omhoog moeten gaan.
Maar dat weigert de staatssecreta-
ris." Overigens hebben de fracties
van CDA en PvdA in deTweede Ka-
mer wel aangedrongen op een ver-
hoging van de subsidie, zonder re-
sultaat.

„De nu gekozen oplossing kost de
kopers van een premie-A-woning
geld. Ze kunnen meer lenen, en
moeten dus meer aflossen. En wie
in aanmerking komt voor een pre-
miewoning, heeft toch al niet zo veel
te besteden. Mensen zullen dus eer-
der in financiële problemen ko-
men", aldus Salverda.

Overigens betekent de versoepeling
van de normen voor gemeentega-
rantie niet dat de kopers van een
premiewoning het volledige bedrag
kunnen lenen. Een alleenverdiener
met een bruto-inkomen van 40.000
guldenkan straks 137.200 gulden le-
nen.

„Een premie-A-woning kost buiten
de Randstad 133.000 gulden, maar
met bijkomende kosten, bijvoor-
beeld voor de hypotheekakte, heeft
dekoper ruim 140.000 gulden nodig.
En dan praten we nog niet over in-
richting of de aanleg van een tuin."

Spaargeld

" Dank zij nieuwe technieken is men in staat gordijnen te bedrukken met uiterst verfijnde veelkleurige dessins.
Foto: MARCEL VANHOORN

Gordijnen als kunstwerk
Interieurmode loopt voorop in dessins en kleuren

Vroeger kochten mensen die gin-
gen trouwen een degelijk huis-
en slaapkamerameublement dat
een leven lang meeging. En ook
bij de keuze van vloerbedekking
en gordijnen werd de voorwaar-
de gesteld datje er jarenlangple-
zier van moest hebben.

In de Randstad kost een premie-
A-woning 147.200 gulden en moet
een koper dus bijna 15.000 gulden
eigen geld hebben. „En dat terwijl
deze woningen eigenlijk bedoeld
zijn voor de lagere inkohiens, voor
mensen zonder spaargeld."

De Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM) toont zich wel
verheugd over de versoepeling van
de normen voor gemeentegarantie.
„Wij vinden dat het voor iedereenzo
gemakkelijk mogelijk moet zijn om
een huis te kopen", aldus een
woordvoerder. „Maar er moet wel
rekening gehouden worden met de
markt. Als er geenvraag is naar pre-
mie-A-woningen, moeten er minder
gebouwd worden. Wij signaleren
juisteen grote vraag naar duurdere
woningen."

men in staat gordijnen te be-
drukken met uiterst verfijnde
veelkleurige dessins, de zoge-
naamde multicolours, waarvoor
meer dan twaalf drukrollen ach-
ter elkaar in één drukgang wor-
den gebruikt. Zelfs composities
met 18 of 24 kleuren zijn nu mo-
gelijk, maar u zult wel begrijpen
dat zulke intensiefbedrukte stof-
fen niet de goedkoopste zijn.

Prachtige motieven, veel kleu-
ren, rijk ogend door een opdruk
in goud, zilver ofkoper, dat is de
trend. De mens van vandaag gaat
op chic. Naast de glans van
chintz kiest men daarom steeds
vaker voor satijnen stoffen. We
omringen ons in ons Hollands
binnenhuisje weer graag met de
rijkdom van mooie stoffen en
materialen. De meeste mensen
hebben nu eenmaal geen geld
om alles te kopen. Dus moet je
prioriteiten stellen. Voor velen
liggen die op het ogenblik bij
mooie dingen voor het interieur.

laatste jaren zijn de dessins on-
der de noemer 'schilderstijlen.
Het gaat hierbij om dessins en ef-
fecten, gebaseerd zowel op schil-
dertechnieken (aquarellen, fres-
co's, olieverf, potloodtekenen)
als afgeleid van de stijl waaraan*
men de grote meester herkent:
Van Gogh, Picasso, Gauguin,
Kiefer, Appel, Matisse en zo kun-
nen we nog wel even doorgaan.
Heel actueel zijn voor dit jaar
verder de bloemdessins. Ook in
de kledingmode zie je die op het
ogenblik veel.

We kopen meubelen niet megr
voor ons leven, maar gordijnen
en vloerbedekking nog minder.
Het is lange tijd zo geweest dat
nieuwe kleuren en dessins in de
woninginrichting gebaseerd wa-
ren op het beeld dat de kleding-
mode bood. Langzaam maar ze-
ker begint dat patroon zich te
wijzigen. De interieurmode loopt
momenteel in kleuren en dessins
voorop. Het gordijn gaat steeds
meer op een jurk lijken. Jekoopt
regelmatig nieuw en past je
graag bij modetrends aan. Vooral
in deze tijd van het jaar. Als het'
mooi weer wordt krijg je toch al-
tijd weer de kriebels. De grote
schoonmaak hebben we welis-
waar afgezworen, maar we ken-
nen allemaal dat voorjaarsgevoel
van iets anders willen, iets
nieuws.

Drukstoffen zijn momenteel he-
lemaal in bij gordijnstoffen. Een
opvallende ontwikkeling van de

De kleuren van de dessins wor-
den warmer en sprekender.
Rood is favoriet, niet felrood
maar tinten als koraalrood, terra-
cotta, zalm- en steenrood. Daar-
naast zien we violet in een groot
aantal nuances. En ook goud-
geel.

Tegenwoordig is dat anders. Je
gaat op kamers wonen,krijgt vandeze en gene wat meubilair,koopt er nog wat bij in een woon-
warenhuis, snuffelt op de marktnaar voordelige gordijnstoffen.
Zo begin je. Maar als je na eenpaar jaar wat meer te verterenhebt of samen gaat wonen en al-
lebei verdient, richt je je hele-
maal opnieuw in. Komen er kin-
deren, een grotere woning, ande-
re eisen en wensen voor de in-
richting. Hup, volgende inte-
rieur. En zit je eenmaal in die
fase, denk dan maar niet dat er
een eind aan de vernieuwingen
en veranderingen komt.

Kleurig
Dank zij nieuwe technieken is

hfel af Hmoeten van het vooroor-
k^te ,aat binnenhuisarchitecten. heef. ,n z«n- De opdrachtge-
LS imizelf de kosten in de hand,l„ e.ta _iUrarchitect kr«g ik een
fhn van e_Tan het budget."
K^iid a

ssel studeerde 11 mei. Ist_. Academie voor Beeldende
f<Ht. *. Maastricht. Zijn mede-
i, ."te " kozen grote projecten, hij
_.- tulC Dewust op een woon-
pijk'e Wll me °P een zo groot mo-
i6t_ w groeP richten. Een particu-
r bZmn& zodat mensen inzien

4r i s >■ nhuisarchitectuur betaal-v6\__frp van zijn afstudeerpro-
C^rak.-ten woonhuis annex art-
W Saml 1J ln zi Jn woonplaats Hee->neTn,met de arts heeft hij de
\,Jf a-oorgesproken en reke-senoude^. m^t^e eisen van zo-

wel de examenregeling als de bewo-
ner. Het resultaat is een modern ge-
bouw, maar geen utopie. „Het eerste
vereiste is dat er mensen moeten le-
ven. Het moet functioneel zijn, niet
extravagant. De meubels die ik in
het huis geplaatst heb, zijn allemaal
gewoon te koop."

Wie zijn woonkamer of keuken
compleet wil omgooien en vervan-
gen, begint er meestal zelf aan. Voor
deze mensen heeft John een waar-
schuwing: „Het belangrijkste is dat
je goed nadenkt over je plannen.

, Veel mensen kijken niet naar de ge-volgen van een verbouwing of ver-andering. Vaak zijn ze na afloop niet
tevreden. Als allesklaar is blijkt hetniet zo mooi te zijn als verwacht.
Dan zitten ze drie jaar in een huis

waarin ze zich niet thuisvoelen."

Een goed plan opstellen is dus erg
belangrijk. Daar kun je de interieur-
architect voor inhuren. „Mensen
denken dat de binnenhuisarchitect
alleenmaar dure plannen opstelt en
dat je verder alles zelf moet doen.
Dat is niet zo. Hij stelt verschillende
schetsen op en bespreekt deze met
de opdrachtgever. Verder zorgt hij,
als je twee linkerhanden hebt, voor
de aannemer en begeleidt hij de
timmerlieden en schilders bij hun
werk."
Kortom, hij zorgt ervoor dat alles
van een leien dakje gaat, van ont-
werp tot realisatie. En je hebt er
geen omkijken meer naar. „Waar-
schijnlijk is dat goedkoper dan zelf
verbouwen tot je tevreden bent," al-
dus John.

kening te houden met dekosten van
het plan. „Dat is de fijnste manier
van werken natuurlijk- Met een
prijsbeperking had ik mijn creativi-
teit niet volledig kunnen uiten. De
arts was heel tevreden. Maar omdat
het slechts een fictief plan is, is de
realisatie nog niet ter sprake geko-
men."

Student Beeldende Kunsten gespecialiseerd in woninginrichting:

Binnenhuisarchitectuur
hoeft niet duur te zijn'

Maar de boel wordt niet zomaar af-
gebroken. Sommige muren en stut-
ten kunnen niet weg zonder dat het
hele huis instort. Daarom komt debinnenhuisarchitect eerst een kijkje
nemen. Tekeningen worden opge-
vraagd en eventuele verbouwings-schetsen erbij gehaald. Vaak zijn erbestaande hoeken of haarden, ele-
menten die moeten blijven. Datwordt dan het aanknopingspunt
van de architect.

„In het huis van de arts ben ik uitge-
gaan van de open haard. Die stond
tussen vier stutten, die niet wegkon-
den. Zonder open haard zouden die
palen midden in de kamer staan.
Maar naast zulke uitgangspunten
moet je ook naar de bewoners kij-
ken. Wat voor mensen zijn het? Hoe
is de sfeer? Allemaal zaken waar je
rekening mee moet houden."

De praktijk kreeg van John tinten
als zalm en grijs. „Dan moet de
woonkamer niet ook in die kleuren
inrichten. De arts moet er tot rust
komen na een dag werken. Ik heb
daar een zachtgroene vloerbedek-
king gelegd."

De Noordbrabar.der hoefde geenre-

Smaak
Je wilt je huis naar je eigen smaak
inrichten en niet volgens, de voor-
keuren van je binnenhuisarchitect.
„Ik heb natuurlijk mijn eigen
smaak, maar die mag ik niet gebrui-
ken. Je kunt er niet onderuit een
beetje van jezelf in je schetsen te
stoppen, maar niet zonder toestem-
ming van de klant. Je groeit samen
met de opdrachtgever naar een
nieuwe woonkamer of compleet
huis. De bewoner komt door jouw
schetsen ook weer op nieuwe
ideeën."

Ieder huis vraagt om een eigen aan-
pak. Andere problemen en een an-
dere sfeer. Een binnenhuisarchitect
kijkt naar de leefwijze van de bewo-
ners en verplaatst zich in de perso-
nen. „Je moet het interieurvoor hen
maken en niet voor jezelf. Proberen
om met bestaande tniddelen en zo
weinig mogelijk ingrepen iets
moois te creëren,"
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"Een mol komt vaker boven de grond dan wij weten.

_ (ADVERTENTIE;

T"" V ]ÉB__*-"________

I fep! I vVlj tonen Ude collectievan SPHINX - I
I _»"* \ VILLERQY& Boenen DURAVIT sanitair in I

\ compleet aangeklede badkamers met de ■1 \ bijbehorende tegels. Tevens tonen wij Ude I
Wk/ \ collectiebadkamermeubels van SANIJURA.■ I1 |. Il (interessante aanbiedingen van sanitair -1 :f\ tegels en badkamermeubels.) J

Openingstijden santair showroom:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag tO.OO-15.00 uur |

9 John van Wessel bij de ontwerpen van zijn eind-project die
korte tijd in het provinciehuis in Maastricht te zien waren: „Ik
wil een zo breed mogelijkpubliek bereiken.", Foto: WIDDFRSHOVEN

Elke tuinbezitter maakt vroeg of
wat later kennis met mollen, woei-
muizen en dito ratten: jeverbaast je
erover dat het in de herfst geplante
vruchtboompje plotseling de blaad-
jes laat hangen. Water geven helpt
niet. Je voelt eens aan de stam, die
je dan prompt zo uit de grond kunt
trekken. De wortels zijn er finaal af
gevreten! Wie een biljartlaken als
gazon wenst, wenst tevens alle mol-
len naar een andere planeet. Geluk-
kig kennen we tegenwoordig me-
thoden om de tuin te beschermen,
zonder de 'boosdoeners' en het mi-
lieu geweld aan te doen.

Als u weet dat in juni de jonge mol-
len door moeder mol de wijde we-
reld in worden gestuurd, dan zijn er
straks heel wat op pad naar uw lust-
oordje. Mollen, muizen en ratten
mogen dan hun plaats verdienen in
het ecosysteem, in onze ego-tuin
zien we hun sporen liever niet!
Sinds jaaren dag worden in de gan-
genstelsels dan ook metalen klem-
men gezet. Weet u een mollenvan-
ger in uw buurt, dan' kunt u hem èn
zijn onafscheidelijke hondje in de
arm nemen.

Diervriendelijk
Dat is allemaal echter niet zo dier-
vriendelijk. Dat zijn wèl de appara-
ten die met geluidstrillingen wer-
ken. Enkele namen zijn: 'Talpa fi-
nis' van Themans in Zutphen, 'Vole-
Stop' van Interlobo in Barneveld en
'Shock Master' van Clock Electro-
nic te Véghel. Zulke apparaten kos-
ten tussen de 250 en 300 gulden.
Veel woelmuizen maken graag ge-
bruik van mollengangen. Woelrat-
ten hebben er een hekel aan als je
hun gangen stelselmatig dichttrapt.
Er zijn (of waren) middeltjes in de
handel om gifwormen en dito tar-
taartjes aan mollen te 'voeren', maar
dat is een griezelig onderwerp om-
dat alle zoogdieren, dus ook de
mens, daarvoor gevoelig zijn. Het-
zelfde geldt voor de bekendere mui-
zen- en rattekorrels.

Milieuvriendelijk
Tenslotte enkele milieuvriendelijke
middelen. Rondom de tuin steekt u
in de gangen stokken waarop u
plastic nessen met afgesneden bo-
dem ondersteboven plaatst. Door
de wind tikken de flessehalzen te-
gen het stokje waar de mollen en
muizen niet van terug hebben. Het
aanplanten van kruisbladwolfs-
melk (Euphorbia lathyrus) is een in
België ontwikkelde methode. Bij
het graven beschadigen de dieren
de wortels van de planten waarbij
een giftig vocht te voorschijn komt.
Dat vinden ze niet prettig. Een fikse
egel in detuin kan ook muizen aan!
Kan het milieuvriendelijker?

2]
6 versoepeling van de normen voor de gemeentegarantie per

" l zai de verkoop van premie-A-woningen nauwelijks sti-
i,j UJeren. Dit zegt de vereniging Eigen Huis. Ze vreest boven-
j dat door deze maatregelen hypotheeknemers eerder in fi-
| problemen komen.

f%e6middelende Organen die de
le .vfin*en adviseren over aanvra-
Ma °or gemeentegarantie, hebben
e u s besloten voortaan rekening

ouden met de rentestand.. Dit
feldl. t dat per 21 mei meer Se"u kan worden.. r
b - erniddelende Organen namen
hr„ *. aatregel na overleg met de
C?eM Smg van Nederlandse Ge-
TOrn en het ministerie van
.art Aanleiding was dat op 31
ity Pas de helft van de premie-
log jp.mgen, en in Limburg zelfs
il jooq minder, van het contingent09 was verkocht.

Subsidie
"6ji.oMerkeerde oplossing," reageert
%_V°_ rder Salverda van de Ver-ng Eigen Huis. „Toen de rente

Huiseigenaren
plegen meer
onderhoud

Aandje eenderde van de woningen
be a°or de eigenaar worden
1987 ond zijn tussen 1983 en

We , °nderhouds- of herstel-
Het Zaamheden uitgevoerd.
huis gemiddeld Dedra ê dat een
üjt„e'genaar voor onderhoud
in Sf* nam toevan 1.200 gulden
Het ? tot L470 ëulden in 1987-
Werc ] .a*e °edrag dat hieraan
reil ~* Ultgegeven steeg in die ja-
JaM n 2>5 miljardnaar 3,5 mil-
ondPgulden- Dat bliJkt uit een
lnstrrzoek van het Economisch
heid f^

1* voor de Bouwnijver-

-1987^e 35 muJard gulden die in
ej„ werd uitgegeven voor de
C,W0 had 1,7 miljard
feet. g op herstel van de"
Wr °nderdelen, zoals verrotte
°ndp vn; °'6 miljard op echt
e^ j^u . zoals schilderwerk,
Von ' .^ljard op vernieuwing,

,ln het onderhoud is hetWeel van het doe-het-zelf-
s^froot: 40 procent.

" Woelratten zijn zo slim, dat
ze met vallen of gif nauwelijks
te verdrijven zijn.
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«Ui woonpiccolo s
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

" Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364
" : ~|

Onroerend goed te huur gevraagd
Gezocht: woning in (cen-
trum) MAASTRICHT. Tel.
04455-1818, Simone.
BELONING ’ 500,-. Huis
met tuin te huur gevr. in
Zuid-Limburg. Tel. 09-32.
87653539.
Diplom Volkswirt mit Familie
sucht Wonung oder Haus,
möglichst in der nahe AA-
CHEN. Tel. 09-49-211-
-628498 (Rückruf).
Te huur gevr. BENEDEN-
PAND voor vestiging elec-
tronica-zaak. Tot ’4OO,- p.
mnd. Tel. 045-229256.

Gevr. HUIS: Wie helpt mij
aan een huur- of part. wo-
ning, zoekend in de gem.
Landgraaf of Kerkrade of
omgeving, liefst met 1
woonk. 2 slpk. keuken, dou-
che en w.e. tevens DM. 200
beloning. Tel. 09-49.2401-
-52341.
Te h. gevr. oude SLAGERIJ
met bedrijfsruimte en koe-
ling. 8r.0.nr., Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden
Eengezinswoning te
HOENSBROEK met mooie
tuin, 2 slpks., badk. met ligb.
zolder, kelder. Huurpr.
’750,- p.mnd. Tel. 045-
-231396.
Te huur BOYENWONING te
Kerkrade-West, dir. te aanv.
Te bevr. Schaesbergerstr.
94, Kerkrade-West.
Gemeubileerde KAMER te
huur in Geleen. 04498-
-53474 of 52150.
Te h. mod. vrijst. HUIS, gar.
en tuin, ’1.095,- excl. p.
mnd. Tel. 053-395195.
Halfvrijst. woning Breugel-
straat 32, GELEEN, met gr.
woonk., keuken mcl. luxe
mr., kelder, douche, 3 slpks.,
zolder. Bez. volgens afspr.
04409-2929.
Ruim WINKEL-WOONHUIS
met werkplaats te Eysden,
Vroenhof 12, 04409-1266
BOCHOLTZ te huur, kleine
woning met tuin, rustige lig-
ging voor 1- of 2-pers. huish
per 1-7. Huurpr. ’5OO,- p.
mnd. excl. Br.o.nr. B-4694,
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HEERLERHEIDE beneden-
woning voor ouder echtpaar
of oudere heer, ’ 500,- p.
mnd. excl. 045-419144.

Te huur te HEERLEN win-
kel/ kantoorruimte 40 m2.
Tel. 045-228054.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Te h. aangeb. 1 pers. appar-
tem. in HOENSBROEK teg.
station, huurpr. ’ 600,- all in
Tel. 0949-2405-72747.
KERKRADE, te huur exclu-
sieve bar/club, topligging,
geh. inger., borg vereist. Tel.
045-427827.
KERKRADE (Eygelshoven)
ca. 120 m2bedrijfsruimte te
huur. Geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Tel.
045-273610/045-459436.
In centrum SIMPELVELD
komt per 1-6-'9O vrij: gr.
woonhuis z. tuin. Beg. gr.:
onderkelderd, gr. woonk.,
keuken, berging, toilet, serre
en binnenhof. 1e verd.: gr.
slaapk. met balkon, slaapk.
met badk. 2e verd.: slaapk.
en zolder, voorz. van gas-c.
v. en gelsol. dak. Info: na 18
uur. 045-440662.
APPARTEMENTEN te. h. in
centrum-Valkenburg 1 min.
v. station. Tel. 04406-16327

Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis heden 26 mei van
14.00 tot 16.00 uur.

* HEERLEN RENNEMIG:
Nabij Ganzeweide zijn 20 halfvrijst. woningen binnenkort
voor bewoning gereed. De helft is reeds verkocht. Woonk.
ca. 32,5 m2mcl. open keuken, 3 slaapk., badk. met douche
vaste wastafel en mogelijkheid voor 2e toilet. Hobbyzolder
ca. 26 m2. Tuinberging (evt. uit te bouwen tot garage). Prijs

’ 139.830,- v.o.n. (excl. een max. subsidie van ’ 41.000,-)
Netto maandlast ca. ’ 638,-.

Adres: volg de pijlborden vanaf de Rennemigstraat en het
FossiölöDGr.

* SCHAESBERG, BRANDHOFSTRAAT:
Slechts 4 geschakelde herenhuizen met perceelsopper-
vlaktes van 257 m2tot 271 m2. Zeer ruime L-vorm. living
ca. 44 m2mcl. open keuken. Bijkeuken, gar., 3 slaapk.,
badk. met ligbad, douche en 2e toilet. Hobbyzolder ca. 45m2(bereikbaar via vaste trap). Prijzen van ’ 229.890,-

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

* SITTARD, Paulus Potterstraat:
Voor bewoning gereed. Sfeervolle halfvrijst. tuinkamerwo-
ningen ten noord-oosten van centrum Sittard. Woonk. ca.
32 m 2mcl. open keuken. Tuinberging (evt. uit te bouwen
tot gar.), 3 slaapk., badk. met douche en aansluiting was-
automaat, zolder (bereikbaar via vliezotrap). Prijs

’ 136.571,- v.o.n. (excl. een max. rijksbijdrage van

’ 41.000,-). Netto maandlast ca. ’ 580,-.
Adres: volg de borden aan de Paulus Potterstraat te Sittard

Open huis zondag 27 mei van
14.00 tot 16.00 uur

* BRUNSSUM, OP GEN HOES 49:
Markante huizen met een keuze uit div. typen. Bijv. woonk.
ca. 35 m2(mcl. keuken met inbouwapp.) Gar., 2 slaapk.,
badk. met ligbad, dubb. vaste wastafel, douche en 2e toilet.

Prijzen vanaf ’ 89.000,- k.k. tot ’ 115.000,- k.k.
Netto maandlast vanaf ’ 583,- per maand.

* GELEEN, FORTUNAPARK:
Vrijwel voor bewoning gereed. Bungalows gelegen nabij
het Fortunapark. Living ca. 34 m2mcl. keuken, 3 slaapk.
badk., aparte berging, garage. Prijzen van ’ 209.288,-

-v.o.n. tot ’ 213.656,- v.o.n.
Adres: kavel 15, volgde pijlborden in het plan Fortunapark.

* HEERLEN RENNEMIG:
Nabij Ganzeweide zijn 20 halfvrijst. woningen binnenkort
voor bewoning gereed. De helft is reeds verkocht. Woonk.
ca. 32,5 m2mcl. open keuken, 3slaapk., badk. met douche
vaste wastafel en mogelijkh. voor 2e toilet. Hobbyzolder ca.
26 m2. Tuinberging (evt. uit te bouwen tot garage). Prijs

’ 139.830,- v.o.n. (excl. een max. subsidie van ’41.000,-)
Netto maandlast ca. ’ 638,-.

Adres: volg de pijlborden vanaf de Rennemigstraat en het
Fossi©l©n©rf

* SITTARD, PAULUS POTTERSTRAAT:
Voor bewoning gereed. Sfeervolle halfvrijst. tuinkamerwo-
ningen ten noord-oosten van centrum Sittard. Woonk. ca.
32 m2mcl. open keuken. Tuinberging (evt. uit te bouwen
tot gar.), 3 slaapk., badk. met douche en aansluiting was-
automaat. Zolder (bereikbaar via vliezotrap). Prijs

’ 136.571,- v.o.n. (excl. een max. rijksbijdrage van

’ 41.000,-). Netto maandlast ca. ’ 580,-.
Adres: volg de borden aan de Paulus Potterstraat te Sittard

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.

Te koop gevraagd:
een cliënt, voor wie wij als aankopend makelaar optreden,

is op zoek naar een zeer ruim
Landhuis/Herenhuis

gelegen te Heerlen - Molenbergpark.
Prijsklasse tot ’ 500.000,-.
Aanbiedingen gaarne aan:

Van de Pas Makelaardij, Heerlen,
045-741616.

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.

Hoensbroek-West
prima afgewerkt in goede staat van onderhoud verk.

HALFVR. WOONHUIS MET GARAGE EN KLEINE TUIN
Ind.: Beg. grond; hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.

woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.
Inl. van OOST Ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek

Tel. 045-224241 b.c, g. 045-218062.

I "
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Heerlen: 12 premie-A-woningen.
Nog 3 van de 12 Premie-A-woningen te koop. Ruime half-
vrijstaande woningen met cv-gas, berging (mogelijk uit te
bouwen tot garage) en tuin. Ind. oa. L-vorm. woonkamer,
keuken, drie slaapk., badkamer en zolder. De Premie-A-
-regeling 1988 is op deze woningen van toepassing. Netto
maandlast ca. ’ 636,-.

InvmH
Pickéemakelaanfjbv

045-326767
Taxaties, makelaardij 0.g., hypotheek-adviescentrale.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.
Ook 's-zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Heerlenseweg 22, 6371 HS,
Postbus 31193, 6370 AD Landgraaf.

**l_euk huis gezien?**
Bel dan direkt met ons voor een taxatie, een objectief

aankoopadvies en/of hypotheekadvies!!!

/fjkf VAN DE PAS MAKELAARDIJ m-m
= HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG til- "^-~_T-^~ Burg.deHesselleplein 13, Heerlen NVM= Telefoon : 045 - 741616 l=^)

Wijlre -Gulpen
Hoekhuis, garage, woonkamer, dichte keuken, 3 slpk.,

badcel (douche-vaste wastafel), cv.gas. Bouwjaar 1974.
’130.000,-

Wijlre - Gulpen
Tussenhuis, garage, woon/eetk., open keuken, 3 slpk.,

badkamer(vaste wastafel-douche-2e toilet) zolder, c.v.gas
Bouwjaar 1981, ’135.000,-.
Wijlre - Gulpen

Hoekhuis, woon/eetk., open keuken, 2 slpk., badkamer(lig-
bad-vaste wastafel-2e toilet), zolder, c.v.gas. Bwj. 1983,

’ 140.000,-.
Wijlre - Gulpen

Hoekhuis, garage, woon/eetk., open keuken, 3slpk., bad-
kamer(ligbad-vaste wastafel-2e toilet), zolder, c.v.gas.

Bouwjaar 1986, ’ 145.000,-.
Wijlre - Gulpen

Vrijstaand, geh. onderkelderd(stookkelder-provisie/was-
kelder-hobbykelder), 4 slpk., douchecel. Bouwjaar 1962,

’ 160.000,-.
Wijlre - Gulpen

Tussenhuis (type semi-bungalow), gar., l-vorm.woon/eetk.,
half-open keuken, 3 slpks., badk.(ligbad-douche-vaste

wastafel), c.v.gas. Bouwjaar 1972. ’ 160.000,-.
Makke. Gulpen

Taxatieburo-makelaardij 0.g.-assurantiën(W.Timmermans
NVM-makelaar). Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182.

Zaterdags tot 13 uur.

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruim halfvr. woonh. nabij centrum m. keld., 3 gr.

slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 125.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Brunssum: Langeberglaan 44
ruim halfvr. woonh. m. garage, tuin, cv., serre, 4 sl.k., zold.

m. vaste trap. Vr.pr. ’ 106.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee goed gesitueerde bouwkavels opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 125.000,- v.o.n.
Heerlen

Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 700 m2tot 1200 m2. Prijzen vanaf ’ 101.000,- v.o.n.

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.
Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Simpelveld
Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in "De Huls" opp.

vanaf 570m2. Prijzen vanaf ’ 82.000,- v.o.n.
Schinveld

Bouwkavels geschikt voor de bouw van
vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.

Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
Swalmen

Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.
Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o.n. t/m ’ 149.800,- v.o.n.

Sittard
Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,

Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw
van landhuizen. Percelen vanaf 490m2 tot 1300 m2.

Prijzen vanaf ’ 48.000,- tot ’ 70.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
Ind.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1e Verd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbad en douche,
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
Tel.: 045-721134 of 045-224627.

Hoensbroek-Centrum
op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
3lsm______

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 198.000,-k.k.

Hoensbroek-West
prima afgewerkt in goede staat van onderhoud verk.

HALFVR. WOONHUIS MET GARAGE EN KLEINE TUIN. Ind.: Beg. grond; hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.
woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4 ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.
Inl. van OOST Ass. VOF, Juliana-Bernardln8, Hoensbroek

Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.
KERKRADE, Kipstraat 10,

woon/kantoorpand
te koop of te huur. Zeer geschiktvoor 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.
KERKRADE,ELBEREVELDSTRAAT.

Op deze mooie lokatie, vlakbij de Heerlenersteenweg wor-
den 18 fraaie premie-A-woningen gebouwd. Deze wonin-gen zijn goedkoper dan huren en blijvend betaalbaar. Ze
zijn royaal van opzet met een hal, woonkamer van 8,80 m,
keuken, mooie tuin, 3 slaapk., 'n badk. en royale zolder.
Kortom, beslist de moeite waard! Door de uitstekende
nieuwe premie-A-regeling blijft de woning voor U betaal-
baar.

VOORBEELD:
Koopsom plus kosten ’ 138.500,-

Subsidie (max.) ’ 41.000,-
Hypotheek * slechts ’ 97.500,-

Bij 10 jaarvaste rente van 8,9%, een maandlast van ca.
’575,- p/mnd*.*(afhankelijk van uw inkomen). Bel voor
meer informatie en documentatie.

Kom vandaag, Zaterdag 26 mei,
Kijken!! Bouwbezichtiging van

14.00 tot 15.00 uur aan de
Elbereveldstraat.

R7_Makelaardij 0.g., Taxatie», L__i_l
Hypotheek - Adviescentrum

_.__M■ ■■ _Pfe_■_ Ruys de Beerenbroucklaan 28 N I\/ _ _QC Ï_C_ 6411GBHeerlen NVM■■ ■ Tel. : (045)71 S566 MAKELAAR

Selfkant
Lux. freist. Wohnhaus, 233 qm Wohnfl. zzgl 142 qm Nutzfl.

erstkl. Bauausführung u. architekt. Gestaltung, Doppel-
garage und Gartenhaus 860 qm nicht einschbares Grund-
stück mit altem Baumbestand, geeachsenesWohnumfeld.

XP 685.000,- DM, zzgl. 3,42% Kauferprovision
REINRUR, Haus und Grund. Tel. 0949/2421/33119.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Te koop bij centrum Heer-
len, gerenoveerd ruim

Herenhuis
met tuin. Vlotstraat. Woonk.
50 m2, badk. met ligbad, 7
slaapk., zolder, ’ 177.000,-

-k.k. 045-719441.

Geleen
nabij centr. halfvrijst. woonh.
met carport en tuin, 1.-woonk
keuken, kelder, 4 slpkmrs.

douche, zolder cv.
Aanv. direct

vr.pr. ’ 132.500,- k.k.
Bez. na tel. afspr.

756-5757 t. kant, uren.
Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. 00.,
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
HOENSBROEK-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.

Te koop: WOONBOERDE-
RIJ met bedrijfsopstallen, 2
inritten, 2 ha weiland. Pr.n.o.
t.k. Hillesnagerweg 108 Me-
chelen (Z.L) 04499-1637
b:g.g. 04490-13893.
HEERLEN-ZUID ruim
woonh. met garage, prima
ligging. Perc.opp. 1100 m2.
Ind. kelder, ruime hal, L-
vorm. woonk. met open
haard, ruime keuken en bij-
keuken. 1e verd. 3 slpks.
met balkon, badk. m. 2e toi-
let en zolder, pr.
’280.000,-. 045-412144.
Te koop gevr. WOON-
BOERDERIJ met binnen-
plaats en weiland, in directe
or/ig. Heerlen/Kerkrade. Tel.
045-421678.
Te k. voor BELEGGING
kamerverhuurbedrijf ge-
meubileerd, opbrengst per
mnd. nu ’2.200,-. Pr.
125.000,-. Tel. 045-752547.
Te k. in het grensgebied
Drielandenpunt, gerestau-
reerde BOERDERIJ, met
land, pr.n.o.t.k. 09-32-
-87786889.
OUD-GELEEN/Jodenstr. 37
Heden open huis tussen 13
en 16 uur. Prima geleg.
woonh. met mooie tuin, ga-
rage, 36 m2woonk. dichte
eetkeuken, 3 slpkmrs. badk.
ligb. 2e toilet, zolder 4e slpk.
(vaste trap) dubb. gl. Moet
binnen gezien worden. Kom
vandaag vrijbl. kijken,

’ 154.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
AMSTENRADE/Putstraat 12
(hoek Nieuwstr.) Halfvrijst.
hoekp. met tuin, mogel. tot
garage, berging, 3 slpk. zol-
der, kelder. Koopje
’BB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
MAASEIK - Neeroeteren (B)
te k. luxe bungalow, pr.n.o.t.
k. Tel. 09-32-11867132.

MERKELBEEK / Mgr. Man-
nensstr.7, schitter.verbouwd
vrijst. woonh. op 910 m2
perc. Grote fruitweide met
80 m2terras. Ind: ruime hal
(tegelvl.), kelder, woonk. 30m2met 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.
04490-4255Q. Jos Storms
Onr.Goed, Geleen.
SPAUBEEK, Hoeve 20 met
huisweide. Vrijstaand land-
huis, bwj. '78, met garage,
cv, kelders en aangel. sier-
tuinen. Aparte huisweide
met aparte toegang en
paardestal. Tot.opp. ca.
4605 m2. Ind.: r. hal, door-
zonkamer ca. 40 m2, mod.
keuken met alle mog. app.
Ruime bijkeuken. Verd.: 4
gr. slaapk. (20, 18, 16, 16m2) badk. met ligbad, 2e toi-
let etc. Gr. zolder. Deg. af-
werking en isolatie. Vr.pr.
’325.000,- k.k. Inl. Marinus
Krijntjes, makelaar & tax.
O.G. Geleen. Tel. 04490-
-51544.
BRUNSSUM, Goudenre-
genstr. 21, halfvrijst. woonh.
met gar., hal, toilet, kelder,
L-vorm. woonk. 30 m2, met
open h. en vloer, erw., 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.
Te koop nabij centrum
BRUNSSUM, luxe app. Ind.:
woonk. 32 m2met parket,
dichte keuken, 2 slpks.,
badk. (v.w., ligbad, 2e toilet),
berging, balkon, kelder, ged.
voorz. van rolluiken. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-257413.
BRUNSSUM, Ridder Vosstr.
19, totöal gerenoveerd
woonhuis, alles is nieuw, 4
slpks., geheel voorzien van
dubbel glas. ’115.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed 045-728671.
GELEEN, Olterdissenstr. 1,
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.
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.
Te k. NIEUWSTADT,

’ 95.000,-k.k. halfvrijst.
woonh. met cv., totale opp.
263 m 2w.v. de hefft tuin.
Ind; woonk., dichte keuk.,
gang met w.c, douche, rui-
me berging. 1e verd: 3 slp-
kmrs. met bergkasten, gr.
zolder, tel. 045-211947
b.g.g. 04498-54069

HOENSBROEK, Heerler-
weg 76, goed gelegen 2/1
kap met mooie tuin, 4 slpks.,
perc.opp. 350 m2, geh.
voorzien v. roll. ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed 045-728671.
HOENSBROEK, Julianastr.
22 2/1 kap, perc.opp. 330m2, 3 slpks. m. mogelijkh. v.
4e slpk., badk. m. ligbad,
woonk. m. openslaande
deuren naar overdekt terras,
’135.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Te k. HOLSET gem. Vaals,
grote bouwplaats voor vrijst.
landhuis of 2 onder een kap,
mooi geleg. in natuurgebied.
Prijs ’150.000,- (evt. met
weiland en boomgaard)
zonder kontanten onnodig te
reflekteren. Br.o.nr. B-4700,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te k. KERKRADE-Chevre-
mont, ruim ouder winkel/
woonhuis met tuin, opp. pim.
300 m2, tel. 045-444157. 'TERWINSELEN, Kerkrade,
Maarstr. 25, ruim woonh.
prima onderh. met mooie
tuin (25 diep) vrije achterom,
woonk. 30 m2met parket,
open haard, sierpl., 3 slpks.,
zolder (vaste tr.) kelder, ei-
ken aanbouwk. Moet van
binnen gezien worden,
’llB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te k. zeer goed gelegegen
kavel BOUWGROND
(870m2) te Landgraaf (hoek
Exdel/Aan de Beuk) evt. met
onder architektuur ontwor-
pen bouwplan met vergun-
ning, vr.pr. ’ 127.500,-k.k.
Tel. 045-230146/ 424275
LANDGRAAF, Groenstr.
147, goed onderhouden
boerenwoonh. met grote
tuin, 2 slpks. 805 m2 grond
’82.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671 ■
Te k. OHÉ EN LAAK,
Dorpsstr. 25A, ideale wo-
ning en prijs voor jong stel.
Tel. 04755-2018.
SCHINNEN, Mgr. Savel-
bergstraat 14. Vrijstaande
bungalow gelegen in rustige
bungalowwijk (Moutheuvel)
met cv, garage, carport en
ruime tuin op 'f zuiden. Op-
pervl. 563 m2. Ind.: ruime
hal, L-vormige woonkamer
en keuken, 3 slaapk., bad-
kamer. Goede isolatie w.0.:
dak en geheel rolluiken.
Perfecte staat van onder-
houd. Vr.pr. ’ 205.000,- k.k.
Inl. Marinus Krijntjes, Make-
laar & tax. O.G. Geleen. Tel.
04490-51544.
VALKENBURG, Heeker-
beekstr. 11, woonh. m. veel
rumte, voor vele doeleinden
geschikt, o.a. 8 slpks.,
goedgek. brandpreventie.

’ 125.000,- Wijman & Part-
ners Vastgoed 045-728671.
Te k. WOONHUIS Bokstr.
22, Heerlen, pr. ’ 119.000,-
-k.k. Tel. 045-227384.

Bedrijfsruimte

Sittard, monumentaal pand
te huur 350 m2winkel- cq. kantoorruimte.

Putstraat 19. Inl. na 18.00 uur 04490-22965.
Te huur gevraagd

Bedrijfshal plusm. 100 m2.
in Roermond of omgeving met evt. inpandige koelruimte,

kantoortje en plaats voor bestelauto.
Inl. Dany's Snack, Postbus 6876, 4802 HW Breda.

Tel. 076-874348.
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, in Landgraaf. 045-
-314218/414188.
Grote WINKEL 120 m2, te
Kerkrade, Hoofdstr. 64,
gunstig te huur 09-49-
-24063528.
Te koop woonhuis/winkel-
ruimte/bedrijfsruimte te
SCHINVELD. Pr.

’ 195.000,-. 045-251333.

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.

Bouwen/Verbouwen
Voor al uw NIEUWBOUW of
verbouwing, groot en klein.
Bel.: 045-725560.-

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Tek. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.
VELDBRANDSTENEN,
keepers, balken Bx2o en
6x16, vloerplanken, rode
Mulder dakpannen, 20 hou-
ten rechte spanten I. 6.40 m.
10, verwarmingsradiatoren I.
2.80-2.65 hoogte 50 cm.
Tel. 045-715477 of 740112.
Te k. DAKLEER onder en
bovenlaag. Met en zonder
leislag. Polyester en glasve-
zel. Tel. 043-644805.
Te koop of te huur STEI-
GERMAT. Inl. 045-711617.
Te koop VELDBRAND-
STENEN ’ 0.75 p.st. Toup-
sebergstr. 105, Kerkrade.

In en om de tuin
Exclusieve geïmpregneerde

Tuinafscheiding op maat gemaakt
Showmodel aanwezig.

Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schinnen.
Tel. 04493-3899. '

KÖMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN
r^vjj i "Ramen, deuren, schuifdeuren &~--^__1 "Winkelpuien, voor nieuwbouw en ajaii==oI renovatie r^S___l II ___ïl

"Ned. fabricage Komo-keur W) II fl]
"Alle soorten beglazing

I "Isolatieglas 10 jaar garantie ■ S Jl Si IIU — I «Eigen montage voor binnen- en lg| BJ II IBJ
buitenafwerking " 3

rmnm\ I ___l
Bel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven, | 'tel. 045-253891 tot 21.00 uur, faxnr. 045-274264. ffW, IJ
Kunststof Brunssum Ji^ilML
Jo Kuckelkorn, Vijverstraat 27a" ■■ 30618

In/om de tuin

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

Economiestr. 46, Hoens- -broek. Tel. 045-213877.
De Koumen Zuid
(achter Herschi).

Vandaag nog mod<i?'7r^zand, morgen Gkl~^Graszoden v.a. ’3,25 P
m2. Jawell 045-256423^J
TUINHOUTVAKMAN |ïï
preg BV in de Cramer m
Heerlen. Tel. 045-7516»
Voor al uw druk geïmpra'
planken, palen, scherrWj
rolborders enz. Groot ass^
timent bielzen. BezjTigg>-
Te koop alle maten TUIN;
HUISJES, kippe- en hom
hokken, ook alle soorten
fels. Tel. 045-321252.
ropaw. Z. 410, 9rel
Eygelshoven/Waubacn^J
Te k. TUINHOUT, tuinteOT
bielzen. Nationale Houtn<*M
del 8.V., Parallelweg 1
Heerlen. Tel. 045-7Vlog^J
1e soort GRASZOD£i

’ 3,50 p.m2va. 50 m Q
thuisbezorgd. Ook hele tv»;
aanleg goedkoop. Ook v' .uw sierbestrating en op
ten. Bel voor 'n vrijblijvfr,wT
offerte. Tel. 045-3231/8-

HERKENBOSCH
Notaris mr. Wim Nelissen te Sittard

'n Mzal op woensdag 6 juni 1990 's middags om 3 uur in j
Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard, ex art. 1223 "1
BW in het openbaar bij opbod en afslag in één zitting
pen overeenkomstig ac Algemene Veilingvoorwaarden
roerend Goed 1987:

EEN HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS'
MET GARAGE

een en ander met ondergrond en tuin, te Herkenbos fLeeuwerikstraat 5, kadastraal bekend Gemeente Mcl'eK 1
Herkenbosch sectieA nr. 4022, groot 3 a. 25 ca. mA
Indeling: begane grond: L-vormige woonkamer met P a i
vloer, hal, toilet, keuken; eerste verdieping: over'j°y
slaapkamers (1 met balkon), badkamer met ligbad, * .|
en toilet; tweede verdieping (bereikbaar via vaste trap'1 Islaapkamer. eir
Het pand is gedeeltelijk onderkelderd en voorzien van
trale verwarming en een inbouwkeuken. #
Aanvaarding: in volle bezit en genot na betaling v? sSjkoopprijs en de kosten, zonodig met behulp van de 9'
van de veilingakte. Het pand is in strijd met het huurbe
als bedoeld in art. 1230 BW verhuurd. $
Betaling: uiterlijk 18 juli 1990. Gegadigden dienen °P ,8veiling eventueel een verklaring van hun bankreia"
overleggen betreffende hun financiële gegoedheid. (o0i.Bezichtiging: in overleg met het notariska" }
Nadere inlichtingen: notariskantoor Nelissen, VVilhe|rn

straat 53 te Sittard, tel. 04490-17373.

AALBEEK (Nieuwenhuysstraat 60)
Grandioos gelegen geheel vrijstaande
bungalow op perceel van 7000 m2.
De bungalow verkeert in een goede staat van
onderhoud en kan op redelijke termijn geleverd
worden, dat de bungalowruim is van afmeting
alsmede voorzien is van een grote
garage/berging spreekt wel voor zich.
Vraagprijs ’ 390.000- k.k.

SCHINVELD, (in de Winkel 35)
Mooie door garage geschakelde vrijstaande
woning met garage. Zonnige tuin en goed
afgewerkt. Indeling: hal, woonkamer, open
keuken, toilet. 1e verd.: 3 slp.kamers,
badkamer. 2e verd.: zolder.
Direct te aanvaarden.
Vraagprijs ’ 149.000-k.k.

Bk_——■_____■___ _______ ___r____9____T_i

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

_.I
Bel of schrijf:
Slichting

/CT het Limburgs Landschap

mftf? Kasteel Arcen

(Jfj&ÏL. postbus 4joi

~v& 5944 ze Arcen
telefoon 04703-1840

NUTH
Nuinhofstraat ~ arid
In centrum gelegen vrijs
woonhuis met kelder, ,uin'|^;
me garage en gas-c.v- >jrr
beg. grond: hal met trav
vloer, toll. m. tont., keuken^,
marmeren vloer- en ueü-
gels, witte eiken aanbouw k-
ken met koelkast, 9a onK-plaat en wasemkap, w0

oPen
mer met houten vloer, °v^.
haardpartij met ingebouW"
lesbrander en tuinkarnei^.travertinvloer. 1e verd.-
loop, 3 slpk. waarvan cc%.
balkon en wit betegelde o*
mer met ligbad/douche. <"
let, v.w. en aut. afzuigi^^e
pand verkeert in zeer 9.s
staat van onderhoud. |oU.hoU°
1961, perc.opp. 304 m.i"or
518 m3. Vraagprijs ’ 23»-u
k.k.

VAESRADE-NUTH
Burg. Ritzenstraat -
Halfvrijstaand woonhuis
inp. garage, kelder, tui „ül
gas-c.v. Ind.: beg. gron, f
met plavuizen, toil. m. °"ui'ze.
sloten keuken met pla*
eiken aanbouwkeuken"M\s
kast, wasemkap, el. *-°°en el. oven, woonkamer n

derbalkenplafond, "li,*^'
deels schoon metse' r.
deels struktuurpleister, n> e|i

deuren met messing na'a 3
sluitwerk. 1everd.: overw
slpks. waarvan 2 met du^pS
inbouwkast en 1 mei
eiken parketvloer, M°„!(r\ei'
ligbad en v.w. (wit). mt\\s
vloer, fraai betegeld en « vtf
plafond. Zolder bereikßa"Tuiii
vliezotrap met dakraam- |J|r
met 2 terrassen, vijver e

taarn, 16 meter °\ep-

' 1972, inhoud470 m. Pf ert i"
263 m 2.Het pand verKe
goede staat van onae
Vraagprijs ’ 159.000.-K'
HULSBERG
Arensgenhout
Nieuwbouw vrijstaana gil-
huis aan de Bavenso
straat. ... F 1
Oplevering plusmm"*
1990. „„ „ 0 n-

Koopprijs ’ 205.000,- *°
Bel voor uitgebreide infor
ons kantoor

045-241534
Inlichtingen^ *mf^

Limburgs
-\ITGDOD^_II_LAi|-



Het rustige beeld op de geld- en kapitaalmarkt van de afgelopen pe-
riode zet zich vooralsnog voort. De kleine rente-fluctuaties zien geen
kans grote invloed uit te oefenen op de hypotheekrente. Wij noteerden
afgelopen week dan ook geen wijzigingen.

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. Geul. 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. 1 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,50 ,9,40 6,52 5,00
Pancratiusbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Pancratiusbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Pancratiusbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Pancratiusbank arm. hyp. ideaal 1,00 9,20 6,35 4,87
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 3,90
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 '5,91 3,83
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/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 voqr een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

" Een ligbad mèt douchebak en zitruimte

Op een ruimte van nog geen
twee bij twee meter is een
erg uitgebreid bad onderge-
bracht. Een riant niervor-
mig ligbad met aan de ene
kant een comfortabele dou-
chebak en aan de andere
kant een zitmogelijkheid.
Heel praktisch om kleine
kinderen af te drogen en
aan te kleden. Opvallend is
ook de profielloze transpa-
rante douchescheidings-
wand. Bad, douche en zitge-
legenheid zijn van acryl uit
één stuk en leverbaar in ver-
schillende kleuren: wit,
manhattangrijs, bahama-
beige, parelwit en ivoor! Het
ligbad, dat wordt geïmpor-
teerd door Siebert Agentu-
ren, kan ook nog worden
voorzien van een whirlpool-
systeem.

Boormachine
kan ook
pompen

el iedere bezitter van een elek-
vaa_ 6 .boormachine heeft wel eenr .o .^gebreid) aantal accessoires.
(00 niet zo bekend apparaatje dat
È^ . elke boormachine met een

(43 mm diameter) aange-
(Q^en kan worden, is de water-

.' nPJ-l^'aing kan soms uitstekendvan
\n °mer. bijvoorbeeld om het

at. HVertJe ter verversing van het
.Uit. gte PomPen- En een a _va"
jjtler s .er in korte tijd leeg mee, zon-
iet.gesJ°uw en gemors.
fïan °ndergelopen kelder: even de
1|ert_Ulgslanë er in le_ëen en de wa"
*_. 3Ssa w°rdt via een afvoerslang

4w°erd- Er zijn verschillende ty-

' .Ba ■ erpomPJes verkrijgbaar, met
"(er, lteiten van 1300 tot 300° liter
H__.Ur'en aanzuighoogten van 2 tot
.ri

''Hm S het gebruikkan de boorma-
'^m' met de daar°P aangesloten
'«ri Pi' bijvoorbeeld eenvoudig op
'\ P^nkJe bevestigd, gelegd wor-
'^lf'. L-et aPParaatJe is in doe-het-

en tuincentra verkrijg-

Uitgebreid
baden
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Subsidieregeling
isolatie vernieuwd

Jaarlijks 110 miljoen gulden voor bestaande huizen

De nieuwe regeling voor het subsidiëren van energiebespa-
rende maatregelen in bestaande gebouwen, waaronder iso-
latie, is donderdag in werking getreden voor onder andere
woningbouwverenigingen, pensioenfondsen en verzeke-
ringsbedrijven. Voor de particuliere sector, waartoe ook
eigenaar/bewoners behoren, moet nog een ingangsdatum
worden vastgesteld.

Goudsbloem bloeit
een zomer lang

Om voor subsidie in aanmerking te
komen geldt een aantal voorwaar-
den. Voor bestaande woningen
moet het investeringsbedrag min-
stens duizend gulden zijn, voor uti-
liteitsbouw tienduizend.

De nieuwe regeling was aangekon-
digd in het Nationaal Milieubeleids-
plan (NMP). Het ministerievan eco-
nomische zaken stelt er jaarlijks 140
miljoen gulden voor beschikbaar:
110 miljoen voor bestaande wonin-
gen en 30 miljoen voor utiliteits-
bouw (kantoren, winkels, zieken-
huizen, scholen en dergelijke).

Die straks weer uitbundig geel en oranje bloeiende gouds-
bloem is een beetje in eeh vergeten hoekje geraakt. Dat ver-
dient ze helemaal niet, want ze kan van mei tot in de winter
bloeien. En als die winter zacht is, dan verschijnt ze volgend
voorjaar weer even fris en vrolijk, uit de zaadjes van dit jaar
voortgekomen.

Ketels
De bijdrage voor bestaande wonin-
gen wordt 30 procent van de totale
projektkosten, voor bestaande utili-
teitsbouw 20 procent. Voor hoog
rendementsketels met een nomina-
le belasting van niet meer dan 35 ki-
lowatt geldt geen percentage maar
een vast bedrag van 350 gulden per
ketel. Voor ketels met een hogere
belasting geldt een subsidiebedrag
van 10 gulden perkilowatt.

Dubbel glas
Om subsidie te krijgen voor dubbel
glas moet ten minste de helft van de
investering in dubbel glas ook in an-
dere energiebesparende maatrege-
len worden gedaan zoals bijvoor-
beeld spouwmuurisolatie of een
hoogrendementsketel.
De Regeling Geldelijke Steun Voor-
zieningen Huurwoningen van het
ministerie van VROM en de nieuwe
regeling voor isolatiesubsidie slui-
ten elkaar uit. Subsidie wordt ver-
strekt of op grond van de ene of op
grond van de andere regeling.

Die zaadjes zijn bij-
zonder van vorm, net
bootjes waaruit de
weerhaken als roeirie-
men naar buiten ste-
ken. In de uitgebloei-
de bloem zitten ze
keurig in het gelid.
Gedroogd kunt u ze
bewaren tot volgend
voorjaar om ze in
maart op april al bin-
nen uit te zaaien, de
plantjes te verspenen
en ze in mei in de tuin
te zetten.

Ze mogen nu een tik-
keltje vergeten zijn, er
is een tijd geweest dat
tuinen geheel met
goudsbloemen be-
zaaid werden: 1940-
-1945. Die grote vlak-
ken oranje bloemen
vormden toen een
duidelijke demonstra-
tie van onze vader-
landse gevoelens.

De goudsbloem
neemt genoegen met
elke soort grond, als
de zon er maar schijnt.
Zaai of plant haar in

Kleine tekorten kunnen grote ergernissen worden

Keuken kiezen kost
veel hoofdbrekens

" Wie goudsbloemen rondom zijn huis
heeft staan, zal geen last hebben van mie-
ren.

11 o 0 j:Keuken kopen met alles erop en eraan, waarin jeniet alleen prima kunt werken maar die er

' rachtiê uitziet, dat kost behalve een flinke grijpstuiver ook veel hoofdbrekens. Noch de
t .e j enruimte, noch de portemonnee is van elastiek, dus wordt het vaak een zaak van kiezen of

lUu,.11' Van prioriteiten stellen. De kleur, het materiaal van fronten en werkblad en de appara-
&e.s Worder» meestal het eerst bepaald. Tegen de tijd dat ze daar uit zijn, zijn veel keuken-ko-
grotfimurw. En worden de kleine dingen vergeten. Kleine dingen, die kunnen uitgroeien tot

i Wow erSernissen. Of waaraan geld besteed is dat beter aan iets anders uitgegeven had kunnenJ en- v°or wie goed beslagen ten ijs komt is het meestal gemakkelijker knopen zó door teKen dat je daar later geen spijt van hebt.

grote groepen, succes verzekerd. Zeker als u op zure grond wat kalk toe-
voegt. Het wegknippen van de uitgebloeide bloemen bevordert de bloei.
Vorming van zaden doet de plant verslappen.

Dat goudsbloemen maandenlang blijven bloeien, is in de wetenschappe-
lijke naam vastgelegd: Caléndula officinalis. De Romeinen kenden de
- voor hen inheems, dus wilde- plant al, die bij hen alle maanden (calen-
dis) bloeide. Calendae betekenteerste dagvan de maand en u zult het bea-
men als u goudsbloemen in de tuin hebt staan: ze zijn elke eerste van de
maand present.

Wie goudsbloemenrondom zijn huis heeft staan zal geen last hebben van
mieren. Bloemen, stengels en bladeren bevatten saponoside, een bittere
stof, die ook de eigenaardige geur van de plant veroorzaakt. Mieren heb-
ben daar een hekel aan. U kunt ook proberen wat zaden van de gouds-
bloemen in de vijzel fijn te wrijven en dat poeder rondom de mierennes-
ten strooien. Dat is een milieu-vriendelijke oplossing van het mierenpro-
bleem.

Maar er is meer bijzonders aan dit eenvoudige plantje. Onze verre voorou-
ders gebruikten de goudsbloem in de een of andere vorm, bijvoorbeeld
als thee tegen darmstoornissen of een opgezette lever. Tegen insektebe-
ten of -steken zou het sap helpen. Bij griep zou een aftreksel tegen de
koorts helpen en ookrheumatische pijnen kunnen er mee worden bestre-
den.

deelte die boven een enkele kast
passen. En het comfort bieden van
een dubbelebak.

"Kranen en spoel-units zijn er tegenwoordig in allerlei soor-
ten.

f 6. Vf_lk^nri _. erstrekt advies van keu-

' °°gte r\ s is: een oven op oog~. __w_?m te beginnen dat woord. k o_v .* " Wie dat advies letter". n te_° gt' moet waarschijnlijk op
bJ. en_?.. gaan staan om de Juiste%er ;ot. temperatuur in te stellen.
_Vn K lnstallatie op werkhoogte.
k°veriH schakelpaneel, meestal
r°gte r.° Venruimte' komt op 00g"

Seh_i n kan men de gerechten
?SC en moeiteloos in en uit desn h_ en via deruit goed bekiJ"t.at. e net er daarbinnen voor-

fraltf;
u°_t. noor > zon oven op werk-
* . 3 maar de vraag is natuurlijk
t * o_ _ cm veel gebruikt- Hebt u
JN _f

ogte ingebouwde magne-
rtVr_ ,c°mbi-oven die dagelijks% is ~? en wordt ingeschakeld,
y oyp. erg Plezierig. Maar wordt
» eH _. taJieen benut voor de kal-
ft kelta e Kerstmis en afen toe een
NeiJi' is het de vraag ofer geen

e,,kh_apparaten zijn waarvan je op. 'l°ogte meer nut hebt.
V. 'H ir. jiM; a2de meeste keukens is er<_r rn Plaats om die oplossing
S.ryJ* T dan een apparaat te kie-. fen k°elkast gaat vele tientallenI\>r

per dag open of dicht. Steeds
wordteen koel/vriescombina-

tic aangeschaft, waarbij de vriesla-
denzich achter deonderste deur be-
vinden en hetkoelgedeelte erboven.
De vakman noemt zoiets een upsi-
de-down-model.
En er ooit wel eens aan gedacht om
bij aanschaf van een afwasmachine
dit apparaat hoger te laten inbou-
wen? Het in-en uitruimen van de
machinekan dan met rechte rug ge-
schieden. Heel wat minder ver-
moeiend.

Vrijhouden
Over de afwasmachine gesproken.
Lijkt u wel wat, maar ja, een com-
plete keuken is toch al zo duur...
Misschien stelt u die aankoop nog
een jaartje uit. Maar houd er met hét
oog op morgen bij de installatie van
de keuken alvast rekening mee.
Door een spoelunit tekiezen die bo-
ven een 60 cm brede kast inge-
bouwd kan worden. Onder het
spoelcentrum wordt meestal een
dubbelekast gepland. Door nu voor
'één kast de totale hoogte vrij te hou-
den, kunt u deze later simpel ver-
vangen door een afwasmachine.
Bezitters van zon automatische
vaatafwasser hebben meestal vol-
doende aan één spoelbak. Maar er
zijn ook heel slimme spoeleentra
met anderhalve bak plus afdruipge-

Kranen
Kranen zijn er momenteel te kust en
te keur. Mengkranen heb je met een
en met twee grepen. Bij de eerste
wordt zowe^de watertemperatuur
als de hoeveelheid water met een

thermostaatkraan. De gewenste uit-
stroomtemperatuur van het water
kan vast worden ingesteld zodat je
je nooit verbrandt. Ook weer prak-
tisch voor mensen met een handi-
cap, die gevoelloze vingers hebben.
En voor kinderen bijvoorbeeld.
Maar dan vooral in de badkamer
voor wastafel, douche of bad. In de
keuken heb je nu eens koud spoel-
water voor het wassen van groenten
nodig, dan weer de hete kraan om
een vette lepel af te spoelden. Voor
normaal keukengebruik is een ther-
mostaatkraan meestal niet efficiënt.

greep geregeld. Ouderen hebben
met dit type kraan soms wat moeite.
Maar er zijn ook prachtige twee-
greepsmodellen waarbij je de
warm- en koudwaterhoeveelheid af-
zonderlijk regelt. De kraan kan te-gen de wand of op het werkblad
worden gemonteerd. In het laatste
geval past er meestal geen emmer
onder. Neem daneen kraan met uit-
trekbare douche. Dan kan de em-
mer bij het vullen op het werkblad
of de vloer wordengezet.
Sommige keukjenverkopers zullen
u wijzen op de voordelen van een

Open kasten
Voor wie zijn droomkeuken toch
een beetje boven het budget dreigt
te gaan, zijn er tegenwoordig ook
een aantal voordeliger inrichtings-
oplossingen. Open kasten en vak-
ken. Schappen en zichtbare wanden
zijn vaak in hetzelfde materiaal uit-
gevoerd als de fronten.
Soms is het mogelijk om later alszon open keuken u niet bevalt toch
voor deuren te kiezen. Neem dan
bijvoorbeeld glasdeuren, want dan
kunt u blijven profiteren van het
fraai afgewerkte kastinterieur. Wist
u overigens dat open kasten heel
wat tijd besparen bij keukenwerk?
Wanneer u geen deuren (of laden)
open en dicht hoeft te doen bij het
pakken of wegzetten van spulletjes,
werkt u in doorsnee drie a vier keer
zo snel. De moeite waard.

I.i, °Pc" kasten en schappen zijn in dezelfde houtsoort afgewerkt als werkblad, deurlijsten enbanden.
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Hmburgs dagblad

___ , _
Ulo. 2^n verschiïlende typen

verkrijgbaar.

woonblad

Overzicht hypotheekrente

(ADVERTENTIE)

Boosten Parket Hoensbroek
__ __§__. Showroom open van 10.00 - 18.00 uur. __*t___JSSjftJs A Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten. -_f_LT~T%

■2 " Alle soorten parket en reparaties. VE^S*^^^H B^^^ " Brede eiken planken geborsteld. W*^
I " Overschuren of borstelen van bestaande vloeren.

" Leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond.

Weustenraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat, Q4- _> ■ 2 _ 4 __ _I 5Kouvenderstraat in, le weg rechts, dan le weg links. *»__»* __ JLT "_» ij*J
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It^Ë|§^*
Onze Spaarhypotheekscheeltu

W^slgauwzo'nfIDOO,- nettoper jaar
I 1 Onze Spaarhypotheek-door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit ~,..-■ jjjj| Wk~- \

Rentepercentages thans geldendehypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek dieval gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. .^ '^^81^^11 Br ~ \I Voeg daarbij: * de uiterst stabielemaandlasten; -slÉlip-—
\/AKIAC Gemeente Zonder *de gegarandeerdeeindwaarde; \g^§§ QQ/"V! t|/""\| Garantie Gemeente * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; V' -*.-««_!_-...

C_i__r__ nii_^ \ \
en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. \ \1 jaarvast 8,8/ o9,0/o Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we '\ \ x o

5 laar vast 92% 94% ervan overtuigd zijn dat we ook u een passende hypotheek met de laagsterente kunnen bieden. \ x \ \
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m
_ ' «

_ _
I ? I ?laa,,asl 9-5% SpaarbankLimburg-Pancratiusbank
Kantoren Spaarbank Limburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,

Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden,Venlo (4) en Venray. Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).
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HEERLEN: „Luxe uitgevoerde woning in kindervriendelijke buurt""Ind.: hal, ruime woonk., keuken m. zeer luxe mr. (pas. 2 jaar oud), berging, 3slaapk., badk., zolder. Geïsoleerd, ged. dubbel beglaasd en voorz. v. rolluikenf?_. nnn3- Ach!ertuin°P zonkant- Mo9e,i'ke "Jksbijdrage ’ 7500^ VraagS I’ 125.000,- k.k. Aanv. desgewenst direkt.
HEERLEN: „Sfeervol herenhuis op loopafstand v.h. centrum'"
.___.___ ".-' l- 0-""- L 35 m2) m- open haard' "«"ken, 3 grote slaapk., badk. I

b '■■ < .'_._._ ..' d.ouche- 2e toi,et- bidet en 2 vaste wast., wasruimte, vliering. !Prijs ’ 154.000,- k.k. Aanv. medio juli '90. I
HEERLEN: „Mooie, ruime woning, rustig gelegen!"Ind.: hal L-vormige woonk., dichte keuken m. alle app., berging, garage, 3/4 '_.«?„_ adk- Onderhoudsvrije ramen/kozijnen. Ged. voorz. v. roll. Vraaqor

’ 122.000- k.k. Aanv. in overleg.

SIMPELVELD: „Markant boerenwoonhuis voor de liefhebber van ruimte ensfeer!
!___"_"' wo,onM4o m 2) m. open haard, woon .eetkeuken m. alle moderne appbijkeuken, stal binnenplaats, 4/5 slaapk., badk. m. ligb., douche en v.w .grote zSl-der. Vraagpr. ’ 226.000,- k.k. Aanv. in overleg. *^

HOENSBROEK: „Ruim, halfvrijstaand woonhuis op loopafstand van centrum!"Ind.: hal, woonk., keuken m. app., hobby- speelk. (3.70x4.60/5.60), garage m. I
loopdeur, 3 slaapk., badk., zolder. Geïsoleerd en ged. dubbel beglaasd en roll. IBwjr. 1977. Diepe achtertuin. Prima onderh. Vraagpr. ’ 142.500,- k.k. Aanv. des- ■gewenst op korte termijn.

EYS-WITTEM: „Vrijstaand landhuis in aantrekkelijke plaats met landelijke sfeer!" IInd.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk. m. allesbrander, zeer ruime woon/eetk. m. !
compl. luxe inr., grote bijkeuken, inpandige garage (6.70 x 3.50), 4 mooie slaapk., Iapart 2e toilet, badk. (4 x 3.20) m. ligb., douche en 2 vaste wast., zolder. Geïso-
leerd. Uitstek, materiaalkeuze. Bwjr. 1987. Vraagpr. ’ 298.000-k.k. Aanv. in over-leg.

MARGRATEN: „Ruime vrijstaande bungalow!"
Ind.: hal, woonkamer (± 43 m 2) m. open haard, aparte woon/eetkeuken, voorz. v.alle app., bijkeuken, 3 ruime slaapk., grote badk. m. ligb., douche, 2e toilet en 2 |
v.w., garage, werkruimte (7.50 x 3.60) berging. Kunststof ramen/kozijnen m. dubb.■ begl. Geïsoleerd. Perc.opp. 1140 m 2. Bwjr. 1987. Prijs ’255.000,- k.k. Aanv. in ■
overleg.

/ / V_ "DE MAKELAAR IN TEVREDENHEID" 'NEDU MAKELAARDIJ j
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen ""
Telefoonnummer zaterdag 04754-83824 tussen 9.00-13.00 uur. |
Telefoonnummer maandag t/m vrijdag 045-710909
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NMB WONINGMARKT
,BOUWEN EN WONEN IN MAASTRICHT EN OMSTREKEN'

Heden zaterdag 26 mei 10-16 uur
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Duitsland 1

Duitsland 2

SAT 1

"Ryszard Karczykowski, Mary Roos, zoon Julian en Ta-
mara Lund in 'Ostseemelodie'. (Duitsland 2-20.15 uur)

Eurosport

09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners Wórld.
10.00 Public eye.
10.30 The late show.
11.10 Bergen Tapes.
11.55 Jazz 625.
12.30 On the line.
12.40 Hypotheticals.
13.30 Grand stand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Volgens aankondiging.
19.30 Opportunity Knocks variety
20.25 Three up, two down.
20.50 International gymnastics.
22.05 News and sport.
22.45 News and sport.
23.05 Casualty.
23.55 Paramount City.
00.35 Video diaries.
01.25-01.30 Sunday's viewing.

BBC Europe

10.00 Children's SSVC. Afl.: The
real Ghostbusters.

10.25 The family-ness.
10.35 Land of the giants. Afl.: The

Weird World.
11.25 The new Fred and Barney

show. Nieuwe serie avonturen van
the Flintstones and the Rubbles uit
het stenen tijdperk.

11.50 You've been framed. Onvoor-
ziene 'ongelukjes' van onbekende
hoofdrolspelers.

12.10 A question of sport. Met als
gastheer David Coleman en als team-
captains Bill Beaumont en lan Bo-
tham.

12.40 The Waltons. Afl. The Go-get-
ter. Ben komt in de problemen bij de
verkoop van tweedehands auto's aan
familie en vrienden.

13.30 Grandstand. Met nieuws over
golf, paardenraces en gymnastiek.

18.00 News and BFG weather.
18.10 Pop spot. Mark Page introdu-

ceert meer en informeert over nog te
verschijnen pop-videos.

18.40 Davro. Bobby Daro geeft een in-
druk van zijn repertoire van nieuwe en
oude typetjes.

19.05 You bet! Nieuwe serie van Bru-
ce Forsyth en zijn gasten.

19.55 Waterfront beat.
20.45 Yellowthread Street. Afl. Big

circle.
21.40 News and BFG weather.
21.55 Aspel and Company. Michael

Aspel babbelt met gasten waaronder
John Travolta.

22.35 The A-Z of tv.
23.35 Midnight Caller. Afl.Ethan's

Ca».
00.20-01.00 Paramount City.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

KIJK ELKE

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY

m
RAP»Q | :

045-739300

18.00 Paspoort Marokkanen. Maga-
zine voor Marokkanen.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Vogelhandel. Natuurdocumen-

taire over de vogelhandel rond het
Middellandse Zeegebied.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 " «Journaal.
20.20 Het oor. Tsjechische speelfilm

uit 1969 van Karel Kachyna. Op een
avond ontdekt Ludvik een hoge amb-
tenaar op het Tsjechische ministerie,
dat zijn huis in zijn afwezigheid door-
zocht is.

21.52 Sjostakovitsj negende symfo-
nie in Es, opus 70. Uitgevoerd door
het Radio Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Sergiu Commissiona.

22.21 De blauwe vinger. Belgische
animatiefilm van Willy Kempeneers.

22.30 Studio Sport. Met o.a. nacom-
petitie betaald voetbal; Wielrennen:
de Ronde van Italië; Wielrennen:
Olympia's Ronde voor amateurs.

23.10 Journaal.
23.11 Studio Sport, vervolg.
23.26-23.31 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VOO
16.00 G.l. Joe. Tekenfilmserie. Afl.:

Het allergevaarlijkste ter wereld.
16.25 (TT)Kuifje. Tekenfilmserie. Afl.:

De krab met de gulden scharen.
17.25 (TT)Het kleine paradijs. Serie

portretten van Nederlandse tuinen.
Afl.: Distels en rotsen.

17.50 Sledge Hammer. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Vergiftiging. 'Ham-
mer wordt vergiftigd door een myste-
rieuze vrouw en heeft nog maar twee
uur te leven.

18.20 Top 40. Muziekprogramma.
19.00 Family ties. Amerikaanse serie.

Afl.: In tweestrijd (1). Alex houdt zijn
eerste lezing.

19.25 Heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT+ ««)Journaal.
20.27 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Het thuisfront. Danny be-
zoekt zijn vader in het ziekenhuis.

21.20 Veronica film & video in Can-
nes. Reportage van het jaarlijkse
filmfestival van Cannes.

22.10 9,5 Weeks. Amerikaanse speel-
film uit 1986 van Adrian Lyne. De
mooie, maar gefrustreerde Elizabeth
wordt verliefd op John, die de liefde
op een zeer ongewone manier be-
drijft.

00.05 "«Journaal.
00.15-01.55 Rearview mirror. Ameri-

kaanse tv-film uit 1984 van Lou Anto-
nio. De agressieve psychopaat
Hopps ontsnapt uit de gevangenis.
Een avontuurlijke en gevaarlijke tocht
met aangrijpende gijzelingen volgt.

19.55 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Succes, lies and
videotapes.

20.25 Once a cop. Deense politiethril-
ler. Afl. 2. De ontsnapte Hassan en
Frank ontdekken de link tussen het
grote gelden de georganiseerde mis-
daad in de villa van parlemetariër
Paul Bremer.

22.05 Rondom tien. Praatprogram-
ma. Thema: Kinderen van de oorlog
(2).

23.00 ""Journaal.
23.11 Thank you for the music.

Compilatie van Songbook.
23.37 ««Opmaat. Cor Ardesch orgel,

speelt werken van Buxtehude en
Bach.

23.49-23.51 Huizen van Oranje. Kas-
teel Van Gorp. (herh.).

30 Pr„On t 9ramma-weekoverzicht.
03 '?9esschau.
'iier der " Menschen - Aben-
buni .Aber>teuer in de Chugach
. F>ains-ly^_Bewegung macht spass.O^astik. Afl. 6.

03 'a gesschau.
45
eiüs_ ° Gesundheit. Gezond-
ing UPS- Vandaag: Actieve rugtrai-

-03 'a9esschau.
ï6rh 'Willkommen im Club.

«.Q_tlmmt's? °e Wolfgang Lip-
Ss Sph°w(herh.).
Oq versoverzicht.
qs 'agesschau.
30

.ge /""mjob. Documentaire over
-n ak fSnsen de carnere willen ma-
.s Han omodel of mannequin.

" . , 1° sPencer. Kinderserie.
3rje m formel E|ns- De ARD-hitpa-
"3. m- Kai Boeking.
litis /Ss Marple. Serie Engelse tv-
.lrj'^l andaag: Das Geheimnis der

'u . hi? Golden 1. De stad Augs-
'lo B„

pt de ARD-tv-loterij.
'ülinai. SSer essen in Deutschland.
'6ck tlps van kok Alfons Schuh-

,Js Erstens.
"3o e9'onales.
4S
5 0 Agesschau.
.5 (TT.ionales-
%-D 'ARD-Sport-extra. Voetbal:
Süit 'i.ts'ana' - Tsjechoslowakije,. 50m seldorf- (|n Pauze: ca-
"sB p' ö52 Tagesschau.). '
'Oq cfr9ramma-overzicht.
s*" 'Tagesschau.

08.00 ««Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Actuali-

lotte Tarp, Hernik Larsen en Sebastian Sabatt in 'Once
°P'- (Nederland 1 - 20.25 uur)

20.15 Jack the Ripper. Tv-fim van
David Wickes. Deel 1. Londen, 1888.
De stad wordt opgeschrikt door een
reeks gruwelijke moorden op prosti-
tuees in de East End.

21.55 "«Trekking van de lottogetal-
len.

22.00 Tagesschau.
22.10 (TT) Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door bisschop Georg Ster-
zinsky van Berlijn.

22.15 Endstation Holle. Amerikaanse
speelfilm uit 1972 van John Guiller-
min. Op een lijnvlucht van Los Ange-
les naar Minneapolis wordt kapitein
Hank O'Hara door een bomdreiging
van de kaper Sergeant Weller ge-

dwongen naar Anchorage te vliegen.
23.55 Burt Réynolds. Der Mann, der

dieKatzen tanzen liess, Amerikaanse
speelfilm uit 1973 van Richard O Sa-
rafian.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven er

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Studio sport. E.K. turnen voor
heren vanuit Lausanne.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms.
11.00 Bonjours les clips.
13.00 Tennis.
15.30 Italia '90.
16.00 Tineke.
18.00 Jounaal.
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 Weerbericht.
19.55 Showmasters. Sandra Reemer

leidt drie kandidaten op tot 'Show-
master'.

21.25 Jaap Aap.

teiten in het Grieks, Italiaans en Por-
tugees.

09.00 Tagesschau.
09.03 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Abenteuer in den Chugach
Mountains.

09.45 Bewegung macht Spass.
Gymnastiek. Afl. 6.

10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Aktives

Rückentraining.
11.03 ZDF sport extra. Tennis: World-

Team-Cup, vanuit Düsseldorf.
16.45 Landerspiegel. Informatie en

meningen uit de Bondsrepubliek.
17.25 Heute.
17.30 90. Deutscher Katholikentag.

Dein Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden.

18.58 Programma-overzicht. .
19.00 Heute.
19.30 Geliebtes Land. Glück und

Elend auf einer Plantage in Georgia.
Serie naar een roman van Lonnie Co-
leman. Afl. 1: Die frühen Jahre.

20.15 " "Ostseemelodie. Muzikaal
programma m.m.v. Gitte en Otto
Haenning, Tamara Lund e.v.a.

21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl.: Lottotrekking.
23.10 Die vier Söhne der Katie El-

der. Amerikaanse speelfilm uit 1965
van Henry Hathaway. Op weg naar
Clearwater, waar zijn moeder wordt
begraven, verrast de sheriff John El-
der.

01.10 Heute.

21.40 Murphy Brown. Comedyserie
rond de televisiejournaliste Murphy
Brown.

22.10 Taxi Driver. Amerikaanse film
uit 1976 van Martin Scorsese. Travis
Bickle is taxichauffeur en wil een af-
spraakje maken met Betsy. Dat gaat
mis omdat hij haar, ongewild, bele-
digt.

00.10 Journaal.
00.20 The Raven. Amerikaanse film

uit 1963 van Roger Corman. 'The Ra-
ven' vertelt het verhaal van drie tove-
naars. Een van hen, Dr.Erasmus Cra-
ven, oefent de magie niet meer uit
sinds de schijnbare dood van zijn
vrouw Leonore.

01.45 Rete Mia.
04.15 Atoukado. Quiz.
05.15 La Saga du Rock. Muziekpro-

gramma.
05.45 Vents d'Est. Muziekprogram-

ma.
06.45 Classique.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der Klinkenputzer/Ein
job mit Zukunft.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Die Zeitreise.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Sharky - der lustige Hai. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der Zau-
berhelm.

09.35 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers.

10.30 Tele-Boutique. (herh.).
11.00.81ch kann nicht langei

schweigen. Westduitse speelfilm ui:
1961 van Jochen Wiedermann
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL-orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Das ist doch Zufall,
Clementine. (herh.).

15.05 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Seuche (2).

16.00 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:
Fliegender Ëinsatz.

16.55 Street Hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Tödlicher Waffenschmuggel.
(herh.).

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Basketball
crack.

18.15 Der Chef. Amerikaanse serie.
Afl.: lm Beichtstuhl lauert der Mörder.

19.00 Anpfiff. Voetbalmagazine met
Ulli Potofski.

19.45 RTL aktuell.
20.15 lm Schatten des Sieges. Ne-

derlandse speelfilm uit 1986 van Ate
de Jong. Met: Jeroen Krabbé, Linda
van Dijk, Rijk de Gooyer e.a.

22.00 Alles Nichts oder!? Show met
Hella von Sinnen en Hugo Egon Bal-
der. Gast: Alice Schwarzer.

23.00 Die blonde Haremsdame.
Westduitse erotische speelfilm

00.25 Sexy Clips.
00.30 Die blonde Haremsdame.

Westduitse erotische speelfilm,
(herh.).

01.50-01.55 Aerobics. 07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 BMX.
10.30Autosport: Grand Prix van Mona-
co. 11.00 Basketball: NBA play-offs.
12.30 Australian rules football. 13.30
Op weg naar het WK. 14.30 Afwisse-
lende beelden van: EK turnen, Golf en
Grand Prix van Monaco. 19.00 Mon-
stertrucks. 20.00 Boksen. 21.30 Auto-
sport: Grand Prix van Monaco. 22.00
Basketball: NBA play-offs. 23.30 WK
special. 00.00 Dutch World Tennis
Toernooi. 01.30-02.30 Golf: PGA kam-
pioenschap.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
16.00 Flying High. 17.00 Videofashion.
17.30 Dick Powells Theatre. 18.30 Ul-
tra Sport. 20.308ig Valley. 21.30 The
General. 23.00 Twilight Zone. 00.00
Devils Party, foliowed by the Late Night
Mix.

MTV Europa

Duitsland 3 West

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels
Les 32.

09.45 Seniorengymnastiek. Afl. 11
10.00 News of the week. Nieuws in

Nederland 3: 23. 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2:21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTVEurope: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

TV-KANALEN,
GOLFLENGTENvo 0r k

"®n cAI-abonnees:
| naien zie schema exploitant

**VW,ar,/wit programma
Be C s,ereo geluidsweergave
Tt weeta||g bjj stereo.app

te|etekst ondertiteling

TELEVISIE
Net)eru"Ü l:s, 26 29, 46, 51, 53 en 57. ar>d 2; 31 33 35 4g 54 56 en 60

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz'(van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)Omroep Limburg: 95,3 en 100 3 mHzBRT 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 en33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

(Er is hoop). 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

Markt. 10.00-12.00 'Hit oder Niete'.
12.00 Veranstaltungskalender Mu-
sik bei Tisch. 12.15 Veranstal-
tungskalender. 12.45 lm Brenn-
punkt. 13.00-16.00 Hitparade.
16.05 Contra-Re Jugendmagazin.
17.05 Das Kulturmagazin. 18.10
Aktuell. 18.35 Freie Tribune:
PDB/88. 18.45 Evangelium in un-
serer Zeit. 19.00 Saturday Night
Rock show. 21.095 Lottozahlen.

Omroep Limburg
9.03-9.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-10.58 De onder-
stroom: magazine waarin culturele
onderwerpen de hoofdmoot vor-
men. 11.03-11.58 De onderstroom
(vervolg). 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03-17.15 Limburg Actueel:
nieuws en actualiteiten. 17.15-
-17.58 Vrij spel: pop in Limburg.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik. 05.30 Guten Morgen.
Magazine. 07.00 Schlag auf
Schlag. 09.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 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-
che Geschichten. 19.00 Neunzehn-
Vierundzwanzig + Musik Non-stop.
00.00-01.00 Traumtanzer Musik.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 06.00 Nach-
richten und Wetter. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgen Andacht.
08.00 Nachrichten. 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 Traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

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-
dio tot 06.00 metom 00.00 Nieuws.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
'Glckstreffer').o7.ls Wunschkas-
ten. 07.45 Veranstaltungskalender.
08.30 Besinnliché Worte. 09.05 LP-

11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.
13. Herh.

11.30 FernUniversitat im Driften.
12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-

nas. Serie reportages van Jacques
en Jean-Michel Cousteau over hetre-
genwoud. Afl. 8: Hoffnung für Amazo-
nien?. (herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 9. (herh.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 6.

14.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6.

14.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 9. (herh.).

07.30 Non Stop Pure Pop. 10.30 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 Take 2. 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 Clut
MTV.
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SSVCNederland 1

RTL Plus
Nederland 2

I 13.05 Nieuws voor doven en

'M n
kl ue avonturen van Sherlock
'Oom En9else serie- Afl.: De sluiP"

Helen Stoner woont met
h stiefvader op een afgelegen55d9°ed. (herh.).
ij..".Kerkepad. Vandaag: Ker-fde Peel. (herh.).
I_ rassage. Licht-informatief pro-

-40 ""Journaal.
Ijj ,f^sa9e. Vervolg.
"Urn . van de snelweg
L Pa- Toeristisch magazine. Afl. 5:
Ijjp tussen Maas en Rijn. (herh.).
I* pVwUrnaaL

'V- " F"C- Den Haa9' Sa"
k , dltmg van de finale junioren ALj el kampioenschap van Neder-

RTL Veronique

Nederland 3

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

België/TV
lr'ëntati_ °J. 2aterdag, met Wereld-. 4 'e- Heb je 't al gehoord, Alice?

N £lam Tam- Les 8.lee, '"euleer. Natuur, wat doe je er4q Les 5
-, 8 Cr>nologische opvoeding.

"..fi?lKe °pvoedin9- A°-

'% J|ssieke mechanica. Les 15.. an Se Q
n da9 »e New Vork. Ameri-

."V en ofelfilm uit 1949 van Gene
p bren nley °onen. Drie matro-St "9en hun verlof in New Vork

S u**n en verleden. Het Mari-
S. Seurr> Prins Hendrik te Rotter-

fa >r natuur.

b°S p.„Tak- Animatieserie. Afl. 271.'"10 p'°ns. Afl. Pions en de mier.
t ereip_ uparade- Met oa- iacht"Su_~. et Belgisch trekpaard, cir->S° t2_ ers en cavalcadeNs r.

gevertel, het Rode Plein.|'>ij e t
v®r Jongeren in Rusland. Afl.

j^eii^er- en lotto-trekking. Me-
59rd. Nifn' Programma-overzicht enV^koersen."Oq Jl'euws.S r° uwenharten, mannendro-ljs Afl. 13.

All! makkelijke prooi. Ameri-

kaanse tv-thriller van Sandor Stern.
22.00 Dertig Gouden Rozen. Show-

programma rond 30 jaar Montreux.
Vandaag: De Gouden Roos 1990.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Prinses Daisy. Britse tv-film

van Waris Hussein naar het boek van
JudithKranz. Deel 1.

00.50-00.55 Coda. Sevillanas del
Sigla XVIII, van Federico Garcia Lor-
ca.

" Gene Kelly en tegenspeel-
ster in 'On the town'. (Bel-
gië/TV 1 - 16.00 uur)

België/TV 2
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.

20.00 Panorama.
20.55 Modem - magazine.
21.35-22.20 Mijn Moederspraek.

Reeks over de Vlaamse romantische
liedkunst.

N.B. Voetballen. De kans is zeer
groot dat vanaf 19.00 uur de voet-
balwedstrijd België - Roemenië
rechtstreeks op TV 2 wordt uitge-
zonden. In dat geval wordt Lente-
kriebels om 20.45 uur uitgezonden
en verschuiven de volgende pro-
gramma's.

België/RTBF 1
08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma. 11.20 Interwa'llonie: magazine voor
Polen. 11.55 Spreek met ons mee, cur-
sus Nederlands. 12.25 Follow me, cur-
sus Engels. 12.55 Autosport: Grand
Prix van Monaco. 14.00Le coeur et l'e-
sprit. (herh.). 14.30 Emission dialecta-
le: Waals magazine. 15.15Le Wallon a
'école: muziek en dans uit de regio.
16.05 Strip-tease, reportages, (herh.).
17.20 Livres parcours. 18.40 Télétou-
risme. 19-15 Paardenkoersen. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Varié-
tés a la une. 20.10 Jours de guerre, in-
formatieve serie over W.O. II voor de
Belgen. 20.30 Le jardin extraordinaire,
natuurmagazine Vandaag: 1. Halfapen
op Madagascar. 2. Vogelbescherming

in Europa. 21.05 La guerre des abimes,
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van

Jerry Jameson. 23.05 Match 1, sport-
magazine. 00.00 Uitslagen Lotto en jo-
ker. 00.05 Weerbericht. 00.30 Laatste
nieuws.

België/Télé 21
13.50 Turnen: EK voor heren vanuit
Lausanne. 16.50 Turnen: EK voor he-
ren vanuit Lausanne. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Musiques: Que
sont-ils devenus? Programma over de
winnaars van de vorige Eurovisie wed-
strijden voor jonge musici en wat er van
hen geworden is. (herh.). 21.00 Teken-
film. 21.15 Journaal en weerbericht.
21.45 Art 21: La villeLouvre, documen-
taire over het werk achter de schermen
in het Louvre. 23.05-23.50 Cet enfant
nest pas le mien, BBC documentaires
.over de verwisseling van twee baby's in
een ziekenhuis.

TV 5
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 Expédi-
tion Chasse et Pêche. 19.30 TVS Infos
et Mét'éo. 19.40 Avis de Recherche.
21.05 Fruit de la passion. 22.00 Journal
télévisé et Météo. 22.35 Fiction: Clé-
mentine. 00.00-00.30Arts Magazine.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Nieuws show. (7.30 Nws.). 12.05
TROS kamerbreed. (12.30 Nws).
12.55 Mededelingen t.b.v. land en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
14.05 TROS Aktua sport. (17.30
Nws.). 19.03 Coulissen. 19.30
Langs de lijn, sport en muziek.
22.03 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15.04 Ty;
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04 Echo. 18.15 Levenslief en le-
vensleed. 19.03 KRO's Country
time. 19.53 Ter overweging. 20.03
NOS Jazzplatform. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
De avondspits. 19.03 Paperclip-ra-
dio. 21.03 Crossroads. 23.03-24.00
Late Date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws.). 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00

Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
Muz. voor hobo, strijkers en piano.
12.00 Muziek voor miljoenen.
13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas-
siek: Radio Symf. Ork. met bas-ba-
riton en piano. 14.55 Veronica Ka-
mermuziekserie 89/90: Muz. voor
viool en piano. 15.27Nieuwe gram-
mofoon- en compactplaten. 16.00
Lang leve de opera! Le roi d'Ys,
opera van Lalo. 18.00 Nws. 18.02
Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-Klassiek op Zaterdagavond,
met om 20.02 The Cambridge Mu-
sick. 20.55 De stem als muziekin-
strument. 22.00 Orgelrubriek: Ore-
gana Antigua Italica (4). 22.20 Lau-
date: Barokcantates. 23.00-24.00
KRO-Literair: Camera obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Werken aan werk.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12.00Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon. 17.00 Licht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, Ne-
derlandse Antillen en Aruba, een
uitzending in samenwerking met
het Kabinet voor Antilliaanse en
Arubaanse zaken. 17.55 Medede-
lingen en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25Kayen Rasja

radio

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse, serie. Afl.:

Das Barometer fallt.
17.30 Alternatieven: Die dritte Le-

benszeit, seniorenmagazine met Paul
Kuhn.

18.15 WM-Wissenschatfsmagazin.
18.30 High score. Computerspel-

show.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en om 19.35
Sport im Westen.

20.00 One world, one voice. Premiè-
re van verschillende popmuzikanten-
produkties.

21.55 Vergessen und verdrangt. Der
Krieg in Skandinavien. Afl. 2: Dane-
mark im Widerstand.

22.40 Philosophie heute. Lasst
Theorien sterben, nicht Menschen,
filmportret van de filosoof Karl Rai-
mund Popper.

23.25 Jazz vor Mitternacht. Subway- Tete Montoliu.
00.25 Laatste nieuws. Aan si.: AK-

Kurznachichten.

Duitsland 3 SWF
14.00 Oecumenische kerkdienst.

Vanuit de Gedachtniskirche in
Speyer.

15.00 Sport 3 extra. "17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 9. (herh.).

17.30 Ernahrungsphysiologie. Afl. 3.
(herh.)

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Das
Barometer fallt.

18.30 768 Stufen, Einsichten und
Ausblicke. Vom Thurm des Ulmer
Munsters.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Ulmer Begegnungen. Reporta-

ge over een jonge Engelsman die
Ulm bezoekt, net als zijn vader, een
joodse emigrant, in 1945.

20.15 BChronik eines Sommers.
Franse documentaire uit 1960 die
heel gewone en zeer verschillende
mensen gedurende de zomer volgt,
(originele versie met ondertiteling).

21.40 Südwest aktuell- 3 direkt.
21.45 Der Syntesizer. Muzikale be-

schouwingen van Igor Scherb.
22.45 Oft schwieg ich still, oft hab'. ich auch gelacht. Documentaire

over het levenvan de schilder Caspar
David Friedrich in Dresden.

23.10-01.15 One world, one voice.
Popsterren uit de internationale rock-
en poseene in het kader van Eine
Welt für alle.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drie Engel für Charlie. Vandaag: Der
gefallene Engel. 09.25 Horoskop.
09.30 Wirtschaftsforum. 10.00 Pro-
gramma-overzicht. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 The real Ghost Busters.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl. Jani-.
nes freier Tag. 10.55 Der Löwe zeigt
die Krallen. Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Donald Siegel. 12.50 Teletip
Fashion. 13.00 Fam. Feuerstein. Afl.
Fred laßt die Wande wackeln. 13.30
Unsere kleine Farm. Afl. Kirhcliche
Trauung. 14.20 Zauber der Berge.
14.50 Teletip Koehen, met Teletip Bac-
ken en Horoskop. 15.00 ■ Liebe nach
Noten, Oostenrijkse operettefilm uit
1945 van Geza von Cziffra. 16.30Tele-
tip Wissen. 16.40 Kmo News. 17.05
Traumreisen - Unterwegs auf den
schönsten Straßen der Welt. 17.35
SAT.I BLICK. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 Fantasy Island. Afl. Gefahr-
liches Spiel. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.05 Batman. Afl.: Über
den Wolken.2o.oo Stingray. Ameri-
kaanse actiefilm van David Hemmings.
Afl.: Verschwunden in der Tiefe. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 Jake und McCabe
- Durch dick und dünn. Afl.: Wer zuletzt
lacht... 21.55 SAT. 1 Bliek. 22.05 Hallo
8er1in.22.30 Der Adler ist gelandet,
Briste speelfilm uit 1976 van John Stur-
ges. 00.45 Leise weht deWind des To-
des. Amerikaanse western uit 1971 van
Don Medford. 02.30-02.40 Program-
maoverzicht.
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Nog enkele bouwkavels te koop
PUTH, plan Einder Coolhoff

" 1 kavel, groot 442 m 2. Koopprijs ’ 60.000,-k.k.

" 1 kavel, groot 470 m 2. Koopprijs ’ 64.000,-k.k.

" 1 kavel, groot 940 m 2.Koopprijs ’ 105.000,- v.o.n. .
PUTH, plan EinderCoolhoff

" VoormaligeBOERDERIJ met ca. 2.000 m 2grond.Koopprijs ’ 270.000,- v.o.n.
Indien de koper het huidige gebouwhandhaaft is deGemeente Schinnen
bereid ca. ’ 100.000,- bij te dragen in deverbouwingskosten.

SITTARD, plan Beekdal. Sittard-Zuid

" Riant gelegenvrije sector bouwkavels. Variërend van 340 tot 675 m 2.
Koopprijs van’ 46.500,- tot ’ 81.000,- v.o.n.

Voor inlichtingen en verkoop:

E RUI JTERS
taxatie-en expertisebureau - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 29000

V fggßggH_-__-____________L>'

.HEEQLEN-WELTEN I

Er wordt binnenkort gestart met de bouw van 7 luxe semi-
bungalows. Op debegane grond is de entree, woonkamer
met verscholen keuken ca. 40 m 2,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.

ES3___

KUNSTSTOFqtTHARDHOUT
/^t ■Wilhelm "-

v.Siemens-Str. 6 IC_ll__jl
Geilenkirchen lrn|(~i|
Gewerbegebiet II Ij) (I1 Tel. 0 2451/8069J[_jUIU|

B Ramen
DeurenI Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
teLMS-32272a .....

ii ii i i

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

>-***"\ VALKENBURG
»'"___ """**_*■_ >**.»** AD GEUL

TE KOOP OP ZEER GOEDE STAND
hoek Broekhem/Prinses Margrietstraat, tegenover hotel-restaurant

Prinses Juliana

kwaliteitsnieuwbouw RESIDENTIE „MARGRIET"
met o.m. kantoren en praktijkruimte op A^~^^^de eerste bouwlaag (begane grond + /
souterrain), / *p Kn*!' ■^«^^3 riante tweeslaapkamerappartementen / Tw SOftf
op de tweede bouwlaag (1e verdieping, / f^e 7 e-,f^TgL „ 7app'l/*3)' / fe^s/^sö^ I3 riante tweeslaapkamerappartementen e" 6 C °Oo'"' mop de derde bouwlaag (2e verdieping, \zaer/*°crit'^ m
app. 4/5/6) #
en een penthouse op de vierde bouwlaag i\0(3e verdieping, app. 7) 9eSchsi£foln

'en aansluitend aan de Prinses Var> /26d°n'nQe"Q'eMargrietstraat 4 vrijstaande geschakelde f 2?z> so,t P vo.nwoningen <-6so^~<ot
Inlichtingen: Een project van:

/^N. makelaar opdrachtgever/aannemer

li^JJ g.m.h. pröpper p—] Coppelmans
beëdigd taxateur van onroerende goederen DOUWbedrijven
makelaar in onroerende goederen ~
Wehryweg 25, 6301 GA Valkenburg a/d Geul Aldenhofpark 30, 6211 LV Maastricht
telefoon 04406-15010 telefoon 043-255585, fax 043-255730

»*J '. —
Slechts één exclusieve villa.
Deze villa wordt gebouwd in hetplan Welten,Heerlen.
Perceelsoppervlakte 560 m 2.

De villa is zeer royaal ingedeeld:
U-vormige woonkamer ca. 59 m2verdeeld
in een zithoek ca. 31 m2en een eethoek
ca. 28 m2met terrasschuifpui. ,/>, _W
Gescheiden keuken ca. 9,5 m2. Inpandig amtm^-■■ '' ____

___■_______■___________■___[ _________

■ deze villa gebouwd zal worden.

Hl STIENSTRA ißÖNl=liï^7
= = =-= MAKELAARDIJ BV «Naam .......; U '*"—'

_____________________________________ I Adres >o
Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* 1 Tele'f^rf Paa'S

Q.
Maandag t/mvrijdag geopend van 9 OO tot 21 00 uur
Zaterdag van 9 00 tot 18OO uur 'n ongefrankeerdegesloten envelop zenden aan Stiensira ■I ;»« I Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen Iik ' —h

Beterwonenbegint__^
met Stienstöi jlElZri
Stienstra heeft een zeer — " h ■ / /," )V^T\\ I
uitgebreid huizenaanbod in \ f Maast^^ felke prijsklasse in heel \ mo^ 1’______/^^___^>OMP immlie ëZuid-Limburg. In deze aan- \ m- nt- , ,- ; -:,- _ fIM m■'"'

~' -ll^wr^Bbieding is slechts een beperkt \ lf J^FX^nN^ Wf^ fl

vin een andere regio? Maak l 9ÊÊA-: m l ( y\—
_^ _^V €____! ____ I

uw wensen aan ons kenbaar of l h ■rÉSmB ga ,^-—■ --{ Wm

IïïTT'TT. XTTI* Arl A 7Ï\TT 1 ""' /
—*„„*#*■ __ Badk. met douche. Goed geïsol. ruimte ca. 60 m 2.Kelder ca. ’>Fl U I_____.IVIAljA__ll> t_ I ' l>l2_’ _<_■ irr^gfegg^^^^^^ __ en met bl'Jvend vr'i uitzicht over m 2'3 slaapk. Badk. met o.a. lif

_-____, . -■,—-, „ ir,
¥ ;ttt\ti a _ Ik.TI 1 ii_ ii Ï____T* #"""" 4b» H natuurgebied. baden douche. Dakterras 54 tn-

UITGAVE MEI/JUNI AAN! \ —— ■ PriJS /87.500,-k.k. 4546 2^^^^^\ Pnjs/ls9^l_lJ ■—' HOENSBROEK H dubb. begl en hard^koz.
BRUNSSUM H \ ——— _-W^^^^^ Karakteristiek herenhuis met Prijs’ 169.000,-k.k. 4W

Opprima lokatie nabij centrum gel. vrijst. woonhuis met gar. en 1 m^ riante tuin op het zuiden Voor- -~jj
turn Kelder. Woonk. 38 m 2met plavvl. Dichte keuken. 3 royale L-_____________^^^^^^ h_ _m _ N H

Fraaie hal met dubb SCHAESBERG »
slaapk. Badk. met o.a. ligbad en 2e toilet. Deels dubb. begl./ . EE?f,, „_■ eiken voordeur en eiken trappar- Uitst. onderhouden woonhu«
roll /kunststof koz Schandelen. Volledig gerenov. tij. Woonk. ensuite via nivo- met gar. en tuin. 3 kelders.
Prii.. _.nftO k'k 4943 .. woonhuis met berging. Tuin ach- verschil naar eetkeuken en tuink. Woonk. ca. 36 m2met mogelijk'1;J/ ' . BEEK H HEERLEN H terom bereikbaar. Woonk. met Bijkeuken. 3 grote slaapk. Eenv. voor openhaard. Keuken m?'
GELEEN H Goed gel. en onderhouden woon- Nabij centrum. Modern woon- open keuken. 2 ruime slaapk. badk. Vaste trap naar ruime zol- aanr. comb. Bijkeuken. 3 slaapt
Goed onderhouden centraal gel. woonhuis (1960) met gar. en huis met gar. en ca. 35 m. diepe huis voor klein huishouden. Badk. met 2e toilet. Vaste trap der. Deels hardh. koz. Bwjr. ca. Luxe badk. met o.a. ligbad e»
tuin. 3kelders. Doorzonwoonk. 40 m2metparketvl. Gesl. keuken tuin. Kelder. Doorzonwoonk. Royale woonk. metkeuken ca. 28 naar 2e verd.: 3e slaapk. en berg- 1910. douche.Bergzolder. ,»
mcl. app. Bijkeuken. 3 slaapk. Luxe badk. Bergzolder. Sanitair Gesl. keuken. Bijkeuken. 3 m 2. 2 ruime slaapk. Badk, Ber- zolder. Alle voorzieningen zijn Prijs/103.000,-k.k. «"*
recent vernieuwd en thermisch geïsol. slaapk. Badk. met ligbad. Hob- ging. Terras en tuin. Optimale n,euw. ~«*#> ïf

UI byzolder. Spoedig te aanvaar- isol. Netto maandlast ca.’ 595,--^^ Bk SCHAESBERG . *

-I' ?■' Prijs/75.000,-k.k. "641 Schaesbergerveld. Woonhuis met w.onLmefo^enTelike"40 m . keldef" 'Cal."' halB_-vornj'
BU"»! K' :_________■ Prijs/157.000-k.k. 4788 — ' ~ tuin en carport. Kelder. Zolder. Aanbouwkeuken met app. 3 woonk. 45 m 2 met plavvl., «■ ■ HEERLEN « Luxe, eiken keuken met compl s,aapk Fraaie badk Vaste trap schoonmetselwerkwanden. Ha»

■^WQggjm SSSi BOCHOLTZ H Weiten. Centraal gel. moderne jnslau. Woonk. met open haard naar zolder met 4e slaapk, Zol. keuken met kunstst of ■"'a Bloemenwijk. Uitst. onderhou- hoekwoning rustige ligging aan en plavvl. 3 slaapk. Badk. Roll. derberging. Optimaal wonen stall. Douche. Bijkeuken "£'
p__...._n_ n. 4899 den karakteristieke woning in plein. Woonk ca. 30 m met Vernieuwde dakgoten, ver- dankziJ woningscheidende aanrechtcomb. 3 slaapk. Bf«£Prijs ’ 225.00Ü,- k.k. Oostenrijkse stijl met gar. Grote plavvl. Gesl. keuken met witte nieuwde elektrische install. Spouwmuren, dak- en spouwisol. met ligbad en 2e toilet. Z°wei
vutppi fm—' H L-vorm. woonk. met plav. keukencomb. met app. 2 slaapk. Woonhuis achterom bereikbaar. rfardh. koz. met dubb. begl. en bereikbaar via vaste trap. >M
n__Tv_._, Riant vriist landhuis met 4 slaank L-vorm Compl. eikenkeuken met install. Badk. Hobby-ruimte. Bergzol- Pnjs’ 105.000,-k.k. 4916 ron. Bwjr. 1980. Prijs/154.000,-k.k. 435'

«fT*f^y^ K^t^Xa CWO- HEERLEN H Pnjs’ 145.000,-k.k. 4944 _^
keuken, inpand. gar./berging. le verd. 4 ruime, slaapk^ Luxe Badk. meligbad^V «tettapnaar mng. Evt. subs. overdraag

Douve Weien. Patiobungalow HnFNSBROFK H SIMPELVELD. *badk. De woning is geh. onderkelderd, er zijn hobby- en u,me zolder. Opp. 214 m . Bwjr. m .
me(b; en

_
L HOENSBROEK H Qoed onderhoUd

provisiek. en een barruimte. Een uitgebreide documentatie is op 1971 ipM ÉÉHmJ woonk. 42 m2met open haarden Hdfvnjst woonhu,s gel. in het met en
aanvraag ter inzage. Prijs’ 145.000, k.k. 4ym SÜËfI ParketvL Keuken met lnstall- m" SSit T keuken Ki m 2 Eenv prov.kelder. L-vorm. woonk. *Pnjs/459.000,-k.k. 4934 mm&sljM H P _«,badk. 3 slaapt ca 90 m che keuken Um^env. |Q „^
hfl7r lFN " H Nabij Centrum. Karakteristiek Jl HlWif jflTl . ' PandAh SS Snö," en ging en terras. Geen tuin. 3 Bijkeuken^ 3 slaapk. Badk w .Ka^Halfvnjs,. karakteristieke villa met rieten dak en halfvr. herenhuis me. gar en zeer | k, dubb. begl. Spouw-en gB. z,d Rond roll. f^^^Zz^f'diepetl3ke,derr_mten.RuimehalL Woon-enee.k.ca. 50m . dtepe turn. Kddcr L-vorm fMMWU ~ ?m . bgYB^lts" Op. 237 m 2,

Gesl. keuken. Inpand. gar. Ca. 50 m.diepe tuin. 3 ruime slaapk. ~ken 3rava_ slaank.Badk ____HH__il___ _-. PHi.. 88 000 kk 4532 Prys’ 129.500,- k.L 492'Badk 2everd. 4e slaapk. en div. bergingen. » Bijkeuken 3 royale slaapK. BaaK. ~ a-»«»>«<BBBS__- "ijs/88.ÜU0-k.K. «w 1 1

d"c . t_o .n_ ir k 4935 met ligbad. Vaste trap naar ruime ■ W«s« __Hll» Ze HPrijs/349.500,-kJc. zolde « WWWmWmmWÊmt HULSBERG M ÜBACH O/WORMS»
HFI7RI FN " " H Prijs/172.000,-k.k. 4807 ■É J§yK ■ Royaal halfvrijst. woonhuis met Rustig gel. bungalow in landn«
FenvaTde fraaist _ 1 bouwoerc in het plan "Vrusschemig ~ ~ P"js’ 129.500,-k.k. 4374 H ar Woonk.ca. j,„i.Keu ken en stijl o

B
p
8

740 J grond met o?'Pt__iX S 1059ï?^ BRUNSSUM H ■ P eetkamer ca. 20 m 2voorz. van male priv. en goede bezonn^
Priis. 175 000 -Tk 4761 Op de Vos. Halfvrijst. woonhuis HEERLEN H ir. kunstst. instan. Bijkeuken. 4 Gar. kelder en hobbyr. tot. 52 dPrijs; 1/s.uuu, k.k.

met gar. en tuin op het zuiden gel. "Woonstraat Weiten . Comf. een ypm_______l______fl siaapk.Badk. methgb.,v.w.en2e Living met plav.vl. en openhaar.
HFFbI FN ; H Woonk. Dichte eetkeuken. 3 (evt. 2) slaapk. maisonette met Prijs/185.000-k.k. 4095 toilet. Zolder. tot. 53 m 2.Keuken met luxe'"
Goed gel halfvrijst woonhuis met terras. Sout. geh. onderkei- royale slaapk. Badk. met o.a. loggia en uitzicht op hu.swe.de Prijsf mcm,- k.k. 4770 stall. en app. Bijkeuken. 3sWJ

Prijs ’ 269.5U0- k.K. . hoort eeneigen parkeerplaats en winkelruimte ca. 60 m 2.Kan- keuken. Overdekt terras. Tuin ca. I
KFRKRADE ïï EYGELSHOVEN H het gebruik van een, afsluitbare, toorruimte. MagaZijn. Toilet. 15 m. diep. Gar. 3 slaapk. Ruime «3
C.nuum. Goed onderhouden halfvrijst. herenhuis met 3kelders. Royaal halfvrijst. woonhuis met £tsenbergm| Kdder , verd Ruime k. badk.met o.a. ligbad. J jjjyffigff«_.. 1
Royale doorzonwoonk. Serre. Dichte keuken. Bijkeuken. Tuin tuin en gar.Living metkeuken ca Prijs’ 124.500, k.k. 4933 k

_
Bdk me( , .d_ - umM.**"% fcfjTa 25 m diep metmogelijkh. voor gar. 3 slaapk. Geh. bet. badk. 42 m 2.Keuken.nstall. in kunststof g dakterras. 2e verd. 3 slaapk. CV- BU| 1^Tuir^apk0: L^e badk° ya2e "Sffif Winl,el-woonh"s "'mte' B^^

KFRKRADE ' H ac! n
eStcUlGed.- ,P5O x 3 30, aparte opgang naar .^^^g^^J Kg gprt.:*;' B^^ Prijs ’349 000 -k k."\fS^l. Karakterisfek halfvr. herenhuis. Kelder. met dubb. begl. Subsidie over- woonge woont dich eke - S^fffr^Bß -^1ÏRPoyale hal. Doorzonwoonk. Serre. Gesl. eetkeuken. 3 slaapk. np^e"Ö' kk 4929 fw, 2 slaapk., badk. met 2e to, |HI \ï |UEg ■ lil. 1 "T ÜBACH O/WORMS fj

Badk. met ligbad. Zolder metkamer. Ruime gar. Terras/tuin ca. Prijs/u..uw,-k.k. Prijs ’ 109.000,-k.k. 2976 ..IB.iii I if' '" 9^ "WÊm&®^^' Uniek gel. woonhuis meMl^!P.ij./d.ie7W-k.k. 4800 EYGELSHOVEN
mr

H HEERLEN H
" ll^Ef m^t^S^A

NIEUWENHAGEN . 42
« f;. Uv.ngW metplavvl Jg^^ U Bi" 14,000,-k.k. 4912 -«.metzitba^

Royaal woonhujsmet gar. en.^/"f^^o^ 74 luxe Bad meThgbatvw.en.lt. ders. Woonl me. openhaard en ■HB__HHH KERKRADE H »«rdl
ff_o do ntaK Zolder bereikbaar via vaste trap. parketvl. ca 27m?. (Seri. toten Prijs’ 149.000,-k.k. 4610 Bleijerheide. Ruim tussengel.badk. met o.a. douche en ligbad, ranü gen^met quod. oegi. Goede isol. Parterre geh. voor- Bijkeuken. Zonnig gel. tuin ca. 14 ____^__ woonhuis met kelder. Doorzon- H| WmmW\

Mfttiffigm zien van dubb. begl. Dit pand m. diep. 2 slaapk. Badk. Vaste HFp.RI „^ H woonk. Serre. Dichte keuken. 2 H______■ & moet u beslist van binnen zien! trap naar zolder met mogehjkh. n^KLt.rN " studeerk. 4 slaapk. 2 badk. Tuin, BH,jj » Mogelijkh.totovername vanged. aJr
k
oll

AchtemjdC g
met tuben bering Royale ferras en berging. Het woonhuis

1 ____.fl l____ÉsÉ_li "^[____^ _____^ ______ _PTB !"____■ __r^r__r__i J__
i ._ü, *■ _k ■_É ■ B m. ___■______! m. ____ __■ ken. Ruime woonk.4 slaapk. Zol- Prijs’ 125.000,-k.k. 4.

ÉKH mmmmm7èT m _r^ IV m I Bv ______ der'Badk-met °-a- uÊbad-Dak- rs^HWmmwmÊÊm»-^Mr B I |«J | lIH terras. Het app. is ged. voorzien ÜBACH O/WORMS ist^ ■ ■ __■ ■ ~ ■ ■■■ ■ van hardh. koz. en dubb. begl. Uitst. onderhouden woon'.fl

■"*^~' '"""'^ '"~~—' . Woonk. ca. 54 m 2 met open- Prijs’ 129.000,-k.k. ~Prijs’ 217.000,-k.k. 4881 __i ■_■ __■ ■■ "^ ■■ «"t "^ ■■ ■^ . "^ haard.Keuken. Berging. Bedrijfs- .
" d_f\__J O Stuur mij GRATIS het nieuwe HUIZENMAGAZINE j

mmwmmmmmmmmmmmmmmwmmwmwmwn MmW JIH nr. 187 uitgave mei/juni 1990. J^^jyjf^rffyCT] gJÜM^
" Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: Voor inlichtingen:I o Bestaande woningnr: . *■ H = |<antoor Heerlen. Tel. 045-71 2255-

Geopend: l '. o.| Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
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045-739300OBill Nighly in 'Making
News'. (Nederland 1 - 21.32
uur)

13.35 The Sportsmasters. De popu-
laire quiz gepresenteerd door Dickie
Daves.

14.00 News and local weather re-
port.

14.10 Comedy Classics. Dad's army
menace from the Deep.

14.40 The Antiques Roadshow. Ge-
presenteerd door Hugh Scully vanuit
Leominster.

15.25 Opportunity Knocks.
16.15 The Sunday Afternoon Film:
Airport 1975.

17.50 The Now Yogi Bear Show.
17.55 Wildlife showcase. Afl. Kooka-

barru.
18.25 Bullseye.
18.50 Highway.
19.25 News and BFG weather re-

port.
19.40 After Henry. Afl.: The myste-

riuos affair at Bygone Brooks.
20.05 Eastenders.
21.00 The comic strip presents...

Nieuwe serie.
21.35 Mastermind. Magnus Magnus-

son op zoek naar een kampioen.
22.05 News and BFG weather.
22.20 Spitting Image.
22.45 The a-z of TV.
23.25 That's life.
00.05-00.40 Grand prix.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen; en buitenlands nieuws.14.00' Studio Sport. E.K. Turnen voor
heren in Lausanne. Grand Prix F 1in
Monte Carlo; Worldleague Volleybal:
Nederland-Japan in Den Bosch. Wiel-
rennen voor amateurs Olympia's ron-
de. Wielrennen: Ronde van Italië.

17.20 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Regenten, rabijnen en het ge-
wone volk. Documentaire over de
geschiedenis van het Nederlands-Is-
raëlitisch Kerkgenootschap.

18.00 Landschappen. Tekenen en
schilderen. Les 2. (herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
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. 4:
Vrije tijd. Presentatie: Bart Peeters en
Aleksandr Ljoebimov.

20.40 Geen geldvoor toeters en bel-
len? Documentaire serie over de sa-
menleving. Deel 3: Meester zet de
vuilnis buiten... (onderwijs).

21.08 Afscheid. Filmreportage over
de laatste maanden uit het leven van
de aan leukemie lijdendeAleida Hart-
stra.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een berichtvan deWilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. Textiel en

confectie. Afl.: Uithalen en opnieuw
beginnen.

22.57 ""Journaal.
23.02-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 15: Kleine Sjang gaat naar de
stad.

09.10 Picnic. Animatiefilmpje.
09.15 Pardoes. 2-delige Tsjechische

animatiefilm. Deel 2.
09.20 Broodje bras. Kleutermagazi-

ne.
09.35 Futiliteitenmuseum. Afl. 5: Het

flesje.
09.55 Plankenkoorts. Cursus acteren

voor beginners. Afl. 7: Hoe kun je
doen alsof je iemand anders bent.

10.10 De jacht op de snark. Animatie
naar een gedicht van Lewis Carróll.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 13: Halloween.
Dr. Wince gaat een vreselijke onder-
gang tegemoet... een verrassende
ontknoping volgt.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Talkshow. Presenta-
tie: Ivette Forster en Guilly Koster.

20.00 (TT+"")Journaal.
20.10 Een winter aan zee. Program-

ma over mensen diewonen tussen de
Hondsbosse en de Hondsrug.

21.02 Freek de Jonge. De goeroe en
de dissident, theatershow in twee de-
len. Deel 2.

22.02 Schuld en schaduw. De Duitse
schrijverWalter Kemposki en het ver-
leden.

23.13-23.18 ""Journaal.

Nederland 3

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 tor it.
11.50 Business Mattere.
12.15 Women mean business.
12.40 Step up to wordpower.
13.05 Sign extra.
13.30 Country file.
14.00 News summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Sunday grandstand.
17.10 Saturday Night Clyde
18.05 All our Children.
18.55 Head over Heels.
19.25 News and Weather.
19.40 Praise Be.
20.15 All creatures great and small.
21.05 Black Adder.
21.35 Mastermind.
22.05 News and Weather.
22.20 That's life.
23.00 Single voices.
23.30 Everyman.
00.50 Women Mean Business.
01.15-01.20 Monday's Viewing.

Eurosport

08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.

19.45 Per seconde wijzer. Spelpro-
gramma. Presentatie: Kees Driehuis.

20.12 Sonja op zondag. Sonja Ba-
rend met gasten.

21.02 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.32 Making news. 6-delige Engelse
serie. Afl. 6: Wat een woord waard is.
Een kostbaar schilderij van de Engel-
se schilderTurner is lang geleden ge-
stolen en duikt in Athene weer op.
TNC stuurt Sam Courtney erop af.

22.22 Cabarestafette op tv. Nieuw
cabarettalent gepresenteerd door
Jack Spijkerman vanuit deKleine Ko-
medie in Amsterdam..

23.17 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Vandaag: Een stille-
venvan een bewogen schilder.

23.27-23.32 ""Journaal.

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. De

grienewei 111.

KRO
ÏQ-50 Te gast bij God. Katechetische
overweging bij de Eucharistieviering,
vandaag: de altaartafel.100 Omroepparochie. Eucharistie-
viering in de St. Franciscus Xaverius-
*erk te Amersfoort.J.55 Chris Bergs, priester. Filmpor-

-3-00-13.05 Nieuws voor doven en
.slechthorenden.VARA
15-15 Het Parool ondergronds 1940-

-945. 3-delige documentaireserieover de oorlogsgeschiedenis van Het
parool. Afl. 3: Drukkers, zetters enkoeriersters.
6.16 Howard's way. Engelse serie,
dankzij Ken Masters heeft Frere de

Fraude op zijn nek gekre-sen. Hij zoekt hulp bij Avril, maar die
voelt er niets voor zich voor zijn kar-
'atje te laten spannen.
'"°5 J.J. de Bom. Kinderprogram-ma- Thema: Sex en verliefdheid,
(herh.).
£30 ""Journaal.
£36 Durrell in Rusland. Serie na-
'uurdocumentaires. Afl.: De eindelozedag.
°-02 Brandweerman Sam, Teken-
'"mserie. Afl.: De vlieger.

'"■l2 (TT)De grote meneer Kaktussnow. Kinderprogramma met Peter
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en
Hans van der Laarse.

18;37 (TT)Alfred J. Kwak. Afl. 24: HetPlan.
9-00 ""Journaal.

"J.07 Laat maar zitten. Serie. Afl. 1:hand in hand. Faber wordt door zijn
toekomstige bewaarders Miechels en
'en Bruggencate geboeid overge-

bracht naar het gevangeniseiland.Onderweg maakt hij hen het levenzuur.
9<41 Trekking sponsorloterij.

06.00 The Hour of Power. 07.00 Fun
factory. 09.00 BMX. 09.30 Autosport:
Grand Prix van Monaco voor formule
1-wagens, een blik achter de scher-
men. 10.00Voetbal: Finale Europa Cup
1. 12.00 Afwisselend live beelden van:
Motorsport: Grand Prix van Duitsland
voor 500cc; Autosport: Grand Prix van
Monaco voor formule 1-wagens; EK
turnen voor heren vanuit Lausanne;
Golf: PGA kampioenschap vanuit
Wentworth. 19.00 Horsebox. 20.00 EK
turnen voor heren, vanuit Lausanne,
samenvatting. 21.00 WK voetbal 1982,
film. 23.00 WK special, vooruitblik op
het WK voetbal. Deel 2. 23.30-01.00
Autosport: Grand Prix van Monaco voor
fomule 1-wagens.

Super Channel

Duitsland 1

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
12.00 Neus leben. 12.30 The Mix.
13.30 Hello Austria hello Vienna. 14.00
The Mix. 15.00It is written with George
Vandeman. 15.30The Mix. 16.00 Tou-
ristic Magazin. 16.30 E.R.F. 17.30 The
World Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Weekly. 18.30 The Mix.
19.30 Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Goodyear Weather Report.
21.00 The sunday Film: Suddenly.
22.30 Barnaby Jones.

MTV Europe

radio

België/RTBF 1

16.00-18.30 Ros Beiaard. Recht-
streeksereportage van de stoet 'tRos
Beiaard, een eeuwenoud 10-jaarlijks
evenement in de stad Dendermonde.

dijen in de Lage Landen en de men-sen die daarwonen. Afl. 11:Clarissenen Franciscanen.
23.15-23.25 Coda. Plastische kun-

sten: De arme dichter, van O Spti-zweg (Nationaal Museum West-Ber-lijn).

-18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 272.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de otter.
18.10 Mandy's grootmoeder. Ameri-

kaanse jeugdfilm van Andrew Suger-
man.

18.35 Space 1999. Britse science fic-
tion serie. Afl. 2: Zaak van leven en
dood.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.
Hoe gedraag ik me in de file?

19.45 Sportweekend.
20.15 Matlock. Amerikaanse serie

met Andy Griffith. Afl.: Gigoio.
21.05 Het ei van Christoffels. Repor-

tage over mensen, hoe ze naar zich-
zelf kijken, over hun omgeving en de
feiten van de dag.

22.00 i.Q. Quiz.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. 11-

-delige documentaire serie over de ab-

Programma-weekoverzicht.(herh.).
"J-00 ooDer neue Himmel und die
"cue Erde. Kerkdienst uit het Olym-

-11 ">_3tadion in Berlijn.
1_ __ 00Die Sendung mit der Maus.
?__ ""Presseclub.
«■45 Tagesschau. Met Wochenspie-

-13 -10 Diese Woche im Ersten. Pro-
gramma-weekoverzicht.'^■'5 Musikstrelfzüge. Jazz for fun,
°yar musici die geschiedenis ge-
haakt hebben in de jazz-muziek. Afl.

1 ._9ount Basie and his Orchestra.

'*** Hinter der Sonne - Neben
°cm Mond. Fantastische sprookjes
"an Terry Jones. Afl. 7: Die Insel der

1 / Ein Flug in der Nacht.
T;' 5 ""Kinderlieder. Van en metHeinhard Mey.
T-45 ARD-Sport extra. Met o.a. Mo-
'°rsPort: Grote Prijs van Duitsland,
vanaf de Nürburgring. Commentaar:

Gabrysch en Anton Mang;
Grand Prix van Monaco

°0r formule 1-wagens. Commen-
-17 _. Helmut G. Muller.■*u Globus. Die Welt von der wir le-
-18 n« milieumagazine.
I___ Ta9esschau.!"?_ Wir über u"s-181_ SP°rtschau.

"'«J eeLindenstrasse. Serie. Afl.:
l9S°^aritat."09 Die Goldene 1. Weekwinnaars
19 i_d,e ARD-TV-Loterij.

" u Weltspiegel. Reportages van
19 gi^nlandcorrespondenten.
19 __ |portscnau-Telegramm.
20 n_ Pro9ramma-overzicht.
2o'i i 00Ta9esschau.f:",' 5 Jack the Ripper. 2-delige tv-
'"? van David Wickes. Deel 2. Lon-
"®n. 1888. De stad wordt opgeschrikt
°°r een reeks gruwelijke moorden

~P Prostituees in de East End. In-
specteur Frederick Abberline wordt
2ai,alle kanten onder druk 9ezet de
.«akop te lossen en uit te zoeken wie
j® Moordenaar, in de volksmond

21 _n _?e R'PPer genoemd, is.
d
u Hundert Meisterwerke. Van-

d. _ Der Tanz derKachina. Figuren
22nnH°P'-'ndianer.

z'n. _er Himmel erfahren? Zurück
«f Erde! Terugblik op de 90e Katho-

jfentag in Berlijn.
22 .e Ta9esschau.

««Mehr als ein Verhaltnis...
M«rjaardagsfeest voor de schrijver
marcel Reich-Ranicki t.g.v. zijn 70e

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 9.05 Mundart. 10.00
Volkslieder. 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 Wochepende.

België/BRF

4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Duisburger Ha-
fenkonzert met Hasso Wolf vanuit
de schippersbeurs in Duisburg.
10.007 Nachrichten. 10.05 Operet-
te nach wunsch. Abschiedswalzer.
12.00Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00Heimatmelodie. FoU-
kore und die Welt. 14.00Nachrich-
ten. 14.05 Stichwort. Anschl. Was
dari es sein? 17.00 Der Tag urn
fünf. Lieder im Mai. 18.00 Nach-
richten. 18.05 Schellack-schatz-
chen. A la Turca an derKarisbrüc-
ke. 19.00 Auf ein Wort. Abendme-
lodie. 20.00 Nachrichten. 20.05 Er-
innerung. Melodien von gestem
und vorgestern. 22.00 Nachrichten.
22.05 Musik. 22.30-4.05 ARD-
Nachtexpress.

WDR 4

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 Sportkat-
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.)

België/Radio 2

4.00 Musik. 7.00 Heimatmetodie.
9.00 Sonntagsfrühstück mit Krist,
na Hertel en Rainer Holbe. 11.00
Rückblick mit Jörg Ebner. 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsch dir
was mit Günther Meyer. 17.00
Sport-Shop mit Benno Weber.
18.00 Nacngefragtmit Geert Muller
Gerbes. 19.00 Volkstümliche Hit-
parade. 21.00 Country-coach.
22.00 Neunzehnvierundzwanzig.
24.00-1.00 Traümtanzer.

Luxemburg/RTL
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.

Omroep LimburgRadio 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 Seizoen 1989/1990: Tan-
credi, opera van Rossini. 15.50 De
Nederlanden. 16.30 Diskotabel.
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten è
la carte. 22.00 Kamerconcert.
23.00-24.00 Finale.

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. 10.48Wilde 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. 17.00Samenkomst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers.
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Nederland 2

9Kene Holliday in 'Mat-
lock'. (België/TV 1 - 20.15
uur)

Nederland 1

BBC Europe

RTL Veronique

België/TV 1

België/Télé 21België/TV 2

Limburgs dagblad televisie en radio zondag

12.00 Buona Oomenica. Italiaans
magazine.

13.00 Hei Elei Kuckelei.
15.00 Reisbewust.
15.30 Beestenboel.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Two fifty.
19.30 Journaal.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri-

kaanse serie.
20.35 Geraldo. Gevarieerde talkshow.
21.20 Columbo. Amerikaanse detecti-

ve serie met Peter Falk in de hoofdrol.
22.35 Journaal.
22.45 Match. Sportprogramma.
23.45 Dallas, (herh.).
00.20 Bonjour les clips.
01.00 Rete mia.
03.00 Vents D'est.
04.00 Chewing-Rock.
05.00 Classique.

RTL Plus

17.00 Hollymünd.
18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 19:
Die Hitzewelle.

18.30 Gott und die Welt. Unterneh-
mer und trotzdem Christ, reportage
over vier ondernemers, die het
christelijk zijn niet alleen op zondag
belijden.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met 19.45 Sport im Wes-
ten.

20.15 Die Deutsche Schlagerpara-
de. Duitstalige muziek, rechtstreekse
uitzending.

23.00 West 3 aktuell. Nieuws, achter-
gronden en commentaar.

23.05 Politisches Feature. Der gene-
tische Fingerabdruck, Engelse docu-
mentaire over het gebruik van gen-
technologie bij strafvervolgingen.
Duitse bewerking: Joachim Schröder.
(herh.).

23.50 Experimente. Jahreszeiten 11.
00.02 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

Nachrichten. SAT 1

08.00 Li-La-Launebar.
09.30 Dennis. Tekenfilmserie.
09.40 Heathcliff - Der Kater. Ameri-

kaanse tekenfilmserie. Afl.: Spikes
Cousin / Das Vogelparadies.

10.00 Flucht aus dem Goldland.
7-delige Tsjechische serie.Afl. 6: Die
Macht des Geldes.

11.00 Die Woche. Talkshow.
12.05 Wunderbare Jahre. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL Orkest.
13.00 Spiel mit. Stemtaler.
13.15 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Mem
Geheimnis.

13.35 Die Flintstone kids. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Indiana
Feuerstein.

14.05 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: Die
Toaesbucht der Wikinger (II).

14.30 Aufstand der Pratorianer. Ita-
liaanse speelfilm uit 1964 van Alfonso
Brescia.

16.00 Auf Leben und Tod. Ameri-
kaanse tv-film uit 1987 van Vincent
McEveety.

17.35 Spiel mit. Roulette.
17.45 Kunst und Botschaft. Van-

daag:Die Bleichen bei Harlem, Jakob
van Ruisdael.

17.50 Heimatmelodie. Volksmuziek
met Maria en Margot Hellwig.

18.45 RTL Aktuell. Actualiteiten,
nieuws, weerbericht en sport.

19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Vandaag: Cyprus.

20.15 Blau blüht derEzian. Westduit-
se muziekfilm uit 1973 van Franz An-
tel.

21.45 Spiegel TV. Nieuws-magazine.
22.15 Prime Time. Spatausgabe.

Vandaag: Einen Platz an der Sonne
erlangen.

22.35 Tutti Frutti. Erotisch spelpro-
gramma.

23.35 Crime Story. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Engpass für Claymore.

00.25 Serie Rosé. Franse erotische
serie. Afl.: Die halbvollzogene Ehe.

00.50 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Es war einmal ein
kleines Madehen.

01.15-01.20 Aerobics.

108.05 Familie Feuerstein. 08.30 Bat-: man. Afl.: Über den Wolken. 09.20 Te-= letip Koehen. Aansl. Teletip Backen.
■ Aansl. Ihr Horoskop. 09.30 Kmo News.
[10.00 SAT.I Sport. 10.30 Traustrassen
E- Unterwegs auf den schönsten Stras-
[sen der Welt. 10.55 So gesehen. 11.00: Liebe nach Noten. BOostenrijkse ope-
[ rettefilm uit 1945 van Geza von Cziffra.
[ 12.45 Mitten in Europa - Deutsche Ge-
[schichte. Afl.: 9: Kampf urn den Glau-
jben. 13.15 Fantasy Island. Amerikaan-
■se fantasieserie. Afl.: Gefahrliches
■ Spiel. 14.05TeletipFreizeit. 14.15Köp-
[fchen, Köpfchen. 14.40 Unsere kleine
E Farm. Amerikaanse avonturenserie.
[15.30 Operation Taifurï. Frans/Duitse
[ speelfilm uit 1967 van Alfons Alcazar.: 17.10 Die Racher im lila Mantel. Engel-[se avonturenfilm uit 1958 van David
EMacDonald. 18.45 SAT.I Bliek en
E SAT.I Wetter. 19.05 SDie Schone und
E das Biest. Amerikaanse serie. Afl. Ein
E hailes Urteil. 20.00 Bonjour, Kathrin.
5 Duitse speelfilm uit 1955 van Karl An-
Eton. 21.450 SAT.I Bliek und Sport.
[22.00 Talk im Turm. 23.15 Auf der
[ Flucht. Amerikaanse krimiserie. Afl.:

■ Auf dem Weg zur Todeezelle. 00.05-
-[ 00.15 Programmaoverzicht.

SSVC
= 12.05 Children's SSVC. Afl. the fami-

■ ly-ness.= 12.20 The Lone Ranger. Afl.: Eye for
■ an eye.= 12.45 The Chart Show. Non stop vi-

S deos van de top tien singles.

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30 Club MTV. 14.00 MTV's
Afternoon Mix. 17.30 MTV Sportlight.
18.00 MTV's Greatest Hits. 19.00 XPO.
19.30 VJ Kristine Backer. 22.00 MTV
Unplugged. 22.30 New Visions. 23.00
Week in Rock. 23.30 Club MTV.

een enthousiast. Probleem is, dat het
de juwelenvan de bankier zelf zijn en
dat bovendien de juwelen reeds zijn
verdwenen.

16.10 Dehort Pfarrhaus. 3-delig tv-
spel. Afl. 2: Mit dem Rücken zur
Wand.

16.55 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

een reportage over het WK voetbal in
Italië.

18.10 ML-Mona Lisa. Vrouwenmaga-
zine. Vandaag: Was ware, wenn der
Frieden ausbrache? Over de beste-
ding van vrouwen van het defensie-
geld.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Parlementaire ru-

briek.
19.30 Insein der Schwarzen Wasser.

Documentaire over oervolken op de
eilanden in de Golf van Bengalen.

20.15 Marleneken. Tv-spel in twee
delen. Deel 2. Marilene wordt na 28
jaar door haar zus Marga begroet en
de spanningen zijn niet van de lucht.
Gelukkig brengt de ziekte van hun
moeder enige rust.

22.20 Heute. Met Sport am Sonntag.
22.35 Bruder Lukas und Pimann,

der Penner. Documentaire over het
leven van de Benedictijn Lukas Rue-
genberg en zijn vriendschapvoor een
maatschappelijk buitenstaander.

23.05 ""Faszination Musik. Was ist
aus ihnen geworden? Winnaars van
de Eurovisie wedstrijd voor jonge mu-
sici worden gevolgd in hun verdere
carrière. Met o.a. de violiste Isabelle
van Keulen, de pianist Olli Mustonen,
Sir Yehude Menuhin e.a.

00.05 Heute.

Duitsland 3 West
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 35. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 15. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over cursussen.
10.00 Sehen statt horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

10.30 Ihre Heimat - unsere heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

11.30 Sport 3 extra. Tennis World
Team Cup vanuit Düsseldorf.

Duitsland 3 SWF
08.00 Telekolleg I. Cursus Engels

voor beginners. Les 33. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie! Les 9. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatie

over de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 35. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 15. (herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Tennis. World-Team-Cup 1990,
vanuit Düsseldorf.

17.15 Ein Wandertip. Von der Ma-
denburg zum Trifels.

17.30 IN. Südwest 3-informatie.
18.00 Urteil de Monats.
18.15 Clipp-Klapp. Muziek en amuse-

ment.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Rheinland-Pfalz-Tag '90. Ver-

slag van de feestoptocht door
Speyer. Commentaar: Betae Thorn-
Bergmann, Bernd Schröder en Hans-
Ulrich Stelter.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Rheinland-Pfalz-Tag '90. Ver-

volg.
23.15 Die deutsche Schlagerparade.
00.00 Laatste nieuws.

"ReinhardMey in 'Kinderlieder'. (Duitsland 1-14.15 uur)

verjaardag, vanuit het Brenner's
Parkhotel in Baden-Baden.

23.35 Kunst der Welt. Biënnale Ve-
nedig 1990, reportage over deze
kunsttentoonstelling in Venetië die
vandaag geopend wordt.

00.05 Detektiv Rockford. Anruf Ge-
nügt, Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Der Unwiderstehliche. Jim Rock-
ford krijgt bezoek van twee onderwe-
reldfiguren. Zij willen van hem twee
banden hebben die ene King Sturte-
van hem gegeven moet hebben. De
FBI zit ook achter de banden aan. Jim
weet echter nergens van.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.

09.30 Gott spannt leise feine Faden.
Protestantse kerkdienst vanuit Vai-
hingen/Enz.

10.15 Mosaik. Vandaag: Veel kinde-
ren, weinig woningen; De 80-ste ver-
jaardagvan Inge Meysel.

11.15 Umwelt.
12.00 ««Aus Nieblum/Föhr. Das

Sonntagskonzert auf Tournee, mu-
ziek.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-

rie oude weekjoumaals.
13.30 Liebe Maus. Eine Ferienfreund-schaft ohne viel Worte, kinderfilm.
13.55 Der Apfel. Afl. uit de serie Bett-

kanten-Geschichten.
14.25 ooPeter Voss, der Millionen-
dieb. Duitse speelfilm uit 1958 vanWolfgang Becker. Peter Voss houdt
wel van avonturen. Dus wanneer de
vader van de aantrekkelijke bankiers-
dochter Barbara hem voorstelt een ju-
welenroof te organiseren, is hij met-.

ri. A„akari- Belgische tekenfilmse-
-09 05A. "32'
filrtio ■ en Tina- Belgische teken-

09.1n. e'6' AfL 60: Blindemannetje.
rie Aflbert' JaPanse tekenfilmse-

de o . ?mmel- Tekenfilmserie rond
don. _ am'9e stripfiguur gecreëerd
hoi _ ,pa- Afl- 13: Babysitters /Op

102o9?Slagen-
q'a_n andsland- Toeristisch ma-

-111 nr, S met als hoofdthema: Cyprus,om" zevende dag. Praatcafé met

H'ic 5e week 'n beeld.
._., .°_,frontatie- Debat met vra-- 12 On U^thet Publiek;

stu_i even °P zeven. Napraten met
Week ten oVer de af9el°Pen

I3nn Sportoverzicht.
con 45 SundaV Proms. Cello-
doo 1'n b' van Dvorak- uitgevoerd
'Bq/ Jan- Sciffer (Laureaat Tenuto
g*>- M.m.v. het BRT-Filharmonisch

14 4^0.1.v. Fernand Terby.
reek

u,zen kijken. 14-daagse
Won °Ver Douwen- verbouwen en

Prik Sport Extra a"tosport. Grote'is van Monaco voor formule 1-wa-
-17 a .S'Jechtstreekse reportage.
17'CC KOtte fMm-■ös Nieuwsllin.

10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 10.30 Shema Israël, (herh.). 11.00
Eucharistieviering te Banneux. 12.00
Faire le point. 13.00 Journaal. 13.20
Variétés a la une. (herh.). 13.30 Jeunes
solistes, programma met klassieke mu-
ziek, uitgevoerd door jonge solisten.
14.35 Le radeau, documentaire over
een wildwatertocht op een vlot door de
Grand Canon van Le Verdon. 15.10
Autosport: GrandPrix van Monaco voor
formule 1-wagens. 18.15 Bpuli, teken-
film. 18.20 Aetualités a la une. 18.30
Week-end sportif, sportmagazine.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Cinéma a la une. 20.10 Jours de guer-
re: La campagne des 18 jours, informa-
tieve serie over het begin van W.O. II
voor de Belgen. 20.30 Coeur et piqué
spécial antennes de cristal, amuse-

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 Lécole des fans. 18.00 30 mil-
lions d'amis. 18.30 Flash varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Coeur et piqué. 21.05 Du cöté de
chez Fred. 22.00 Journal Télévisé et
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.20 Mon oeil.

mentsprogramma. 22.00 Opération
Alamut, Engelse tv-film uit 1983 van
Ken Grieve naar deroman van AnthonyPnce. 23.35 Weerbericht. Aansl.: Laat-
ste nieuws. 00.00-00.10 Shema
Israël.

13.50 Turnen: EK voor heren vanuit
Lausanne, finale toestellen. 17.30
Autosport: Grand Prix van Monaco voor
formule 1-wagens. 18.30 Carré noir:
Pierres d'étoiles, literaire bedevaart
naar Santiago de Compostela en de
middeleeuwse romankunst, (herh.).
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Jacques Becker-cyclus: BAN Baba et
les quarante voleurs, Franse speelfilm
uit 1954 van Jacques Becker. 21.30 Le
tournage de dreams, documentaire
over de totstandkoming van deze laat-
ste film van Akira Kurosawa. 22.30
Weckend-end sportif. 23.25-23.55
Coup de film, filmrubriek.

Radio 1
i Elk heel uur nieuws. 7.05 Ontbijt-
| show (7.30 Nws.). 7.53 Ter over-: weging. 8.08 Groot nieuws. 9.03
i De verbeelding. 9.30 Overloop.
I' 10.03Wegwezen. 11.03 Ophef en; vertier. (12.30 Nws). 13.08 Hier en
l Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
! muziek. (17.30 Nws.). 18.08 Meer
I over minder op zondag. 19.03 Ar-i chie. 20.02 The Bands. 21.02Klein
j concert. 21.30 De reiziger. 22.02
I Jazzspectrum. 23.05 Met het oog
| op morgen. 0.02 Nachtwacht. 6.02- .
I 7.00 Een goede morgen met Ron; Brandsteder.

Radio 2
i Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
I Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
! moet Hans Visser (V). 10.30 Mu-> ziekmozaTek. 12.02Muziektheater.i 13.02Radiojournaal. 14.02 Mezzo.
! 16.02 Hollands welvaren. 17.30 't: Waren de jaartjes wel! 19.02 Dat
j zoeken we op. 20.02 New age ma-
I gazine. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
! Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
i nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
! pop. 10.02 De wakkere wereld.: 12.02Miniparade. 13.02Het wees-■ huis van de hits. 15.02 Hitweek.
! 16.02 Zalige liefdeslijn, 18.02 Tijd
■ voor toen. 19.02 Pop-eye. 20.02
! Studio 3, met om 20.02Studio 3 ak-

" tueel; 21.02 Studio 3 Speciaal;: 22.02 Studio 3 Live; 23.02-24.00■ Studio 3 Hubert on the air.
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ABC makelaardij, jj*

Akerstraat 23, Heerlen, taf. 045-712040 ""ii Aqutna makelaardij 0.g., CjT Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerten, tet. 045-715566 7
y. Makelaardij Ernens, .v.
# .t42, Voerendaal. tet. 045-752142 ;. «
"X- drs. de la Haye makelaardij 0.g., 4.# Hoofdstraat 88, Hoensbroek, tel 045-223434 Jfc
■X" Kramer makelaardij 0.g., -j.
# Elsstraat 1, Beek, tel. 04490-73601 £
¥r Van de Pas makelaardij, jfc
■). Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen, lel. 045-741616 ■}.

Pickée makelaardij b.v., 'M*
Heerlenseweg 22,Landgraaf, tel 045-326767 -fr

£. Makelaardij O.G. N.M.W. Quaden & Zn., ï
v Gelrestraat 4. Munstergateen, tel 04490-19644 S
■£ Paul Simons makelaardij b.v., %■
■¥■ Europaweg Zoid 214, Übach over Worms, ¥-£ tel. 045-318182 C

VERHUISBERICHT !!!

VAN DE PAS MAKELAARDIJ
EN

HYPOTHEEKCENTRUM
LIMBURG

'ZIJN VANAF HEDEN
GEVESTIGD IN HEERLEN.

L Zoekt u een huis of
hypotheek?
Bel of kom langs!
('s Zaterdags
10.00-13.00 uur.)

/^^= VAN DE PAS MAKELAARDIJ ir*
%J=F=P^ HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG ||j
r^S? Burg. deHesselleplein 13, Heerlen NVMI

« Telefoon : 045 - 741616

______ 41 1

_
f*liVf_ X' \mV\lTlflV. _fltl

/£X PAUL |S/ SIMONS I
m^LmW MAKELAARDIJ B.V

ASSURANTIÉNTAXATIES
HYTOTHEI__.FINANCIËN. I

I EURORAWEGZUID 214 ÜBACH OVER WORMS
I Schaesberg:I Rustig gel. halfvrijst. woonhuis met ruime garage, II cv. en tuin. Pand heeft o.a. leuke woonkamer (met II niveauverschil), 4 slaapk. en badk. met ligb., 2e toil. I
I en v.w. Goede staat van onderhoud. Prijs: I

’ 138.000,-k>.

I Übach over Worms:
In goede woonwijk en rust. gel. halfvrijst. bungalow II met gar. en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk., keuken, 3 I
slaapk. en badk. Vraagpr.: ’ 170.000-k.k.

luxe badk. Pana is re-
cent op alle punten verbeterd en gemoderniseerd. II Dit moet u van binnen gezien hebben. Prijs: H

’ 155.000,-k.k.

Übach over Worms:
Pal tegen recreatiegebied gelegen semi-bungalow I
met gar., ruime hal, living, keuk. met luxe install., bij- I
keuk., 2 slaapk., badk. en hobbykamer. Op verdie- H
ping: ruime overloop cq. hobbyruimte en 2 gr. slaapk. I
Vraagpr.: ’ 279.000,-k.k. ■

Op zaterdag zijn wij bereikbaar
van 10.00 tot 13.00 uur. . I

| § 045-318182 P
___________J_________r

Pickee,Van Huis Uit Aktief!
BRUNSSUM: Prima onderh. hoekwoonhuis met berging, garage HOENSBROEK: Geschakeld woonh. met ruime garage, cv.-gas,
en diepe achtertuin. Ind. 0.a.: kelder, gang, bet. toilet, woonk., eet- gel. in jonge woonbuurt en geh. voorz. van kunstst. koz. Ind. 0.a.:
keuken, 3 slaapk. en bet. douche met v.w. Aanv.: n.o.t.k. Vraag- bet. hal, ruime woonk. met parketvl. en schuifpui, eetkeuken met
prijs ’ 109.000-k.k. luxe aanb.keuken met app., 2 slaapk. (mogelijkheid voor 3e

slaapk.), luxe badkamer. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs
BRUNSSUM-Centrum: Vrijst. woonhuis met cv.-gas, dubb. gara- ’ 159.000- k.k.
ge, tuin. Ged. dubb. begl. Bouwjaar 1968. Ind. 0.a.: royale hal,
woonkeetkeuken met een complete keukeninst. met app. 1e . .. jr .% KERKRADE: Woonhuis metverd.: 3slaapk., badk. meto.a. ligbad en douche. 2everd.: bereik- M§ _ ■_ . ooed uitoev Draktiik- kantnnr-baar via een vaste trap. Grote slaapk., zolder. Vraagprijs TV ■ _ :_S__B ' E°!?" P'T T_= . ___'
.IQ. nnn __ l_ 115, r**"- B nobbyruimte, cv.-gas, carport,’ 193.000-k.k. «gl^ ;s berging en tuin. Ind. 0.a.: woonk.

HEERLEN-Welten: Appart. 1e K HH__Nl_ i prijs ’ 127.000-k.k.
verd. met cv. en berging. Ind.i 0.a.: ruime hal met plav.vl. (wit), ■■«■__:_____ "__, ■■_
woonk., keuken 2 slaapk badk NIEUWENHAGEN: Uitst. gelegen vrijst, woonhuis met garage,
met o a ligb Vanuit iedere ka- mooie tuin en cv. Goed geïsol. Ind. 0.a.: ruime woonk. ca. 42 m 2,I mer is balkon bereikb Prils luxe keuken metkeukeninstal., 3 slaapk., goed uitgev. badk. Vaste

’ 89 000-k k ,rap naar 9eiso'- volder, mogelijkheid voor 4e slaapk. Prima on-
derh. Een pand dat u beslist van binnen moet zien. Aanv. ina overleg. Prijs ’ 199.000-k.k.

HEERLEN: Gelegen aan de bui- #___I'S_______^9_l
tenrand van de stad (loopaf- I SCHAESBERG-Centrum: Rui-

met cv.-gas, berging en tuin. I garage, klein terras - geen tuin.

Ind. 0.a.: woonk. met open 09 I hele pand is onderkelderd.

" ■■_■___ I ’ 98.500-k.k.

HEERLEN-CENTRUM: (hoek Promenade-Geerstraat): apparte- _________________PBiPl_
ment (tot. oppervl. ca. 120 m 2), voorzien van cv., lift. Vanuit de ~ . .
woonk. een prachtig vergezicht op het schouwburgplein Ind o a ■ Voerendaal: aan de buitenrand gelegen goed onderh. halfvrijst.
woonk. (ca. 32 m 2) met balkon, aparte keuken, 3 slaapk., badk., woonhuis met cv.-gas, garage, carport en zonnige tuin. Ind. o.a.
berging. Koopprijs ’ 138.000- k.k. Reservering nabijgelegen par- "a^ woonk. (ca 45 m2) me, parketv| eetkeuken, 3slaapk., compl.
keerDl moaeliik badk Een Pand dat u beslist van binnen moet zien. Aanv.

" n.o.t.k. Vraagprijs ’ 179.000- k.k.

■ HEERLEN-NOORD: rustig ge- |~i „____..Js3____ '■: iegen halfvrijst. woonhuis met uncpcunAAi _n__«__ ~ ■■ . , „,.\ cv.-gas, grote garage en tuin. VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijst. landhuis met cv.-gas,
S Ind oa ■L-vormige woonk met prachtige tuin met terrassen, fruitbomen. Uitst. gelegen, max.
'% open haard, keuken, 3 royale aan Privacy. Muren en dak zijn geïsol., dubb. begl. Ind. 0.a.:

;:' slaapk badk vaste trap naar part-ro. a'e hal, studeer.werkk., bijkeuken, waskeuken, dubb.
W zolder "grote 'hobbyruimte (mo- Qarage 1e verd.: ruime living met open haard, keuken met
HL»i gclijkh 4e slaapk) Muren en compl. keukeninstall.; totale opp. ca. 75 m 2, 3 slaapk., badk.fl dak zijn geïsol. Prijs ’ 159.000- met oa ligbad en douche. Vraagprijs ’ 480.000- k.k.

Hl k.k. I 1
Jfctejj^^^U,^, halfvrijst. woonhuis metgarage DCUIIJIS"WI IIK6 IP3fIO6II

____;"___- en tuin. Zeer geschikt als praktijk- ■■»_.* ■_._. _
___■_& _____!__ 'kantoorruimte met wonen. Ook Tlfil WOOIIMIinitP|g|| voor 2 gezinnen. Goed gereno- w* nwwnigmiig

___»._=?___*-".*T* V?B^?^?'_K*. U,IOeV' ti ï K-" Vrlagp ,s' m/ .69.0M-,(nabij winkelcentrum). Halfvrijst. woon- 535-| |< |<huis met mogelijkh. voor garage, met berging en tuin. Ged. dubb. WËmmF^- «_*,>__Wi_il
S2."„ _"" f. i W°_n." *!' .. _.

m .l9°e. "i,9/_o __. " HOENSBROEK: aan drukke verkeersstraat gelegen winkel/woon-inst. metapp., bijkeuken. 4 slaapk., badk., zolder. Prijs ’ 119.500,- huis met magazijn (achterom bereikbaar). Ind o.a : winkel met eta-_______________ _-.-,__ _ _ _ _ lage ca. 45 m 2, gang,kantoor ca. 12 m2, magazijn/berging, kelder,
woe_ Vr__o_ _.f4.mn k

H
k
oekwon,na door brand &"■ ver" woonk., cc*.. keuken, 3 slaapk., douche, zolder. Aanv n.o.t.k:woest. Vraagprijs ’ 45.000- k.k. Vraagprijs ’ 95.000- k.k.
1 . (

__f__2!_y_f: semi-bun9alow met c;v,'9a_ f" mo°ie tui"' HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met cv.-gas en mogelijkheidOok geschikt als wonen metkantoor-en/of praktijkruimte; ged. voor inn aaran. Inri __ " i____r _mi,_ /. _« _2\
_______

geïsol ged
(

dubb. begl, en roll. MLo.a. royale _al, living9(ca. "<Z^tó^&^^keXn' rS^' TarrHadka9me_,e. nfs )fiSS"* *""*"" *T* "^ ** "*l Z385000'kk- | KERKRADE: Grenzend aan het winkelcentrum vrijst. winkel-/kan-
jer,, ■__■ . _ _. ■ _ ■ toorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning, cv.-gas. werkpl./qaraaeHEERLEN: Goed gelegen vrijst. bungalow met ruime tuin met pn- patiotuin Vraagprijs ’ 135 000 -k kvacy, garage en cv. Ind. oa: woonk. met schuifpui naar terras, KERKRADE-Vinkerstraat: Magazijnruimte-loods. Totaal ca 127keuken met moderne inrichting, 3 slaapk., badk. met 2e toilet. m 2 mcl kantoor- en tail.tmimtP Vraannni. ..______Goed geïsol. Goed onderh. Koopprijs ’ 198.000,- k.k. SCHAKBERG: Op'goe^'pTln. inTefwin/efcenSn. (S.reeper-__________ . _ __._. straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en cv.-gas, ruimeHOENSBROEK: Goed gelegen hal vrijst. woonhuis met cv.-gas, kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2, woonk.,keuken en opslagruimtengarage met vliering en goed aangelegde tuin. Uitst. onderh. Geh. 1e verd.: grote woonk keuken badk slaaDk v__. >7a_ naa 7_
E,lnd' ,oa-: r°yale HL"""B° w°°nk- <vink- ««iP|. k«u- der met t^eTm^ardek. G^de^sïaaf vfn'onde ho.d Aanv'°nkeninst. met app., 3 slaapk., badk. Vaste trap naar grote hobby- overleg Prijs te a b

*■"»»_»". "="*.

ruimte (zolder). Vraagprijs ’ 160.000-k.k. ■ ■ ■ ■■ BOUWTERREINEN
LANDGRAAF-HOEFVELD - BOUWTERREINEN: Aan debuitenrand van het Hoefveld. Landelijk gelegen met prachtige
vergezichten. Drie bouwkavels ca. 1.000 m 2-1.403m 2. Prijzen
vanaf ’ 136.275-inclusief BTW.

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: Bouwterreinen. Uitste-
kend en goed gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. Be-stemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend vanca. 600 m2-tot 1.000 m 2. Prijzen vanaf ’ 92.000- v.o.n.

Taxaties, .
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur I

Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur lr__.l _______
Heerlenseweg 22, 1 LIJ I

HOENSBROEK: rustig gelegen 6371 HS, Postbus 31193 I ■■■ ■
halfvrijst. woonhuis met cv.-gas, 6370 AD Landgraaf I ■—, ...W
garage en tuin. Muren en dak _ !_____■■_! ______
zijn geïsol., ged. dubb. begl. Ind. ____■_#"! _"_»___H^^s Kï^rjö.^ PKKCC makelaardij bv

v Bi ___■ Jl __■____*_( '_#___'_r___l

gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg
SS GULPEN S~
£3 Prijs op aanvrag £3
SS 2 bouwterreinen. Opp. 540m2voor het bouwen van een vrij- S
SS staande villa. SS

52 /Wk .-.. HEERLEN
£2 ji (de Erk)/ 187.500-k.k. £=
SS i Uil j fjj Halfvrijstaand woonhuis SS
SS I I met cv. en garage, ~~"

SS I ■ffi,^ grondopp. 392 m . Ind.: SS
Ë hal, woonkamer met par- ——■ ketvloer ±35 m 2,royale SE

SS I I keuken mcl. app., terras ___
52 I B + tuin. 1e verd.: 4 slaap- SS
SS i-H_H___-__________B9Hl kamers + badkamer. SS
**—: Aanvaarding in overleg. *-—

HEERLEN ==. , ...^__| (nabij centrum)
I ’ 110.000-k.k.

as I Halfvrijstaand woonhuis ES
SS hos I met cv. Ind.: hal, toilet, —s—— JSB^BtttiMM I woonkamer 800 > 3 60. SSS
_S! jHp I keuken, terras, tuin en SS—— jJÉÉÉÉ i berging. 1e verd.: 4 —SS! I I slaapkamers, badkamer SS
■— met ligbad, douche, vas- ~ i■ SS te wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder, te bereiken via vlie- S
SS zotrap. Aanvaarding in overleg. a_

Sa HEERLEN-Nrd.

SS theek over te nemen 7.9%. Aanvaarding in overleg.

SS _.~-_a. HOENSBROEK
SS § K_Mi_MiniMl (nabij centrum) —ss f~yFMW''mV''i£!Mi ’ 157.000,-k.k. ==== ___98_!_fl Halfvrijstaand woonhuis
SS I met garage. Ind.: sout.: 3ï 1Mjjk kelderruimte. Beg. gr.: E—— Ilff__ï<_____ ______■_■ nal< woonkamer ±42 as iB m 2, goed geout. dichte S

m keuken, badkamer met S
: P^_*9iHHHH______i___i ligbad en vaste wastafel, S

garage 10.00 x 3.60 en tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers. 2e __: ïsa verd.: zolderruimte. Aanvaarding in overleg.

SS LANDGRAAF SS |
_S ___**__. (Übach over Worms) _s— _fl _____ ' 157.500-k.k. =_______ ÜÉ Halfvnls,aand woonhuis sa.;

fit i__ i met °'v' en 9ara9e 'nd.: EES I~ S MB hal, toilet, woonkamer S
I met V2open keuken 40 S
I m 2, terras + tuin ±20 Sjsa H _ii_s___ I mlr deP 9ara9e met sa";

SS_ ________________^^^^^« zolder 9.00 x 3.35. 1e SS ;
; verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolder met dak- 5

SS kapel. Bwj. 1981. Aanvaarding in overleg.

ï M SIMPELVELD

Ja slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e Es Ij;
I toilet. Aanvaarding vrijwel direkt.

VOERENDAAL = jïf 130.000-k.k.

55 " Makelaar o.g. " Taxaties
sa " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
ss " Woningen " Verzekeringen

| makelaardij .S |l

Es feil Hoolstraat 42, Voerendaal S=
== NVM _■ I !■■ lll■ii i i i — = l~_J" |m*_Eja«_.J I F^_ rr__ I L_ _- I__ __*j "_L _________ .—«

luüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

Sj:;:::;' Hoensbroek \MOp eéh uitstekende lokatie (centrum) worden 3 ruime half-
vrijstaande woonhuizen gerealiseerd De woningen zi|n

;;;.;;:|; ' gelegen op loopafstand van de Markt. Kavelgrootte varië-
rend tussen de 280 m 2en 300 m 2.
Indeling: beg. grond: hal/entree, toilet, woonkamer, eet-
kamer, open keuken ". bijkeuken, inpandige garage, ter-
ras, tuin 1e verdieping: overloop. 3 slaapkamers, badka
mer met douche, vaste wastafel " 2e verdieping d.m.v
een vaste trap bereikbare zolder.
Algemeen De woning is volgens de laatste normen ge-
heel geïsoleerd. Bestektekening ligt ter inzage opons kan-
toor. " Individuele aanpassingen na overleg met de aan-
nemer mogelijk (gesloten keuken, ligbad, e.d.) Aanvaar-
ding nov'dec. 1990. Prijzen variëren van ’198.000-
-v.o.n. tot ’ 208.000,-v.o.n.

met inzethaard en plavuizenvloer, moderne keuken, eet-
hoek, toilet, badkamer met dubbele wastafel en ligbad. 3
slaapkamers, garage.
Algemeen: courant pand, ideaalvoor een ouder echtpaar,
platte daken recentelijk vernieuwd, gas-cv Het interieur
en indeling in combinatie moet beslist gezien worden.

mßmwmm^MKmmmmm sta natie perCeeisop-
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 ï;||
wastafel en wasmachineaansluiting. 3 bergingen.
Algemeen ged. dubbele beglazing, spouwmuurisolatie,
gas-cv Uitstekende buurt. Een huis wat beslist van bin-
nen gezien moet worden.

I provisiekelder Begane
l I grond entree/hal, bete-
geld toilet, keuken, woonkamer met parket, tuin, berging

;^| en garage. Ie verdieping 3 slaapkamers, badkamer met
douche, vaste wastafel. 2e verdieping: bergzolder.
Algemeen bouwjaar ± 1948. Gedeeltelijk geïsoleerd.
Gunstige ligging. Aanvaarding direct.

Hoensbroek
.«" , . Prijs ’ 129.500- k.k.

*S: en een aanbouwunit,
bergkast. ruime tuin met een buitenberging. 1e verdieping
3 slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel,
wasmachmeaansluiting en een 2e" toilet. 2e verdieping

111 d.m.v.een vaste trap bereikbare zolder, welke ingericht is
als studeer-, slaap- en/of hobbyruimte.

HOENSBROEK|§|; Vraagprijs

I trum van Hoensbroek.
indeling begane |jp

grond: ruime entree, berging, toilet, grote woonkamer,
keuken met luxe aanbouw-unit, tuin met serre en twee ga-rages. 1e verdieping 3 slaapkamers, badkamer met Tig-,
bad en vaste wastafel. 2e verdieping: d.m.v een vaste
trap bereikbare 4e ruime slaapkamer.
Algemeen; uitstekend huis, cv -gas Een huis wat beslist
gezien moet worden. Perc.oppervl. 410 m 2 Bouwjaar
± 1965.

I I

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken,

Hoordatraat 88 Hoensbroek

045-223434 ■■■
l óók 's zaterdags: 10-12.30 uur j

= kamers en badkamer met douche, v.w. en 2e toilet. mÊÊÊBBBBBmmÊÊÊÊÊÊ
= Prijs ’ 249.000,- k.k.

~^. r. ** ________■ ■ ___7 __■ ___f tf Lf / / _T__i _r / a __. / _■■_. _P__T JF __7 I __________■ ___

| badkamer met douche, grote zolder. raÖüll__a bToT 4^ (4°° "^ =

= R_l_H I 0.a.: souterr. met 2 kei- _§ ¥_ _^1 T_ _T 1 1 _""
i ___» ers, living met open M± KI Vlïï kTP__l__ rflll =j haard, moderne keu- Jj^J^ 1 > I*l XCUUI I UIJ |
= ~* " drie slaapkamers. Bad- Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen =H kamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. telefoon 045-712040 —p Prijs ’.169.000,- k.k. Zat. van 10.00-13.00 uur: 045-352569 E

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiijijiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiijiiitiiiiiiiiiiiifiiijiiiiiiiijiiiiiiifjjiiiiiiiiiiiiijfiiiiiiiif^

iciquincilELSHOVEN, W. ALEXANDERSTR. OO

:hakeld woonhuis mét cv garage en tuin. Ind.:
denverd.: 3 slaapks., badk. met douche en
c.v.-ruimte, garage en tuin. Boven.erd.: hal,

rmige woonkamer, dakterras en keuken,
/jaar 1974. Dak en cv.- ketel vernieuwd.
:’. 109.000,- lok.
ÏLEN, MGR. FERRONSTR. 24
fel. /
.__'2_^.' _ i

snberg. Aan winkelcentrum gelegen appartem.
; 3e verdieping. Ind.: kelderberging, hal, toilet,
in, badruimte, w00nk.(7,80x3,70) met balkon
irgkast, 2 slaapkamers. Bouwj. ca. 1958.
:ekosten ’. 1 1 5,- p/m. Aanv. direkt.
;’. 51.000,-k.k.

tLEN, ERFSTRAAT 39

ihuis met cv. en tuin. Ind.: hal met toilet,
kamer van 33 m 2, keuken, berging. 1 e Verd.:
ipkamers, badkamer met ligbad, v.w. c.v.-
en bergkast.: ’. 98.000,- k.k.

I NIEUWENHAGEN, HOEFVELD 49

I Rustig gelegen royale bungalow met garage. Ind.:I kelder, ïial, L - living (40 rr. j, m open haard, living/
I serre (35 m 2) keuken m aanbouw install., bijkeuken,II 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. Aanvardinq in overleg.11 Prijs: ’. 335.000,- k.k. /"
I SCHAEBERG, BINSFELDSTRAAT 16

I Goed gelegen halfvr.st. woonhuis, in prima staat van
I onderhoud. Ind. soul.: portaal, cv./provisiekelder,I waskelder en gar. Beg.gr.: hal, woonk. en keukenI m tuinkontakt. leVerd.: 3 slpks. en luxe bad... metI ligbad, douche, v.w. en toilet. 2e Verd.: via vlizotrap
I bereikb. zolder, o.a. geschikt als hobbyruimte.I Aanv. in overleg.■ Prijs: ’. 189.000,- k.k.

■aquincif
Makelaardij 0.G., Taxaties (m9^ÊÊ
Hypotheek-adviescentrum

H Ruys de Beerenbroucklaan 28 I J
Heerlen Bi

■L óók zaterdags: 10.00-13.00 uur """\ 045-715566 tÊS
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van het Leidseplein, het Oude
Kruisgebouw aan het Kleine
Gartmanplantsoen, als antwoord
op het huidige ruimtegebrek.
De VPRO is momenteel gehuis-
vest in zeven villa's. Vijfjaar ge-
leden werd al eens een peiling

gehouden onder het personeel
om te kijken of er bereidheid be-
stond voor een verhuizing naar
de hoofdstad. Ook toen bleken
de VPRO-werknemers in meer-
derheid tegen een verhuizing.
Volgens de nu gehouden vraage-
sprekken is tweederde van het
personeel tégen een verhuizing.
Een krappe meerderheid van het
personeel blijkt volgens de pei-
ling zelfs tevreden te zijn over de
huidige werkplaats. De enquête
werd door driekwart van de
werknemers ingevuld.

Erwin Kroll terug op tv
Weerman moest bij Fokker ruimtevaart populair maken

Van onze rtv-redactie

AMSTERDAM - Een jaar geleden trad Erwin Kroll in
dienst bij Fokker Space & Systems. Zijn taak was de be-
langstelling voor de ruimtevaart bij de Nederlandse bevol-
king nieuw leven in te blazen. Het ontbeert de nationale
ruimtevaartinspanning nog altijd aan draagvlak. Ruimte-
vaart leeft niet onder de bevolking. De financiële bijdrage
van de Nederlandse overheid aan de Europese ruimtevaart
is onder de maat. Desondanks kondigde Kroll enkele we-
ken geleden zijn vertrek aan na een aanbieding van de
NOS het weer opnieuw te gaan presenteren.

Minister wil
uitzending

Tien voor Taal
verhinderen

HEERLEN - Uitgerekend de mi-
nister van onderwijs van België,uaniël Coens, blijkt de Neder-
landse taal zeer slecht te beheer-sen. Dat is gebleken tijdens de
?Pnamen voor het tv-spelletje
Tien voor Taal dat op dinsdag 19
Juni door de BRT en twee dagen
later door de VARAwordt uitge-
zonden. Samen met twee lotge-
noten, minister Luc Vandenbos-
sche en volksvertegenwoordig-
ster Mieke Vogels, werd Coens
jnzakezijn kennis van de Neder-
landse taal door spelleider Ro-
°ert Long aan de tand gevoeld.
Omdat de minister van onder-
wijs bij de Vlaamse en Neder-
landse kijkers niet wil afgaan alseen gieter, heeft hij zowel BRT
als VARA gevraagd om deze in-
middels twaalfde aflevering vanXlen voor Taal niet op het
scherm te brengen. Zowel BRT
a]s VARA laten weten dat óók de
minister van onderwijs tegen
2rJn verlies moet kunnen. „Perslot van rekening gaat het maarom een spelletje.Wij zijn dan ook
niet van plan om deze aflevering
Van Tien voqr Taal te schrappen.
undanks de politieke druk dieop ons wordt uitgeoefend,." al-
£vsus desgevraagd de BRT in
örussel.

Fokker is niet blij met het heen-
gaanvan Kroll. De weerman ont-
kent echter ten stelligste zich bij
Fokker ongelukkig te voelen. „Ik
ben voor alles een weergek. Ik
dacht bij Fokker me nog altijd ta-
melijkuitgebreid met het weer te
kunnen bezighouden. Maar ach-
teraf bleek dat niet te werken. Je
kunt geen twee bazen tegelijk
dienen. Het presenteren van het
weer bij het NOS-Journaal had
ik met veel plezier gedaan. Maar
bij Fokker amuseerde ik mij ook
uitstekend. Het was het een of
het ander".

Veronique 'irritant'
"ILVERSUM - Veronique mag zich de meest ergernis opwekkende
omroep van Nederland noemen. Dat blijkt uit een enquête die door
net NOS-mediaprogramma Lopend Vuur werd gehouden. Volgens
deze enquête is De schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw 'het
meest irritante programma van de Nederlandse tv.
Volgens het onderzoek kreeg de show van De Leeuw de meeste
klachten. De Leeuw krijgt van deredactie van Lopend Vuur de Lo-
pend ZuurPrijs, een pot augurken. Op de tweede plaats eindigde het
Veronica-programma Pin Up Club. De meeste ergerniswekkende
programma's werden door Veronique uitgezonden. Overigens bleek
een groot deel van de ondervraagden zich nooit aan tv-programma's

storen.

Willem Nijholt
in Klasgenoten
AMSTERDAM - Willem Nijholt
is maandagavond om 21.20 uur
het middelpunt in Veronique's
Klasgenoten. De acteur haalt
herinneringen op aan de jaren
die hij als kind doorbracht in een
Jappenkamp. Ook vertelt hij dat
hij zich niet echt geaccepteerd
voelde door zijn klasgenoten.
Door deverhalen die hij nu te ho-
ren krijgt, moet hij zijn indruk-
ken over destijds toch corrige-
ren.

Commercieel-directeur P. Roup-
pe van der Voort van Fokker
Space & Systems erkent dat de
werkzaamheden van Kroll bij
Fokker een claim van meer dan
acht uur per dag op de weerman
legden. „De komende jaren zijn
van cruciaal belang voor Fokker
Space & Syste>ms. We zijn in een
fase van heroriëntatie beland. We
bereiden ons voor op een Europa
zonder grenzen. Dat betekent dat
we ons willen specialiseren op
zaken waar we goed in zijn en
waar we geld mee kunnen ver-
dienen".

" Erwin Kroll: „Ik ben voor alles een weergek."

Trio Kwatsch
bezingt

Marjolein

in de Top 100 van
Duitsland inmiddels
op de tweede plaats
staat, hopen de Lim-
burgse muzikanten
met hun Nederland-
se versie ook in ons
land hoog te scoren.
Diverse radio-om-
roepen hebben hier-
voor inmiddels inte-
resse getoond.

Technologie
Fokker heeft een goede naam in
de ruimtevaartwereld ondanks
het feit dat de bijdrage zeer ge-
ring is. Met een ruimtevaartbud-
get van 187 miljoen gulden
steekt Nederland relatief ongun-
stig af tegen de ons omringende
landen. Zelfs België en Spanje
stoppen veel meer geld in ruim-
tevaarttechnologie. Daardoor is
Fokker noodgedwongen tot de
rol van onderaannemer veroor-
deeld. Op die functie wil het zelf-
standige dochterbedrijf Fokker
Space & Systems zich nu hele-
maal gaan toeleggen. Eigen pro-
jectenalsANS en IRAS zijn in de
toekomst uitgesloten.

Ivanhoe na
30 jaar terug
bij de KRO

HEERLEN - Bijna dertig jaar
oud en voor velen échte tv-
nostalgie: Ivanhoe. De KRO
gaat vanaf Tweede Pinkster-
dag de zwart-wit-serie met de
avonturen van Ivanhoe herha-
len. In totaal worden dat 17 af-
leveringen, die wekelijks op
maandag om 18.25 uur via Ne-
derland 1 worden uitgezonden.
Ivanhoe is gebaseerdop de ge-
lijknamige historische roman
van Sir Walter Scott (1771-
-1832), de populairste roman-
schrijver uit de romantische
periode van de Engelse litera-
tuur. Zijn boek Ivanhoe, uit
1819, speelt in het middeleeuw-
se Engeland en is een verhaal
vol oorlog, liefde, avonturen en
humor.
De KRO heeft Ivanhoe vanaf
oktober 1961 tot en met maart
1963 in maandelijkse frequen-
tie voor het eerst uitgezonden
en later nog herhaald.

righeid van de mens bevredigt.
Helaas zijn de beleidsmakers
daar niet voldoende van door-
drongen. In Den Haag hanteert
men andere prioriteiten dan el-
ders in de wereld. De bewijslast
waarom ruimtevaart zou moeten,
wordt in ons land bij de industrie
zelf gelegd. En dat terwijl het
startsein voor de Nederlandse
ruimtevaartinspanningen inder-
tijd afkomstig was van diezelfde
overheid". Kroll vult zijn baas
aan. „Als we de technologische
uitdaging niet aannemen, lopen
we straks mijlen achter bij de an-
dere Europese landen".
Kroll verklaart de gebrekkige in-
teresse voor de ruimtevaart als
volgt: „Eind jaren zestig was
iedereen geboeid door de presta-

ties van de Amerikanen met het
Apollo-project. Vergeleken met
de landingvan de eerste mens op
de maan, is de ruimtevaart van
vandaag voor de meeste mensen
niet sensationeel genoeg. Maar
dat is het wel. De vraag is echter
hoe bereik je het Nederlandse
publiek om ze te tonen waar we
mee bezig zijn. De Fransen zijn
daar beter in. Benutten alle me-
dia om de ruimtevaart te propa-
geren. Daarom moeten we met
een goed plan komen. Wellicht
een televisieprogramma produ-
ceren en dat de omroepen aan-
bieden". Fokker moet echter in
september een nieuwe man zoe-
ken met het charisma van een
Kroll. En dat zal niet makkelijk
zijn.

tic er van uitbesteedt. Het bedrijf
heeft op vier terreinen naam ge-
maakt: structuurdelen van satel-
lieten en raketten (inclusief zon-
nepanelen), standregeltechniek,
warmtehuishouding en het tes-
ten en samenbouwen van com-
plete satellieten.Fokker heeft als
enige ter wereld zonnepanelen
ontworpen die zowel uit- als
inklapbaar zijn. Dat is praktisch
wanneer satellieten door ruimte-
veren weer uit de ruimte worden
geplukt.Het trio Kwatsch

(voorheen Circle) be-
staat tien jaar. In het
Valkenburgse hotel
'Schaepkens van St.
Fijth' zal men tot no-
vember dagelijks te
beluisteren zijn.

, Van onzebnowpagina-redactie

HEERLEN - HetLimburgse trio
£watsch (Jos Hahn,ijarry Hovens en£red Askamp)
brengt op haar

nieuwste plaat een
muzikale ode aan
'Marjolein. Het be-
treft hier de Neder-
landse versie van het
Duitse succes 'Herzi-
lein' door de Wildec-
ker Herzbuben. Aan-
gezien dat nummer

Uitdaging
Rouppe van derVoort: „Ruimte-
vaart is een uitdaging. Een voe-
dingsbodem voor technologie-
ontwikkeling die de nieuwsgie-

Van levensbelang is dat Fokker
met het beperkte ruimtevaart-
budget aansluiting houdt met de
rest van Europa. Om winstge-
vend te draaien is Space & Sys-
tems vooral geïnteresseerd in se-
rieproduktie. Fokker Space &
Systems produceert zelf echter
niets. Het bedrijfis vergelijkbaar
met een ingenieursbureau dat
systemen bedenkt, ontwerpt, sa-
menbouwt en test en de produk-

Proberen beeld van Nederland goed over te brengen'

Wereldomroep via CNN
wekelijks op de buis

voorbeeld ontwikkelingslanden)
het recht het hele programma opde eigen zender uit te zenden.
Nederland ontbrak tot dusverre
echter in het lijstje van deelne-
mende landen, maar daar komt
vanaf zondag verandering in.

Amerikaanse nieuwsstation
CNN voor het eerst met het pro-
gramma World Report. De for-
mule is eenvoudig. Nieuwsorga-
nisaties uit de hele wereld mo-
gen voor het twee uur durende
programma onderwerpen aanle-
veren, die door CNN gratis over
de hele wereld verspreid wor-
den. Op die manier snijdt het
mes aan tweekanten; de nieuws-
organisaties kunnen voor weinig
geld (zij betalen alleen zelf de
produktiekosten) een groot pu-
bliek bereiken en CNN kan zon-
der produktiekosten een twee
uur durend programma maken
met verslagen uit de helewereld.

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - ledere vrij-
dagmiddag vertrekt vanaf
gchiphol om 13.30 uur eenöoeing 747 met vluchtnum-mer KL-621 naar Atlanta inac Verenigde Staten. Vanafueze week fungeert het pas-
*. gierstoestel ook als koe-ler voor de banden met tv-Programma's die de Neder-
landse Wereldomroep we-kelijks naar het programma
World Report van CNNstuurt. Vanaf zondag zal inJrNN World Report weke-lijks een drie minuten du-rend onderwerp over Ne-derland te zien zijn. Naarschatting zestig miljoen
huishoudens over de hele
Gereld kunnen vanaf datj^oment wekelijks op de£°ogte blijven van ontwik-kelingen in Nederland.

°P 25 oktober 1987 begon het

0 Wereldomroep via CNN wekelijks op de buis. Wouter van der Horst (midden) in gesprek
met een delegatielid uit Rusland op het dakterras van het Rotterdamse groothandelsge-
bouw.

„Het gaatvoorlopig om een proef
van 26 weken", zegt Van der
Horst. „Aan het eind van die pe-
riode gaan we evalueren en be-
slissen we of doorgaan en struc-
tureel geld vrijmaken voor de
wekelijkse bijdragen."

De Wereldomroep heeft voor de
proefperiode de hulp van drie
freelance verslaggevers ingeroe-
pen die de onderwerpen zullen
maken. Willem Bemboom, Hugo
van Rhijn en Wouter van der
Horst zullen bij toerbeurt een on-
derwerp verslaan dat door de
Wereldomroep wordt aangedra-
gen. In de keuze van onderwer-
pen moet de redactie van Radio
Nederland Wereldomroep een
belangrijke rol gaan spelen.

Pieter Landman van de tv-afde-
ling van de Wereldomroep is
coördinator van de Nederlandse
bijdragen aan CNN World Re-
port. „De faciliteiten worden ge-
leverd door de Cinevideogroep",
zegt Landman. „Op donderdag
moet onze bijdrage klaar zijn.
Dan gaat het op vrijdag met het
vliegtuig naar Atlanta. Misschien
gaan we nog wat semi-actuale
onderwerpen maken die we al
vast vooruit sturen naar Atlanta
voor het geval het vliegtuig op
vrijdagmiddag niet weg kan we-
gens mist ofzo. We sturen de ban-
den met het vliegtuig omdat de
satelliet te duur is."

CNN World Report wordt in de
VS op zondagmiddag uitgezon-
den en is via de satelliet in Ne-
derland op zondagavond van
21.00 uur tot 23.00 uur te ontvan-
gen (in die gemeenten waarde
kabelexploitant CNN doorgeeft).

„Wij proberen het beeld van Ne-
derland in het buitenland zo
goed mogelijk over te brengen.
Voor WorldReport zullen we on-
derwerpen kiezen die voor een
internationaal publiek interes-
sant zijn en we zullen zoveel mo-
gelijk proberen actueel te zijn.

Podium

„Wij hebben op de televisiebeurs
in Cannes de Zwitserse bijdrage
aan het programma bekeken, endat zag er goed uit", zegt Ton van
der Horst, eindverantwoordelij-
ke voor tv-zaken bij de Wereld-
omroep. „Toen hebben wij con-
tact gezocht met CNN." Na een
bezoek aan CNN in Atlanta, was
de overeenkomst tussen CNN en
de Wereldomroep snel gesloten.
„Het past ook goed binnen onze
doelstelling", zegt Van derHorst.

Het zullen geen toeristische
items worden."

Van der Horst zegt er bij de on-
derwerpkeuze rekening mee te
houden dat het overgrote deel

van de kijkers van World Report
Amerikaans is. „Voor ons is het
eigenlijk een hele nieuwe activi-
teit", zegt hij. De Wereldomroep
maakte tot dusverre wel tv-pro-
gramma's, maar probeerde die

'los' aan het buitenland kwijt te
raken. Via CNN krijgt de tv-afde-
ling van de Wereldomroep nu
een 'vast podium' waar de weke-
lijksetv-onderwerpen te zien zul-
len zijn.

Spelregels
Inmiddels werken 146 nieuwsor-
ganisaties uit 117 landenmee aan
het project. De spelregels zijn
simpel: het in te zenden onder-werp mag niet langer duren dan
drie minuten en CNN garandeert
(behoudens enkele in Amerikagevoelige' onderwerpen) uitzen-
ding. Bovendien krijgen deelne-
mende organisaties, die CNNzelf niet kunnen ontvangen (bij-
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" Trio Kwatsch, binnenkort op de plaat met de Nederland-se versie van het Duitse succes 'Herzilein'.

Anneke Grönloh
dertig jaar

in de showbizz
Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM- Een eigenaardi-
ge locatie voor een jubileumcon-
cert. Zeker als het om Anneke
Grönloh gaat, zangeres van uit-
eenlopende genres. Van hitwerk
tot rock 'n' roll en jazz. Op zich
valt er niks aan te merken op de
discotheek iT van Manfred Lan-
ger in de Amstelstraat te Amster-
dam. Het is een fraaie zaak met
een ruim podium. Deze week
verdrong men elkaar ongeveer
tot moes bij het optreden van
Grace Jones. Maar iT blijft toch
de plek waar zich voornamelijk
heren (met elkaar) plegen te ver-
maken. Soms meer dan duizend,
vijftienhonderd in een weekein-
de.
Met ongeveer vierhonderd kwa-
men de boys met een enkele girl
luisteren, toen Anneke Grönloh
er haar dertigjarig artiestenjubi-
leum vierde met een avondvul-
lend concert, live begeleid door
een band en een vocal group van
vroeg bejaarde meiden.
Niks aan de hand. Lekker
sfeertje, groot sentiment, tranen
van haar man Wim Jaap senior
en veel enthousiasme op de
vloer. Het jongst ogende meisje
op het toneel, Anneke Grönloh-"
(48), gaf alles wat ze in huis had.
Dat was niet gering. Van haar
Tina Turner-creatie tot en met
Glory glory hallelujah,' de stam-
pende finale in verzengende hit-
te.
Sommigen hebben de indruk dat
Grönloh inmiddels voorbij is.
Het tegendeel bewees ze overtui-
gender dan haar zoon Wim Jaap,
die ook weer mocht zingen met
moeder, maar nog even door
moet leren.

VPRO-personeel wil
niet naar Amsterdam

het onderzoek volgende week
bekijken welk standpunt de OR
in zal nemen ten opzichte van
een eventuele verhuizing naar
Amsterdam. De VPRO-directie
heeft het oog laten vallen op een
vrijgekomen pand in de buurt

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De meerderheid
van hetVPRO-personeel is tegen
een verhuizing naar Amsterdam.

Dat blijkt uit een enquête die de
ondernemingsraad van deVPRO
onder het personeel heeft gehou-
den. Deresultaten van de enquê-
te zijn onder het personeel ver-
spreid en aan de directie aange-
boden.
De ondernemingsraad wil naar
aanleiding van de uitkomst van

Limburgs dagblad show
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van Limburgse huize,...

EPEN, Diependal ’ 210.000,-k.k
Goed gerest, vrijst. vakwerkw. met royale tuin en kleine huiswei
(1700 m 2). Schuur geschikt voor huisdieren of kleinvee. Ind.: com-

"pl. keuken (ca. 4.5 x 2.5), woonk. met veldbrand en vakwerk (6 x
4,5), compl. en luxebadk., 2 slaapk. (mogelijkheid voor een derde).
iHgaai 26 huis
EYS/WITTEM, Mr. Dr. Froweinweg ’ 135.000,-k.k.
Halfvrijstaand woonhuis (gedeeltelijk mergel en vakwerk) geheel
gerenoveerd. Vrijst. ruime schuur/berging met carport en royale
tuin. Ind.:beg. grond: woonkeuken (3 x 3.5), bijkeuken, woon/eetk.
ca. 35 m 2.1 everd.: 3 slpkmrs. 1 hobbyruimte, mogelijkheid voor 4e
slpkmr. 2e verd.: zolder, perc.opp. ca. 620 m 2.
HEERLEN, Heerlerbaan f 225.000,-k.k.
Halfvrijstaand herenhuis/kantoorpand. Een stijlvol ruim kantoor-
pand met maximaal 10 kantoorruimten (totaal 200 m 2). Ook ge-
schikt voor combinatie wonen/kantoor of wonen/winkel. Uitsteken-
de staat van onderhoud. Eigen parkeergelegenheid. Aanvaarding
direct. Perc.opp. ca. 400 nr.
RANSDAAL, Dorpsplein ’ 195.000,-k.k.
Aantrekkelijke gezinswoning in kinderrijke buurt. Ind. 0.a.: hal met
wenteltrap tot op 2e verd., toilet, royale L-vormige woonkamer
(± 40 m 2), compl. keuken, garage, 3 ruime slaapks., badk., apart
toilet. Op de 2everd. is de eventuele 4e slaapk. (met vaste wast.),
c.v.-ruimte en berging. Het geheel is goed onderhouden.
SIPPENAEKEN (Big.) 5 km v. Epen ’55.000,-k.k.
Landelijk gelegen bouwterrein met blijvend vrij uitzicht. Geschikt
voor vrijstaand landhuis. Perc.oppervl. 1000 m .
VOERENDAAL, Panhuisstraat ’ 135.000-k.k.
Ruime tussenwoning met garage, mooie keuken, 3 slaapkamers
en douche.
WIJLRE, Krommeweg ’ 219.500,-v.o.n.
Prachtig vrijstaand woonhuis (nieuwbouw) met 3 slaapkamers, ga-
rage en grote tuin.

Ons kantoor is ook s\
geopend op zaterdag \
van 10.00-13.00 uur AwL \

MONCKEnBit MERTENS
MAKELAARDIJ O.GADVIESBURO

MERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 /1754
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I HEERLEN ’ 125.000,- k.k.
i Nabij centrum. Moderne, halfvrijstaande woning met cv.,
I tuin, berging en garage. Bouwjaar 1982.Mooie, royale in-
! deling.I BUNDE ’ 200.000,-k.k.

;,Papenweg. Halfvrijstaand woonhuis met cv., tuin en gara-, ge. Ruime woonkamer met terras, keuken, kelder, 3 slaap-
kamers, badkamer, bergzolder met kamer.; BUNDE ’ 225.000,- k.k., Lindenlaan. Mooi, halfvrijstaand woonhuis metcv., tuin en

1 grote garage. Entree, woonkamer (±5O m 2), keuken, luxe; badkamer, 3 slaapkamers. Zeer onderhoudsarm. Materia-
I len van hoogwaardige kwaliteit.

ZUID-LIMBURG vanaf’ 250.000,-k.k.
-Diverse woonhuizen en bungalows, waarmee op verzoek
-van opdrachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uw

wensen te kennen; misschien kunnen wij u helpen.
BORN ’ 255.000,- k.k.
NIEUWBOUW. Vrijstaand landhuis met cv., tuin (±4OO
m 2) en garage. Entree, woonkamer, eetkeuken (zonder in-
stallatie), bijkeuken, studeerkamer, 3 slaapkamers, bad-
kamer.
SITTARD ’ 280.000,-k.k.
Elsterweg. Vrijstaand herenhuis met cv., tuin, garage en
(mogelijkheid tot extra) carport. Woonkamer (±5O m 2),
luxe keuken, grote tuinkamer, kelder, 3 slaapkamers, bad-
kamer, zolder met ziWslaapkamer.
URMOND ’ 360.000,- k.k.
Vrijstaand landhuis (semi-bungalow) met cv., tuin met
'zwembad en vijver, garage. Zeer royale indeling.
SITTARD ’ 450.000,-k.k.
Leyenbroekerweg. Riant landhuis met cv., tuin met
zwembad en garage. Zeer ruim van indeling.
AMSTENRADE ’ 575.000-k.k.
'Representatief pand met kantoor/bedrijfsruimtes.
[Voor vele doeleinden geschikt.

GEVRAAGD
WOONHUIZEN EN BUNGALOAWS

in vooral
HOGERE PRIJSKLASSEN

Maak met ons kantoor een afspraak om
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS, de verkoop- en prijsmogelijkheden van uw pand te

bespreken.

■ TROOST■kl ' ONROEREND GOED,
\^mmW HEERLEN. TEL. 045-717976

_»___----—— j
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<?<S. DICKROSBACH
T. >^ ONROEREND GOED_____ 1 ! I ___=,
Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade

" Tel. 04492-2619

AMSTENRADE
Rustig gelegen, halfvrijstaand woonhuis met cv. Ind.: hal,
L-vormige woonkamer, keuken, badkamer met ligbad, toi-
let en v.w., 2 slaapk., zolder via vaste trap, kelder, achter-
tuin. Pand is geheel voorzien van rolluiken.
Vraagprijs: ’ 85.000- k.k.

HOENSBROEK
Uitstekend geïsoleerd, geschakeld woonhuis met cv. en
carport. Ind.: hal, woonkamer met parketvloer, keuken met
parketvloer, 4 slaapk., ruime badkamer met ligbad, 2e toi-
let en v.w., zolder via vaste trap, voor- en achtertuin, ber-
ging. Dit pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 135.000-k.k.

HOENSBROEK
Zeer goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met cv.
en garage. Ind.: hal, luxe keuken met inbouwapp., eetka-
mer, L-vormige woonkamer met plavuizenvloer, 4 ruime
slaapk., ruime badkamer met ligbad, 2e toilet en v.w.,
aparte wasruimte, zolder via vliezotrap, leuk aangelegde
tuin. Het geheel isvoorzien van rolluiken. Dit pand moet u
beslist van binnen zien.
Vraagprijs: ’ 175.000-k.k.

LANDGRAAF
Rustig gelegen, zeer goed onderhouden en geïsoleerde
halfvrijstaande woning met garageen cv. Ind.: hal, woon-
kamer, grote keuken met inbouwapp., bijkeuken, 3
slaapk., badkamer en v.w., tuin met tuinhuisje.
Vraagprijs: ’ 140.000,-k.k.

BRUNSSUM
Mooi perceel bouwgrond, gelegen op zeer goede lokatie
en nabij het centrum. Totale oppervlakte ±650 m 2.
Prijs: t.e.a.b.

Voor eventuele informatie over ons totale woningbe-
stand en/of aanbiedingen, gelieve u contact op te ne-
men met ons kantoor, maandag t/m zaterdag van 9.00-
-18.00 uur.

Bouwen of verbouwen
houtskeletbouw met steen, cepri, cederhout

PERFEKT HOUSE I
Geregistreerde aannemer: bel of schrijf:
Necropolisstraat 15bS, 3700 Tongeren (B).
Tel. 093212-238798 of 093211-331804.Financiering tot
125%. Bouwpremie en bouwdossier onze zorgen.
Eerlijke prijzen!!! Modelwoningte bezichtigen op
afspraak. I

70265 I

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

Prijs ’ 132.000- v.o.n. tthaTi
Perceelsoppervlakten van 130 m2tot
260 m 2
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 558,-*
'Afhankelijk van inkomen en
hypotheekvorm.
Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek 10 jaar
rentevast 8,9% voor alle projecten.

Inlichtingen/verkoop: 5748.
van maandag t/m vrijdag.____^ van 9.00-17.00 uur en

■M|ft(3______?l_l volgens afspraak;
■ 's zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

1 \ —
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I | fet^ ZÓ KUNT U WONEN.
In de wijk Corisberg krijgt een
nieuw bungalowpark gestalte. ±-J—i—Q-JZTj Bungalows.
Het plan sluit vrijwel aan op de villa- Er zijn 33 luxe patiobungaiows in aanbouwWijk De Erk en de groene long bij waarvan een aantal verkocht is. Er iskeus uit 4
de Caumerbeek. In ditprojekt worden verschillende indelingen bijv.: living van 47 m*

■' u.__^__"___*.-_.___ U-.U...::_.*_->_____ .._:: tot 56 nv mcl. gedeeltelijk open keuken), 3bungalOVVS, halfvrijstaande en vrij- slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en
Staande herenhuizen, vrijstaande 2e toilet. Garage. Patiotuin met boppervlaktes
villa's e.d. gebouwd in de prijsklasse van 97 m2tot 10° m 2
van’ 172.955,- tot’ 245.440,- Prij2en vanaf/ 219.570.-v.o.n. tot
V.O.n. ’ 237.570.--v.o.n.
■

k~k f | MfTil _1 _P___E-___ I Gaarne vrijblijvend volledige informatie $1
% I Irßf % I KÊM V%l IRfl °verdeDun9al°ws te Heerlen, Corisberg.

| Nlim: 3|—= -= _=_= MAKELAARDIJ B.V. | I
~~" '=='

_______________________
1 Postcode/PlMts: I

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* I Telefoon: I
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur I In ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra IZaterdag va. 900 tot 18.00 uu | Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. I

BEDRIJFSPfIHDiM
HEERLEN
* Centrum. Royale kantoorruimten 190 m 2

in modern gebouw op herkenbare lo-
katie. Parkeerfaciliteiten aanwezig.
Huurprijs’ 160,-- per m 2per jaar
excl. B.T.W.

* Kantoor/praktijkpand met 0.a.: kelder,
entree/receptie, kantoor 28 m 2, praktijk-
ruimte 60 m 2, toiletten, magazijn/
berging. 1 everd.: 3 kamers resp. 13 m 2,

11 m2en 7 m2.2e verd.: zolder/archief.
Koopprijs ’ 185.000,- k.k.

« Winkelunit te huur. Opp. ca. 60 m 2.

Huurprijs’ 1.500,- per maand excl.
B.T.W.

HOENSBROEK
* Gunstige ligging in de Kouvenderstraat;

winkelruimte 52 m 2met magazijn.
Huurprijs’ 25.000,- per jaar excl.
B.T.W.

KERKRADE
* Centrum. Modern winkel-woonhuis

nabij Markt. Part.: winkel 152 m 2,

berging, kantoor. Boyenwoning: 1e
verd.: woonk., keuken, berging; 2e
verd.: 3 slaapk., badk.
Koopprijs op aanvraag.

* Op industrieterrein Dentgenbach
modern bedrijfsgebouw. Bedrijfshal
575 m 2; hoogte 4.50 m. 2 electr.
poorten. Kantine, wasruimten. Apart
kantoor. Netto kantoorruimte ca. 125 m 2.
Koopprijs op aanvraag.

LANDGRAAF
» Nabij winkelcentrum "Op de Kamp"

halfvrijst. winkel-woonhuis met eigen
inrit. Globale md.: kelders; winkel-
ruimte 50 m 2, magazijn 26 m 2, garage,
keuken. 1e verd.: woonkamer 46 m 2,

3 slaapk., badkamer. 2e verd.: grote
zolder met slaapkamer.
Koopprijs op aanvraag.

SITTARD
* Groot kantoorpand nabij Markt te koop.

Kantoorruimtes: parterre, 1e en 2e
verdieping.
Koopprijs op aanvraag.

111STIENSTRA______ -= = BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

!___> HL _■-_!- ______ fT^D______H__________H_________Hl

TeKoop;
KERKRADE Pannersheidestraat 16, ruim huis ingedeeld
in 4 appartementen vraagpr. ’ 124.000,-k.k.

De huizen die in de afgelopenweken in onze advertentie
stondenhebben wij verkocht.

Heeft u ookonroerend goed tekoop?
Wij zouden u graag van dienst zijn.

i—,

I BRUNSSUM - HEMELDER
Fraaie, halfvrijstaande
premie-A-woningen

«SM?»*—--T-^M^^^i:^jiC___^!H*^
i*^—^. _^ ____i_r
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In hét kwalitatief hoogwaardige
bouwplan De Hemelder worden half-
vrijstaande premie-A-woningen ge-
bouwd. Prima gelegen, aantrekkelijke
architectuuren uitstekend afgewerkt.

De ruime woningen zijn prettig
ingedeeld met o.m. woonkamer,
eethoek, open keuken, berging,
3 slaapkamers, badkamer met douche,
vaste wastafel en aansluitmogelijkheid
voor een tweede toilet. De degelijk
gebouwde woningen worden afgewerkt
met o.m. betegeling van diverse
vloeren en wanden, wit sanitair, goede
isolatie, mechanische luchtafzuiging.

Koopprijs / 131.950,- v.o.n.
Rijksbijdrage max. / 41.000/- totaal,
volgens premie-A-regeling.

E RUIJTERS
makeUardij onroerend go«d- sittard maastricht heerien
6411AT Heerlen " van grunsvenplein 12- tel045- 713746

voorlichtingsavond
voor

kandidaat huizenkopers

m^r

HUIS & HYPOTHEEK
ONAFHANKELIJK HYPOTHEE K A O V I E S

Welkom op dinsdag 29 mei in het Baron Hotel (v/h City Hotel),
Wilhelminapl.l6 te Heerlen. Ontvangst vanaf 19.30 u. Aanvang 20.00 u.

Adviesburo Huis & Hypotheek werkt o.a. met devolgende geldverstrekkers: ABN, ABP, AEGON,
AMEV, AMRO, Bank, Bouwfonds Ned. Gem., Delta Uoyd,Nat. Nederlanden, NMB, Postbank,

StadRotterdam, Woonfonds Holl.. Westland Utrecht en werkt samen met
Aquina Makelaardij bv to Heerlen (lid NVM).Indien u deze avond verhinderd bent kunt uvoor een afspraak kontakt opnemen met adviesburo

Huis & Hypotheek, Ruys de Beerenbroucklaan 28 Heerlen, tol. 045 - 741624

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIi

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I En de makelaar weet van
wanten en kranten.

lIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIUIIIIIUIIIIII

Te koop
Nuth
- Stationsstraat, winkelpand met grote boyenwoning, prijs in overleg.

Nuth
- Gerenoveerde carré-boerderij. Ind. o.a. herenhuis, luze

appartement, stallen, binnenplaats (425 m2) opp. ca. 3800 m2,
inhoud ca. 2700 m3voor veel doeleinden geschikt,
prijs ’ 590.000- k.k.

'■

Geleen
- Napoleonsbaan noord - bedrijfspand met kantoorruimte en

boyenwoning, grote garage en ruim binnenterrein, prijs

’ 260.000- k.k.

In Nuth en omgeving zijn meerdere bedrijfspanden te koop. Voor
meer informatie kunt u kontakt opnemen met ons kantoor.

AsTARMANS O.G.
IL^^* J^) STATIONSSTRAAT3O 6361 BH NUTH

Tel. 045-243899 _^

Ons jubileumfeest I f^/^zetten wy nog even door I n/lmDe hele maand mei laten wij vin de feestvreugde delen, I JfM 1
25 jaarkwaliteitsmeubelen kunnen wij niet 1 W ÊÊ

onopgemerktvoorbij laten gaan.Bezoek daarom eens 1 f ÈÊË L
onze toonzalen en profiteer van onze feestaanbiedingen. \A LM

jj ' ' Maandag t/mVrijdagvan 9- 6u
1 HJ Jl fl STAANDE" EN _^_____

Zaterdagvan 9-suur f
jj ■^■ÜIIH uAVir. Donderdagkoopavond tot f

't ÏBSÏB een exclusieve &■■■■■! vanuit centrum Beek, richting
|«W« I kollektie klokken in Valkenburg/Schimmert; Bee*

* ■* tl I gel°oB^ eiken, gebeitst I ■M HÉËHH weer uit r'J^en 'anSsBeeker
6 I *^ ien in noten uitvoering. I EIS Tuincentrum, dan na ca. 2 km-
i Bl_____K In diverseprijzen en HÉM linksaf, na 200mtr. aan uw

«H ' l V wmï _/_■_________! mW%&9 __ _______

VERENIGDE FA B R I E KS T 0 C NZ A L E N H_____H___r^^

Zaterdag 26 mei 1990 " 46Limburgs
-wcmmwÊÊJkwt
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1L__^W.___P Tl___/___k.lt_ll lIC Salaris: In de loopvan de procedure zal er een salaris-
M) AltlxtlNMUlO aanbod worden gedaan in overeenstemming met opleiding
▼___ I . A [ rmiz-UT en ervaring van de kandida(a)t(e) en het niveau van de

W MAAoTRK_.nI functie

____________________________________________■ Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij de heer
WÊ^ÊIÊ^ÊÊ^ÊKUWÊUMmmmmm^ j yaessen, sectorhoofd A-opleiding, telefoon

043 - 862195, of bij de heer R. Blezer, Personeelconsulent,„. , telefoon 043-862193.
°">nen de dienst Opleidingen, bestaande uit 2 sectoren te
."«en A-opleiding en Vervolg-opleidingen bestaat momen- ——*e|. wegens uitbreiding, plaatsingsmogelijkheid voor een Bij de afdeling Algemene Heelkunde bestaat binnen het pro-
_j ject"diagnostiek en behandelingvan septische intensive-

*" OC __ 111 care Patiënten"een vacature voor een

Verpleegkunde m/v assistent genees-
327/3 ICUnCÜge Riet ïil

J'fcen: het verzorgen van lestaken; een bijdrage leveren
J 9" de beroepsinhoudelijke ontwikkeling; een bijdrage le- ODltflUlllCj lï|/v

aan de leerplanontwikkeling.
u vacaturenummer 337/6"9rel»ten: diploma verpleegkundige A of HBO-V; een
?06 .uate opleiding die voorziet in een onderwijsbevoegd- aanstellinggeschiedtvoor een periodevan 2 jaar.
3eid voor het vak verpleegkunde; bij voorkeur een oplei-
jn9 op sociaal wetenschappelijk of verplegingsweten- Taak; het verrichten van klinisch onderzoekbinnen boven-
chaPpelijk niveau. genoemd project.

T^'l»: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal Eisen: een basisartsmet aantoonbare brede interesse voor
1 4.087.. bruto per maand, in afwachting van de resulta- klinisch onderzoek.n van de functiewaardering.■ , Honorering: afhankelijk van ervaring, minimaal ’ 3.827,-
-,nl|c .tingen: kunnen worden ingewonnen bij de heer brutoper maand.fessen, sëctorhoofd A-opleiding, telefoon
yj3 - 862195, of bij de heer R. Blezer, Personeelconsulent, inlichtingen: kunnen ingewonnenworden bij
l6|efoon 043 - 862193. dr. C.J.van der Unden, chirurg, telefoon043-862053(werk) of

032-644200(privé).
nnen de dienst Opleidingen, bestaande uit 2 sectoren te
eten A-opleiding en Vervolg-opleidingen, bestaat mo- Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de6nteel plaatsingsmogelijkheidvoor een eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
|| . ■ - ■ ..-ijln en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
HOCent ' PieK-CeKUnCie onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-

den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
§3 ifi de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.gi'"/o m/V Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
Vacatureniimm_. .. a/ . keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de'ummer j<:ö._

zgn NVp-Sollicitatiecode.Een medisch onderzoekmaakt*»ken: het verzoroen van lestaken; een bijdrage leveren deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie komen zo-
yde beroepsinhoudelijke ontwikkeling; een bijdrage le- wel mannen als vrouwen in aanmerking.U kunt Uw solli-
V6ren aan de leerplanontwikkeling. «latte, onder vermelding van het vacaturenummer (op

H '» bnef en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14da-Verel«ten- diDloma basis-arts- klinische ervaring op de gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
S6lifigen Chimrgie en Inwendige Geneeskunde, evenals het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
tactische ervaring strekt tot aanbeveling. 6201 BK Maastricht.

te Hotelschool Maastricht is een vierjarige managementopleiding op JHÖII."acl>elors-niveau, voor leidinggevendeen staffunkties in onder andere de ISSISfj!°naleen internationalehoreca, civiele diensten in de gezondheidszorgen Wf)"wenzorg, toerisme en congresindustrie.
HOGE

HOTELSCHOOL
MAASTRICHT

11 Vert>and met promotievan een van onze medewerkers, ontstaat er een vacaturevoor een Hogeschool voor Management

Practicum begeleider
jteukentechnieken . .., Informatie

hert Practicum onderwijs in ons instituut bestaat uit het aanlerenvan manuele vaardig- Nadere inlichtingenkunnen
f aen, welke onder andere dienen als basis voor goed management. By bovengenoemde worden verkregen bij de heert". le gaat het om het bereiden van maaltijden en maaltijdcomponenten volgens de W. van Eerdenburg, Food and
situ -°nele normenvan de"HauteCuisine". De practica zijn geïntegreerd inde voedings- Beverage Manager, telefoon

atle van ongeveer 800 studenten. (043) 68.72.72 (school) of
/«W- (04904) 1.22.16(privé tussen

* jetassisteren van de docenten bij het in lessituatieuit tevoeren practicum; 18.00en 20.00 uur).
net begeleiden van studenten in practica enwerksituaties.

**tie-eisen: Postbus 3900
* ïï>resentatief voorkomen eneen uitgesproken gevoelvoor gastvrijheid; 6202Nx Maastricht« voorkeur M.H.S./S.V.H. geschoold;
* i„bedrijven van niv^u; K**'^"^«n

min'mum ieeftyj 25jaar. 8-2.ZlChrif>eHJke sollicitatiekunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van ditbladrichten BM Maastncht

■^College van Bestuur van de Hoge Hotebchool. Telefoon (043) 68.72.72.

KOENEN EN CO
REGISTERACCOUNTANTS

Koenen en Co is in 1982 gestart als een registeraccountantskantoor; het is inmiddelsuit9egroeid tot een organisatie van circa 60 medewerkers verspreid over vier kantoren.
Behalve accountancy behoren nu ook advisering over belastingen, subsidies en
automatisering, administratieve dienstverlening en secretariaatsservice tot het

dienstenpakket. Het werkgebied van Koenen en Co ligt voornamelijk in Limburg en
Oostelijk Brabant. Het kantoor onderscheidt zich door een kwalitatief hoogwaardige

dienstverlening en door een directe, betrokken relatie met de cliënt.
Wij zoeken nu voor het kantoor Parmingen een

voor de zakelijke dienstverlening
, 'n deze commercieel-administratieve van bedrijfsverenigingen behoren tot uwTUnctie is het uw taak om de afdeling die de kennisgebieden. Verder bent u een ge-
saiarisverwerking voor de cliënten verzorgt, sprekspartner op niveau, die wervend kan
u .'eiden en uit te bouwen. U stuurt een optreden, die op een collegiale wijze leiding*le|n team van medewerkers aan, u draagt geeft en die gevoel heeft voor dienstverle-
??rg voor probleemoplossing en voor klach- ning. U bent waarschijnlijk niet jonger dan'enbehandeling en u doet de afdeling 30 jaar en u bent afkomstig uit de regio.
Roeien door een goed benutten van de°6staande relatiekring en door het werven Wanneer u zich aangesproken voeltj*n nieuwe opdrachtgevers. Verder wordt door deze functie, richt dan uw sollicitatie^an u beleidsinbreng in het management- brief met curriculum vitae aan drs. F.J. Stee-ën, van kantoor Parmingen verwacht. mers van GITP, Postbus 9043, 6500 XC

tl Nijmegen. Bij hem (080-226468) of bij de
U bent voor ons een interessante kandi- heer J.G. Koenen, firmant (04760-72500)

o<*at wanneer u, door een combinatie van kunt u nadere informatie inwinnen.Pieiding en ervaring in de administratieve Een psychologisch onderzoek kan tot der\tQl' op een HBO-niveau kunt werken en selectieprocedure behoren. Het referentie-r^nken. Salarissen, belastingwetgeving en nummer is 0133.sociale wetgeving, CAO's en het werken

£|TP, adviseurs voor werving en selectie, CJ|tfl| BedrijfSpsychologie
tt,an°neelbeleid' oPleidin9 en training, C|%U Amsterdam, Breda, Groningen,

\^="agen^nt, organisatie en informatica. (_P \f Nijmegen, Rotterdam, Tilburg,Felst.

■ . ' #** ... .—.

Secretaris m/v
Ondernemingsraad

Binnen het secretariaat van deondernemingsraad
van het De Wever-Ziekenhuis bestaat een vacature
voor een secretaris/secretaresse (24 uur per week).

Het De Wever-Ziekenhuie Wij zoeken een medewerk(st)er die onder verantwoorde-
is eengrootalgemeen jjjkhetd van de 0.R.-secretaris administratieve
teteÏÏKXm. ondersteuning biedt bij het verrichten van een aantal
functie vervult in Zuki- specifieke taken waaronder:
Limburg. Het maakt " het verzorgen van de in- en uitgaande post;
samen metziekenhuis st. . gereedmaken en verzenden van vergaderstukken;
i&SSSri " ■* «*"**» van vergaderingen;
van rte stichting Gezond- ' ondersteuning O. (..-commissies.
heidszorg Limburg. _ _ , _

Door defusie St. Gregonus de Grote en het
Jaarlijks worden circa De Wever-Ziekenhuis gaan beide ondernemingsraden
20.000patiënten opgeno- in de nabije toekomst over tot de vorming van één
5.000 m de dag- ondernemingsraad zodat deze functie vooreerst slechts
verpleging; hetaantal een aanstelling voor bepaalde tijd toelaat.
poliklinlekbezoeken

bed^agtruim eenkwart FmctU^ism:
" ervaring in het notuleren van vergaderingen; deze

Aan hetziekenhuis iseen ejs ,s dermate van doorslaggevendebetekenis dat het

ZfmiXLZmTm niet ?invol is te soliiciteren-indien aan deze eis niet kan
circa 2.000 medewerkers worden voldaan. Steno verdient devoorkeur.
is het ziekenhuis één van " middelbare schoolopleiding;
degrootste werkgevers , goecte cor,taCtueie vaardigheden;

rea>°'
" goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid;
" vaardigheid ten aanzienvan PC-tekstverwerking.
Salaris conform CAO Ziekenhuiswezen.
Voor nadere inlichtingenkunt u bellen met de heer
P. Wetzels, toestel 766041.
Schriftelijke sollicitatieskunnen worden gericht aan de
Personeelsdienst. In de linkerbovenhoek dient u het
referentienummer te vermelden: FB 143.

Heerlen, HenriDunantstraat 5,
Postbus 4446, 6401 CX Heerlen,
tel. (04$) 76 6666.

v—DeMr^^^^enhuis—^

"'4.
Bruynzeel keukens en kasten bv, gevestigd te Bergen op Zoom,
produceert kwaliteitskeukens en -kasten, zowel voor de Nederlandse
markt als ookvoor de export. Het bedrijf kenmerkt zich door
kwaliteit en vooruitstrevendheid. Voor haar keukens en kasten
worden 1e klas materialen gebruikt, terwijl bij de produktie, naast
handwerk, gebruik wordt gemaakt van computergestuurde
produktiestraten.
Voor de verkoop van keukens en kasten zoekt Bruynzeel een

enthousiaste
vertegenwoordiger _..

voor het rayon Zuid-Limburg

De baan:— Na een introduktie in het bedrijf, gericht op produktiekennis en
marktbenadering, zult u, aanvankelijk onder begeleiding,
belast worden met het verzorgen van de afroepen van orders.— Al snel legt en ontwikkelt u kontakten met onze relaties, voor-
namelijk aannemers, architekten, gemeentelijke diensten en
woningbouwverenigingen. Het ligt in de bedoeling dat u op
korte termijn zelfstandig in het rayon kunt opereren.

Gevraagd:
— Enthousiaste kandidaten met initiatief, doorzettingsvermogen

en verantwoordelijkheidsgevoel.— Ervaring in een kommerciële funktie en een opleiding op
middelbaar niveau, waarbij ervaring in de bouwwereld en een
technische opleiding een pré kan zijn.— Woonachtig in of bereidheid te verhuizen naar het rayon.— Leeftijd 25 - 35 jaar.

Geboden wordt:— Een uitdagende en zelfstandige baan met mogelijkheden tot

" doorgroei in een gezond en groeiend bedrijf.
— Een adequate ondersteuning vanuit het bedrijf.
— Een goed vast salaris met een auto van de zaak.
— Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

| Bent u geïnteresseerd in deze funktie, schrijf dan een korte brief
metcv. naaf Bruynzeel keukens en kasten bv, afdeling personeels-
zaken, Postbus 140, 4600 AC Bergen op Zoom.

; _ v,—^r _-; S.v.p. op envelop vermelden

’ ~>v*___ï / "Verte9enwoorc|i9er"-

/bruynzeel/
i 1:

Café Americain
zoekt met spoed .
- zelfstandig werkende koks m/v- barpersoneel m/v- serveerders m/v

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch
(antwoordapp jrichten aan:

Ernést America
Markt 38
6131 EL Sittard,
telefoon 04490-25181. " " 85150

Gevraagd

gedipt, doktersassistente
Zij, die binnenkort gediplomeerd zijn,
worden ook verzocht om te solliciteren.

Brieven onder nr. HK 121, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

_, 1 . . ;

c *_
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£jL_\ technisch bureaugulikers bv
TECHNISCH BUREAU Voor onze vestiging Beek (L) zoeken wij t.bv. de aanleg en
GULIKERS BV als onderdeel van onderhoud van hoofdleidingen en dienstleidingen gas en water,
Visser & Smit Hanab te kontakt met:
Papendrecht ontwerpt, levert en
installeert elektro-technische FITTE!RSinstallaties voor industrie en _Tl l ■ En«
utiliteitsbouw. - opleidingen MTS-LTS werktuigbouw
Tevens behoren tot de werkzaam- - met ervaring
heden de aanleg en renovatie
van kabel en pijpleidingen voor HULPFITT_______
de Provinciale en overige nwhrn l ■ Enw. Nutsbedrijven. . op|eidjng LTS- met ervaring

Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatie binnen
10 dagen te richten aan:
VSH-Technisch Bureau Gulikers BV
Postbus 112, 6190 AC Beekl Tel. 04490-75555

Ter versterking van onze buitendienst, zoeken wij op korte termijn voor
full-time en/of part-time een

ASSURANTIE-ADVISEUR
Zijn taak zal bestaan uit het afsluiten van nieuwe verzekeringen en het
onderhouden van de portefeuille.

Onze gedachten gaan uit naar iemand die in grote lijnen beantwoordt
aan de volgende eisen;- leeftijd 25-40 jaar;- commerciële instelling en goede contactuele eigenschappen;
- middelbare schoolopleiding, bij voorkeur MEAO;
- in het bezit van het assurantiediploma B;- werkervaring in de verzekeringsbranche;
-woonachtig in of in de omgeving van Geleen;

De juiste kandidaat kan rekenen op een prettige werksfeer en goede
arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u
richten aan:

Adviesgroep CombiNed Geleen 8.V.,
t.a.v. de heer G.J. Roesink,
Van Veldekelaan 2A,
6165 EH Geleen «e??

I Tl7,_DE LIMBURGSE
mSmiffPERSONEELSGIDSI f

CAD%SW CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 j. Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals '4026. Fax (04454) 5085

111111111111111111111111111111111111111111111111l

37%
Kapitalwachstum In 2 Jahren,
davon 11% durch Schweizer Bank
garantierte Jahresrendlte
Pro Tourist AG, Ulmbergstr, 4
CH-8002 Zürich, T09411-342 46 65
I
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LOVEN TRUCK b.v.B______ï__£Ïs,
DAF bestel- en bedrijfswagendealer voor Heerlen e.o. -
Wegens uitbreiding van onze activiteiten, zoeken wij op zeer
korte termijn

* BEDRIJFSWAGENMONTEURS
* HULPMONTEURS
* MAGAZIJNBEDIENDE

i
Indien u aan de eisen voor een van bovengenoemde functies
voldoet en een nieuwe uitdaging wilt aangaan, dan staat daar
een salaris tegenover dat in overeenstemming is met deze
functie.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan onderstaand adres:
LOVEN TRUCK B.V.
Wijngaardsweg 61
6433 KA Hoensbroek 85056

frKicken bv is een van de grootste bandenspecialisten in Limburg,
met vestigingen in Voerendaal, Maastricht, Sittard en Tegelen.

Wegens uitbreiding van ons filiaal te Maastricht,
vragen wij met spoed:

ENKELE BANDENMONTEURS
voor vrachtwagens

i Wij bieden een prettige werksfeer en goede
arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met
ons filiaalMaastricht, Bemelerweg 90, en vragen naar
de Heer J. Kicken of de Heer Th. Noldus, tel. 043- 621515

Bandenspecialist

KICKEN bV.
| Bemelerweg 9,0, 6226 N5Maastricht, tel. 043- 621515 j
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____________£_■__£_ '^ j m̂m^m

./r \ x l___-_____H IwlV I ___■ I l^_t makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen ■_ _ GELEEN, Prof. Zeemanstraat S . OIRSBEEK, Drossaertweide S
I e KOOT) °P uitst- locatie gel. vrijst. bungalow met cv., souter- Schitt. gel. terrasbungalow metcv., inpand. garage enw ""V,VFf ra m, inpand. garage en royale tuin. Perc.opp.: 785 m 2. het terras op het zuiden met opt. privacy. Ind. 0.a.: Z-

Ind. 0.a.: living met parketvloer, open haard, eetkr., vormige living met open haard, mod. keuken, 4
keuken, study, 2 badkrs., 4 slaapkrs. Aanv.: i.o. Koop- slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet. Aanv.:

BINGELRADE,Kruisstraat S prijs: ’ 295.000,-k.k. i.o. Vraagprijs: ’ 157.500,-k.k.
Uitst. gerenoveerde herenboerderij met cv., kelders,
loods, appartementengebouw, ondergrond, groot ter- HEERLEN, Caumerbeeklaan H PUTH, Margrietstraat S
ras met ruime tuin, opp. ± 2000m 2. Hetparid biedtveel uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en Goed gel., uitst. onderh., halfvr.herenh. met cv., gara-
privacy. Ind. 0.a.: 2 kelders, sfeervolle hal, woonkamer tuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. ge, berging en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living met open
met open haard, eetkamer, woon-/eetkeuken, bijkeu- Beg.gr.: ruime hal, woonkr. meto.h. en parketvloer (± haard, mod. keuken metapp., 4 slaapkrs., roy. badkr.
ken, kantoorruimte, 5 slaapkamers, 2 luxe badkrs. en 58 nr), keuken, berging. 1e Verd.: 3 ruime slaapkrs., met ligbad, douche, v.w., toilet, zolder. Aanv.: i.o.
zolder. Dubbele garage. Ë.e.a. luxe en degelijk afge- luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2eVerd.: Vraagprijs: ’ 165.000,- k.k.
werkt. Tevens aparte woning en 4 appartementen. 3 slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.
Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. SCHIN OP GEUL, Valkenburgerweg H

HEERLEN, Weiten H Goed gel., vrijst. boerenwoonh. mef cv., tuin en ber-
BORN, Graaf van Loonstraat S uitst. gelegen patiobungalow met cv, garage en tuin. ging/opslagruimte. Perc.opp.: ± 800 m 2.Ind.: kelder,

Jlnd.:entree, woonkr. met o. hrd., keuken met app., bij- entree, keuken, bijkeuken, toilet, woonkr. met mog.
keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e 0.h., berging/opslagruimte. Overloop,4slaapkrs.,dou-

wgfömz^si&M.^ ,:«a toilet, berging. Aanv.: i.o. Prijs ’ 225.000,- k.k. cheruimte metv.w. Zolder. Aanv.: i.o.

M In centrum'gelegen appartement met cv. en berging. SIMPELVELD, Panneslagerstraat HJp Ind.: ruime hal,toilet, woonkr. ± 37m2 met balkon,keu- Goed gel. woonh. met berging en tuin. Ind.: kelder, hal,
mf', ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. toilet, woonkr., keuken, berging met douche., 3 slaap-

je Aanv.: i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k. krs., 2 slaapkrs. en zolder.Aanv.: i.o.

.-.'.■418 Nabij centrum gel. dubb. woonh. met cv., berging en SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan S
H tuin. Ind. nr. 41:kelder, hal, keuken, kamer, overloop en Schitt., opeerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh.

toilet, 3kamers badkr. met douche en v.w. en dakter- met cv., div.kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 au-
% ? ' ras. Ind. 41a: kelder, entree, toilet, woonkr. met 0.h., to's, zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400

keuken met app., hobbykr., 3 slaapkrs., badkr. met m2. Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken
1 'douche, dubb. v.w. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,- k.k. met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het

___&;_>,,_ "__.;*« i verse bebouwingen perc. grootte: 1335 m 2. Prijs: SITTARD, Leyenbroekerweg S
Halfvrijst. woonh. met cv., garage, carport en tuin. ’ 90.000,-k.k. ' Op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landhuis met
Perc.opp.: 233 m 2. Ind. 0.a.: living, keuken, 3 slaapkrs., cv., souterrain, inp. garage, geschikt voor 2 auto's en
badkr. met douche, v.w., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: HEERLEN, Oude Lindestraat H zeer royale tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 1.510m 2.
’ 132.000,-k.k. Nabijcentrum uitst. gel. karakteristiek woonh. met cv., Hetpand biedtzeerveel extra's. Ind.ca.: zeerroyale li-

garage en tuin. Ind.: o.a. sout.: cv.-ruimte, berging, 2 ving(± 110m 2) met openhaard, luxe keuken met app.,
BRUNSSUM, Akerstraat H hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet, 4 slaapkrs, 3 badkrs., kantoorruimte, zolder. Aanv.: i.o.
Villa "De Zeekoelen". Prima gel. villa met cv., garage, keuken, L-kamer, eetkr. 1e Verd.: 5 slaapkrs., badkr., Prijs opaanvraag,
carport en mooi aangel. tuin. Perc.opp.: ± 1250 mz. toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is
Ind.: souterrain: garage, provisiekelder, cv.-ruimte. voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, SITTARD, Overhoven S
Beg. grond:entree, hal, toilet, L-woonkr. met o.h. +42 woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k. Centr. gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv.,
m 2,keuken met app., bijkeuken, kantoor. 1e Verd.: 4 berging, tuin en ondergrond. Ind. 0.a.: keuken,
slaapkrs., badkr. met ligb., badkr. met douche. Het ge- HEERLEN, Pasteurstraat H woonkr., 3 slaapkrs., badkr. met douche,v.w. en2etoi-
hele pand is voorzien van rolluiken en verkeert in uitst. Rustig gel. halfvr. woonh. metcv., inp. garage en tuin. let, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 124.000,- k.k.
staatvan onderh. Aanv: i.o. Prijs: ’ 435.000,-k.k. Ind.: Sout.: geheel onderkelderd.Beg. grond:hal,toilet,

L-woonkr. met parketvloer, keuken. 1e Verd.: 3 SITTARD, Wolfrathstraat S
EIJS-WITTEM H slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: 4e Goed gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
Uitst. gel. vrijst. landh. met cv., garage en tuin (perc. slaapkr., bergruimte. Het pand verkeert in goede staat Perc.opp.: ± 300 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken met
opp. 1580 nr). Ind.: Sout: waskelder, provisiekelder, van onderhoud.Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 135.000,-k.k. app., 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., toilet, v.w.,
cv.-kelder, garage. Beg.gr.: ruime entree, hal,toilet, L- vaste trap naarzolder. Aanv.: spoedig,
woonkr. metopen haard ±54m2, kantoor, keuken met HEERLEN,Schandelerboord H Kooppr.: ’ 189.000,-k.k.
app., bijkeuken, berging. 1e Verd.: overloop, 2 royale Goed gel. appart. met cv. en berging. Ind.: entree,
slaapkrs., luxe badkr., aparte badkr. met douche. Het woonkr., keuken, badkr. met douche en v.w., slaapkr. SPAUBEEK,Parallelstraat S
gehelepand is geïsoleerd.Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud. Vrijst. luxe bungalow met cv., geheel onderkelderd, in-

Aanv.: i.o. Prijs: ’ 65.000,-k.k. pand. garage en tuin. Perc.opp.: 793 m 2. Ind. 0.a.:
GELEEN, Gansbeek S . ruime living, keuken met app., 4 slaapkrs., badkr. met
Uitst. onderh. goed geïsol. herenh. met cv., berging, HOENSBROEK, Hommerterweg H ligb., v.w. en 2e toilet,hobbyruimte, bar, kelder. Aanv.:
tuin en schitt. dakterras. Ind. 0.a,: mod. keuken met Gunstig gel. bedrijfspand met opslagruimte en boven- i.o. Vraagprijs:’ 359.000,-k.k.
app., woonkr. met open haard, 4 slaapkrs., badkr. met woning. Het geheel is voor div. doeleinden geschikt,
ligbad, douche, v.w. en 2etoilet. Vastetrap naarzolder. o.a. winkel-kantoor. (momenteel zijn 9 kamers ver- URMOND, Staakijzerstraat S
Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 162.500,- k.k. huurd. Opbrengst: ’ 3.600,-p.mnd.) Aanv.: i.o. Prijs: Goed onderh., geïsol, halfvr. woonh. met cv., garage

n.o.t.k. en tuin metopt. privacy. Perc.opp.: ± 270 m2. Ind. 0.a.:
GELEEN, JosKlijnenlaan S L-vorm. living (± 40 m 2) met o.h. en parketvloer, keu-
Op uitst. locatie gel. halfvrijst. woonh.met cv., kelders, HOENBROEK, Overbroekerstraat H ken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w. en 2etoilet,
garage met berging entuin. Perc.opp.: ± 360 m 2. Ind. Rustig gel. vrijst.woonh. met cv., garageen tuin (perc zolder. Aanv.: i.o.Koopprijs ’ 152.000,- k.k.
0.a.: living (± 50 nr}, mod.keuken met app., bijkeuken, opp. ± 1000 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. grond:
4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb. en v.w. Aanv.: i.o. hal, woonkr. met 0.h., eetkr., keuken, bijkeuken, hob-
Vraagprijs: ’ 189.000,-k.k. byruimte, berging, garage en div. stallen. 1e Verd.: -|* T . ,

overloop, 3slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. 2eVerd.: PNICUWDOUWGELEEN, Pietersstraat S vliezotrap naarzolder. Het geheel is voor div. doelein-
Stijlvol gerenoveerde vakwerk-boerderij in hetcentrum den geschikt en verkeert in goede staat van onder- HEERLEN, Oranje-Residence H
van Oud-Geleen, met o.a. cv., kelder, binnenplaats en houd. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 235.000,-k.k. Voortreffelijk centraal in centrum gelegenfraaie appar-
mooi aangel. tuin. Perc.opp.: ± 530 m 2. Ind. 0.a.: tementen op de hoek Dautzenbergstraat/Oranje Nas- „
woonkr. met plavuizenvloer en haardpartij (48 m 2), HOENSBROEK, Opbraakstraat H saustraat. Opp. varieert van 80 tot 95 m 2.Leuke inde—
eetkr., keuken, bijkeuken, douche, 4 slaapkrs., vaste Rustig gelegen split-level woning met cv., carport, en ling met o.m. woon-/eetkr., openkeuken, 2 slaapkrs.,
trap naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 259.000,-k.k. tuin. Ind.: hal, toilet, keuken, woonkr., berging, 3 badkr. met ligb. en v.w., balkon, berging. App. zijn ook

slaapkrs., badkr. met douche, v.w., 2e toilet, berging, met lift bereikbaar. Onder het complex voorziening
GELEEN, Portonnekuilstraat S Aanv.: i.o. Prijs: ’ 118.000,-k.k. voor 19 P-plaatsen. Koopsom, excl. P-plaats, vanaf
Uitst. onderh. vrijst. landh. met cv., onderkelderd met ’ 164.000,-v.o.n.
inp. garage, berging en tuin met opt. privacy. Perc. MUNSTERGELEEN, Absbroekstraat S
opp.: 446 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., serre, keuken met Gunstig gel. halfvr. woonh. met cv., aanbouw,kelder, LANDGRAAF H
app., 3 slaapkrs., gr. hobbyruimte, badkr. met ligbad, carport, garage entuin.Perc.opp.: 231 m 2. Ind. 0.a.: L- Nog Itekoop.
v.w. en 2e toilet, ruime zolder. Aanv.: i.o. vorm. living (ca. 52 m 2), Poggenpohl keuken met app., in het bestemmingsplan 'Op deKamp' bemiddelen wij
Prijs: ’ 229.000,-k.k. hobbyruimte, 5 slaapkrs., badkr. met ligbad» dubb. bij deverkoop van enkele premie-A-woningen met ga-

y.w., 2etoilet, berging. Aanv.: spoedig. rage. Met de oude, hoge subsidieregeling. Leuke wo-
GELEEN, Spaubeeklaan S Vraagprijs: ’ 210.000,-k.k. ningen met gevarieerde gevelarchitectuur en tuin op
Op uitst. lokatie gel. vrijst. woonh. met cv., kelders. het zuiden. Attractief ingedeeldmeto.m. woonkr., eet-
dubb. garage en royale tuin. Perc.opp.: 1.070 m 2. Ind. NUTH, Nierhoven H hoek, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en
0.a.: living, tuinkr., keuken, bijkeuken, 5 slaapkrs., bet. Riant gelegen, vrijst. landh. metcv., garage, zwembad. v.w., berging en cv-ruimte. Kooppr. vanaf ’ 137.265,-
-badkr. met ligb., toilet en v.w. Vaste trap naar zolder, perc. opp. ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs op aan- v.o.n. Rijksbijdr. ’ 44.000,- totaal, volgens pr-A-rege-
Aanv.: spoedig. Koopprijs: ’ 295.000,-k.k. vraag. ling. NETTO-MAANDLAST: ’ 540,-

-5 - Inlichtingen kantoor Sittard _h_____ï__^
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |

Taxaties-Verzekeringen I^Ll _TI L I V^^THypotheken-Financieringen _^m _L Jli M _____i__^«^ W

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

v______________________________l_______MH^

■_> ! T__r* _i____ * ____. ': . L:^t<__' -____- . * ::,j ____ ■______ ',l

*"* .''_i____________-■

■ BP. Dorekoel Hulsberg ■
A Fraaie tussenwoningen welke vrijwel geheel klaar ■R zijn voor bewoning. De woningen zijn speels van ■B architectuur.en hebben een ruime parkeerplaats voor ■A de woning. Ook zeer geschikt voor tweeverdieners. ■

___._=_■—___ d _____■ i _ Stuur mij vrijblijvende informatie overMM/m Bemiddeling In onroerend goed de woningen tr\ Hulsberg.Ir'mr'mm' hypotheken ■ verzekeringen-=-____■_. Naam:
O.lr. Culich «niiotd b.

Adres:
ECHT HFF RI_M
Kerkveldsweg-WestMA Akerstraat 96A WoonP|aats: p°stcode:

Tel. 04754-85999 Tel. 045-711088 Telefoon:
baa 043-646313 'n een ongefrankeerde enveloppe zenden

""■"■ """"" ■ aan: GGV, antw.nr. 200Q4, 6100 AA Echt.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★... UNIPOOLZWEMBADEN ■""
Uw EIGEN zwembad voor nog geen ’ 3.000,-.

Met filter en bodemstofzuiger.
0 4,5 m. H 1.20 m. Ook andere zwembaden:

ovaal - rechthoekig - achtvormig.
Vraag inlichtingen:

EIBL-Benelux b.v. Tel. 04490-27017
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

"_ Miw.-jm
KANTOORPAND GODS-
WEERDERSINGEL42TE
ROERMOND
D.D. 12 JUNII99O

1 De inspecteur derDomeinen,
Mierloseweg 2c(Postbus 233,
5700 AEHelmond),
te1.:04920-36880,
zalop dinsdag 12 juni 1990v.m.
om 10.OO uur te zijnenkantore in het
openbaarbij inschrijving verkopen:

het te Roermond, plaatselijkbekend
Godsweerdersingel 42, gelegen

1 kantoorpand met ondergrond, erf,
tuin en verdere aanhorigheden,
kadastraalbekend gemeenteRoer-
mond, sectieB, nummer2189,

I gr00t3.30 are.
De voorwaarden

Hetgoed is vrij en onverhuurd. en inlichtingen
zijn verkrijgbaar

Er is uitsluitend op woensdag 30 KSan
mei 1990 gelegenheid tot bezich- tet plaatse op de
tiging van 10.00uur tot 12.00uur dag der bezichti-
en van 13.00 uur tot 15.00 uur. ging.

Prima gelegen, naar eigen wens in te delen
landhuizen in Puth-Schinnen

p... :,-■::■ ._._,.^~y, .■ -. ■...,_.<-^_ ,-v. :,-■ .._,..,;,- r ;■-■■- . —1In het aantrekkelijke woongebied
'Achter Einder Coolhoff', centraal gelegen,
met directe aansluiting op de autobaan en
het vliegveld èn dichtbij een natuurgebied,
bemiddelen wij bij de verkoop van enkele
prachtige landhuizen.Elke woning heeft
een eigen verschijningsvorm dankzij de
individuele vormgeving van in- en exterieur.

Elke indeling is naar eigen wensen aan ffir ïl mte passen. Met keuzemogelijkheden uit i| s " i *s .
bijvoorbeeld 3of 4 slaapkamers, studeer- -fy'- """? Jl ~~~" *S_J~~J ___
kamer, berging, bijkeuken, hobbyruimte —~~u~ - ■ _____!.en/of balkon. Die ruime keuze maakt de ■'"""mÊaankoop van een woning bijzonder aantrek- ||È- wr^ _L_iÉ_l___l _H ___■keiijk. De woningen hebben verder o.m. een 1' ____________B______l_l_if ___!. ___Hl____il__K4-«' __fflW
royaal terras achter de woning, entreehal,
woon-/eetkamer, badkamer en garage. De ren en kozijnen, tegelwerk, dak- en spouw-
zolder is te bereiken via een vaste trap. isolatie, isolatie van debegane grondvloer

en isolatieglas. Zonder meer de moeite waard om de
De woningen worden uitstekend documentatie geheel vrijblijvend op te

afgewerkt met o.m. hardhouten buitendeu- Koopprijs ’ 344.000,- v.o.n. vragen.

I 'E__.Bi_MH__
makelaardij onroerend goed- sittard maastrichtheerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35- tel 04490 -11611

MAASTRICHT - MSTR. PASTOORSTRAAT
Prachtige woningen

op voortreffelijke lokatie
M- __________-—_______-_——__-

idden in de levendige, goed ,r^^geoutilleerdebinnenstad van Maastricht V*~^ "'^ .1 I V " " .worden aan de Mstr. Pastoorstraat bijzonder iR^:^~M '' *' «J£T. ~j^"
leuke appartementen gebouwd. De karakte- " j'ê^/É Jsa uMmristieke bouw, geïntegreerd in het stads- H___l^^ ■ J.^l . F" ~ * *kJ^r^^Tlrt. \beeld, heeft een grote variatie in woning- yilflM" ~ga . «P*s* - s . JfS JEI M., f^Pg
typen. Vrijwel geen enkele woning is gelijk llliïMl. PIT. _§ -Itó .„a 't^^ ~ f' Wï Ui Paan een andere, zodat het individuele aspect ||l| ~„„.', '*'' * "^; ! 9951..J.D. .èfh Ép j»
van de bewoner de volle aandachtkrijgt. T'P9| Ë Ikl JM- 11.^ .113 ' mio iS ffi. IZonder van het omgevingsgebeuren te *: nf»? -I --j

-■ .. —-J ~"aC __3d3 .J2mm Hfl33 ~n 1
worden afgesloten hebben de appartemen- . „ :!'OllH(i If ïj||É|t:^
ten een aantrekkelijke privacy. " gffj : jm|..J..JÖ\_.wsÏ " I^^^iZOfeL ; L-/L;-.iU J—J ' J-4

Het appartementencomplex isverdeeld L— —"7
over 4woonverdiepingen, met een keuze uit U bent geïnteresseerd in deze voortret-
-1 of 2 slaapkamer-woningen of studio, met felijk gelegen appartementen? De uitge-
ligbad of douche, betegeld dakterras en/of Koopprijs vanaf ’ 122.010,- v.o.n. breide documentatie ligt voor u gereed,
balkon. Goede voorzieningen, prima afwer- Rijksbijdrage / 15.200,- belastingvrij. Haal hem bij ons op, ofvraag om gratis
king. volgens premie-C-plus regeling. toezending.

Ir^^^ IS RUIJTERSde NMßwonmgmaj^^ -M ________ ■ W\m*M\J 1 ____■■ 1^ |
te MaaStricht^op^ateraj makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heeri*JI 6221 ED maastricht-wycker brugstraat 62 -tel 043- 218S J

EIGENDOMSBEWIJS | ï' ■ Il
STEENSTRAAT ______________ LEIDSCHEJ TRAAT

ARNHEM !■ ■ |

Hypotheekbedrag f120.000 l^mmm^^^m^ |; i Hypotheekbedrag f340 000
Looptijd 30 Jaar I: Ju I H Looptijd 30 jaar ;:
Bruto inkomen f40.000 f j ' yp'.he* .bedrag flBO 000 I 1 Bruto inkomen man fBO.OOO ij I ;
Alleenverdiener man m I ■ . 30 jaar fff Bruto inkomen vrouw f70.000 I
Ueftijd 25jaar I ’ruto tornenman fgoooo f" I Leeft.jdman 40jaar 'Brutoinkomenvrouw f2S^OO fl Leeftijd .rouw 36,3 a. j— : I !„,,.■ 35jaar || -—f— —-— _ :—— ! !De Spaar-öptimaalhypotheek vcrge- % l-ö»»'ja vrou. .'_ ,n. §: 0. Spa. e>p.i_aatttypotfieek. »erge; ileken met onze Annvrtei.anhypolheek j. J: otfjaar J § ; leken mot onzeAnhuiteitenhypotheek |:
Voordeliger venaf jaar4 ï J ""JT**?*g~T*t--*~~ii»_____ I J§ Voo .teltgervan. aar3-

totaal nettovoordeel | f __£^w__f"3_ 1 totaal».tto voordeel
Spaar-Optimaalhypotheek | I *~~ — —11 Spaar-ppömaalhypotheek I

f9O ______ il ,olaa'nerJ|o voordeel I P f77 nnfl129000 I I f77.000
{i

';;;wu^^^ f f36.000 I .■..u,,,,,,»,,,,^,^,^^

We hebben een hypotheek
die in ieders straatjepast. )

Gebaseerd op hel spel Monopoly. Een handelsmerkvan Parker Brothets © 1985. __/

_--1
De Spaar-Optimaalhypotheek bespaart u tien- ■T/

d^ndeagu.dens.Deßabobankheeftvooriede.een f^^^ggg*******®** ,
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Een hypotheekvorm waarmee u tienduizenden Adres: ———""" I
guldens kunt besparen. Dat is afhankelijk van de hoogte I Postcode/Plaats: ———^
van de hypotheek, uw leeftijd en uw inkomen. Telefoon: —--r"
Aan de bovenstaande voorbeelden kunt u zien om wat Koopsom woning: f ■■ ' j
voor enorme besparingen het uiteindelijk kan gaan. Hypotheekbedrag: f -^ j_ ~ . ' , . . ~ „ u ■ ■ i Bruto jaarinkomen:f Partner: f -—-~".Ga direct naar deRabobank. Of u nu een huis in J „ ,
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