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Personeelsgebrek door bezuinigingen van Justitie

Kantongerecht kan
werk niet meer aan

door rené vlems

ü^ARd - Het kantongerecht in Sittard functioneert door
gebrek niet goed meer. Zo moest kantonrechter
J.Becker gisteren 136 vonnissen in civiele zaken aanhou-

i2biJ gebrek aan mankracht. Door het al maanden durende
LÏQneelsgebrek worden in Sittard alleen nog dringende za-
J:.afgehandeld, zoals ontbindingen van arbeids- en huurcon-
[zen. Dat leidt tot grote achterstanden bij andere onderde-
elVan het werk. Zo wachten honderd voogdijzaken nog op

Vijftig rekeningen en verantwoordingen van on-
DeWindstelling liggen ook te wachten.

»I»Zj"zaak van de problemen ligt
( l ns kantonrechter Becker bij
ijteZuinigingen die door het mi-

e van justitie zyn opgelegd.
Jor a?°r kunnen geen vervangers
jjZiekg personeelsleden worden
W^ld. En daarom kunnen in
Vri tussen burgers geen von-

tmeer worden uitgereikt om-
Z.'ypisten, die de handgeschre-ven °^ band ingesproken veroor-

ig moeten uittikken, langdu-
et ziekteverlof zijn.

Beklag
e overwegingen die geleid

1^ v tot hetvonnis niet op schrift
b g' ls]hoger beroep niet mogelijk.

e°ker: „Advocaten hebben al

hun beklag bij mij gedaan. Ik sta
echter machteloos. Net als de arron-
dissementsgriffier, die voor onze
griffie verantwoordelijk is. Hij is im-
mers met handen en voeten gebon-
den aan het veel te krappe budget
dat hem door het ministerievan jus-
titie is toebedeeld. Als er niet snel

iets gebeurt, moet ik binnenkort
noodgedwongen op vakantie."
Volgende week heeft de Sittardse
kantonrechter een gesprek met de
arrondissementsgriffier. Dan zal be-
keken worden of er een oplossing te
vinden is voor de bestaande proble-
men. Indien dat niet lukt, zal
mr Becker persoonlijk op het minis-
terie van justitiein Den Haag aan de
bel trekken.

Alleen in de afhandeling van de
strafzaken ligt het Sittardse kanton-
gerecht op schema. Dank zij het ge-
bruik vgri. standaardformulieren is
het uittikken van die uitspraken
weinig arbeidsintensief.

De kantongerechten "in Heerlen en
Maastricht hebben wel enige tijd
hulp geboden, maar die kunnen nu
ook geen mensen meer missen.

Hetweer
'^bewolking
\J?*.B zal er veel bewol-
% Z1» waaruit van tijd tot
'1. u,5en. °f motregen zal val-
\{J. w'nd is matig uit zuid-
lltH, ''Jke richting en de ma-

wordt 11
«Ht ■»" De minimumtempera-
Nu °or de komende nacht

d
6 graden. Zondag be-

\^ ac dag met veel bewol-
Kt *n perioden met regen,
ViZP de dag kunnen er op-
S eisen voorkomen en kun-
Jlu' enkele winterse buien
i'ïui..0* w>nd blijft matig

* "'«Westelijke richting en
Sdt .Maximumtemperatuur
V graden.
♦efte *ctuele informatie be-
St i u *let weer in Limburg
'W beUe« 06-91122346.

07.49 onder: 11.59
V,?p: 15.31 onder: 07.17
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lkk
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EG-ministers bezien gezamenlijke actie tegen Iran

Justitie onderzoekt
boek van Rushdie

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Op het ministerie
van Justitie wordt bekeken of er in
het omstreden boek Duivelsverzen
van Salman Rushdie sprake is van
'smadelijke godslastering. Indien
dit zo is, wordt overwogen de ver-
spreiding van het, vooral door
Iraanse islamieten gewraakte,
boek in ons land te verhieden. Pre-
mier Lubbers heeft dit gisteren na
afloop van het kabinetsberaad be-
kendgemaakt. Inmiddels hebben
gisteravond de moslimgroeperin-
gen in Nederland zich uitgespro-
ken tegen het boek, maar tegelijk
keurden zij deoproep tot moord op
de schrijver ten sterkste af.

De minister-president ging omstan-
dig in op de helezaak. Hij gafte ken-
nen dat maandag de EG-ministers
van Buitenlandse Zaken in Brussel
bijeen komen om gezamenlijke
stappen tegen Iran te bespreken.
Zoals bekend, hebben de Iraanse
leiders de dood van Salman Rush-
die geëisten daarvoor ook een belo-
ning uitgeloofd.

'Verontrustend'
Lubbers noemde de hele affaire
'een buitengewoon vervelende
zaak. 'Pijnlijken verontrustend', al-
dus de eerste minister. Hij sprak
verder over 'niet te aanvaarden ver-
schijnselen', 'iets tragisch' en over
'een vlam van intolerantie' die in-
eens door de wereld schiet terwijl
tegenstellingen juist steeds verder
afnemen.
Zoals bekend heeft de uitgever
Veen besloten het omstreden boek
vooralsnog niet te verspreiden. Men

wil eerst verder overleggen met de
rijksoverheid en moslem-organisa-
ties in ons land.
Lubbers deelde verder mee dat de
Iraanse ambasadeur in ons land
door minister Van den Broek is ont-
boden. Dit om nog eens 'frank en
vrij' het Nederlandse standpunt in
de hele zaak uiteen te zetten.

Excuses
De president van Iran, Ali Khame-
nei, heeft gisteren gezegd dat de
Iraanse leider Chomeini en de isla-
mieten in de wereld de Britse schrij-
ver Salman Rushdie mogelijk ver-
geving schenken, als dezezijn excu-
ses aanbiedt en toegeeft dat hij een
fout heeft gemaakt door hun religie
te beledigen. De uitspraakvan Kha-
menei tijdens hèt vrijdaggebed in
Teheran is heteerste teken dater op
zou kunnen wijzen dat Iran pro-
beert de onrust te verzachten die in
het Westen is onstaan na de oproep
van ayatollah Chomeini om Rush-
die te vermoorden.

" Zie ook pagina 7
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Ruim 21.000
bouwvakkers
demonstreren
HEERLEN/DEN HAAG - Ruim
21.000 bouwvakkers hebben gis-
termiddag hun werk neergelegd
om een van de negentien demon-
stratieve bijeenkomsten van de
Bouwbonden CNV en FNV te
bezoeken. De opkomst was veel
hoger dan de bonden hadden
verwacht. In Sittard kwamen ze-
ker 900 bouwvakkers naar de
Stadsschouwburg om hun onge-
noegen te uiten over de houding

van de bouwwerkgevers in de
moeizaam verlopende CAO-on-
derhandelingen.
Voornaamsteknelpunt daarbij is
dat de werkgevers vier verplich-
te vakantiedagen rond de kerst
willen inruilen voor vier rooster-
vrije dagen. Dat lijkt nauwelijks
een actie waard, maar de bonden
vrezen dat de bouwvakkers door
deze 'wisseltruc' vier vrije dagen
kwijtraken. In de praktijk is het
in de bouw, zeker bij kleine be-
drijven, heel moeilijk om tussen-
door vakantiedagen op te ne-
men, met als gevolg dat ze aan
het eind van hetjaarvaak in geld
worden uitbetaald.

" Zie verder pagina 19

" 900 bouwvakkers verzamelden zich gisteren in de Stadsschouwburg van Sittard om te de-
monstreren tegen de houding van dewerkgevers. Foto: PETER ROOZEN

Liof-werknemers leven
in onmin met directie

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Het vertrek van de
voormalige directeur irPiet Niessen
lijkt de Industriebank Liof geen
goed te hebben gedaan. Een insti-
tuut, dat een belangrijke taak heeft
bij de aantrekking van nieuwe be-
drijven, kampt zonder meer al met
een voortdurende aantrekkings-
kracht van het bedrijfsleven op het
personeel; en nu leeft een deel van
de huidige werknemers in onmin
met de 'nieuwe' directie. Sommigen
zelfs op voet van oorlog. Ontslag-
dreiging, maandendurend 'ziekte-
verlof; de sfeer is ernstig verpest.
Een intern onderzoek dat enige tijd

door de directie en de personeels-
commissie werd ingesteld, wees uit
dat het werkklimaat er bij het Liof
niet bepaald zonnig bij stond. Het
gekrakeel tussen personeelsleden
en directie beleefde een climax toen
éénvan dewerknemers, onder meer
belast met de financiële administra-
tie, ontslag boven het hoofd hing.
De betrokkene zou niet naar beho-
ren functioneren en het conflict
leidde onlangs tot een rechtszaak,
waarin de Liof-directie het ontslag
van de werknemer vroeg. Tijdens
de behandeling, diebuiten de publi-
citeit bleef, werden over en weer be-
schuldigingen geuit. Zo zou de di-
rectie in 1987 nogal fors gedecla-
reerd hebben aan reis- en verblijf-
kosten - voor enkele tonnen - waar-
door deze post in een jaar tijd bijna
verdubbelde.

% Zie verder pagina 19
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Maastricht
kandidaat voor

Europees instituut
door pierre rousseau

MAASTRICHT - Opnieuw stevent
een omvangrijk instituut van Euro-
pese allure af op Maastricht. Het is
de 'Europese Council of Integrated
Medicine', die tijdens een congres
eind april in het MECC zal worden
opgericht. Deze organisatie is be-
stemd voor artsenorganisaties op
h.et gebied van de alternatieve ge-
neeskunde uit heel Europa.
Vestiging van de Europese zetel
brengt automatisch een grootaantal
arbeidsplaatsen met zich mee. Het
gaat immers om het secretariaat van
een immense organisatie waarbij
uiteindelijk tussen de 200.000 en
500.000 natuurartsen uit de EG-sta-
ten, maar ook uit andere Europese
landen, ingeschreven zullen staan.
In het licht daarvan heeft de Neder-
landse organisatie, het Artsenover-
leg Additieve/alternatieve Genees-
kunde, de provincie Limburg en de
gemeente Maastricht benaderd om
voor de vestiging in deze stad PNL-
gelden in de wacht te slepen.

" Zie verder pagina 19
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kunst

Schilderijen en objecten in Gemeentemuseum Roermond

Gevoelige Geometrie
van Paul Brandts

ROERMOND - In het Roer-
mondse Gemeentemuseum
begint vandaag een presen-
tatie van schilderijen en ob-
jecten van Paul Brandts. De
directeur van het museum
zal naar mag worden ver-
wacht in zijn korte toe-
spraak toelichten hoe het
initiatief tot de tentoonstel-
ling is ontstaan: op grond
van een kennismaking met
de exposant bij de eerste
Trajecta-tentoonstelling in
1983, herhaald in 1985. Het
gedegen en afgewogen
werk van Brants heeft een
zodanige indruk op hem ge-
maakt, dat hij zich - naar
zijn zeggen - drie jaarmoei-
te heeft willen getroosten
om de tentoonstelling tot
stand te brengen, die nu in
het museum te zien is tot en
met 12 maart onder de titel
'Geometrie sensible'.

De moeite werd voor een deel ver-
oorzaakt door de geringe honkvast-
heid van de kunstenaar, die tijdens
zijn toch nog korte loopbaan - hij is
thans 35 - domicilie koos in Duits-
land, Zwitserland, Frankrijk en laat-
stelijk Italië. Ook nu is zijn verblijf-
plaats onduidelijk: zowel Stevens-
weert als deLeidseKade in Amster-
dam worden als adres vermeld. In-

tussen moet hij tenminste van 1979
tot 1984 in Maastricht hebben ver-
toefd want de twee laatste van die

jarenstaat hy als studentin de regis-
ters van de Jan van Eyckacademie
vermeld. De zwerflust had mis-

schien liefde, maar geen liefde voor
de kunst tot drijfveer; na zyn mid-
delbare schoolopleiding in Heerlen

verkoos hy een zelfstandig bestaan
als arbeider in de Duitse industrie.
Misschien heeft de belangstelling
voor bouwkunde die hij thuis op-
deed, een voedingsbodem gelegd
voor een ontwikkeling, die pas na
vele jareninzette met het besluit, op
een zondagmorgen aan zyn gezellin
bekend gemaakt met de uitspraak:
'Olympia, ik weet het, ik ga in de
kunst.

Bij een beschouwing van het object
van glas en perspex, dat uit meet-
kundig zuivere rechthoeken en pa-
rallellogrammen is opgebouwd,
herinnert hij zich dat hij ook vóór
dat besluit al experimenteerde met
in strengevormen gesneden glas en
lichtbronnen. Ook dit object werpt
schaduwen op de muur, die er een
geïntegreerd bestanddeelvan schij-
nen. Een spel met regelmatige, tot
plat vlak gereduceerde volumes is
meestal het onderwerp van zyn
schilderkunstige experimenten.
Want schilderenwordt het vak, dat
hy zich met ernst en toewijding zal
eigen maken als autodidact. Het is
zelf verworven bekwaamheid die
hem toegang verschaft tot de acade-
mie. Van zijn eerste schilderijen
toont de tentoonstelling voorbeel-
den. Het zyn experimenten met
ruimte en meetkundige lichamen,
met verwerping van het klassieke
perspectiefen het verdwijnpunt. In
die experimenten is de vorm van
het schilderij betrokken, dat vaker
zeshoekig is dan vierkant of recht-
hoekig. De vlakken zijn messscherp
begrensd. Zijn manier van verfop-
brengen is van het begin af aan ge-
kund: laagover laag, in maar weinig
tonen tussen zwart en wit.

Een tweede reeks schilderijen lykt
minder celebraal van opzet; de har-
monische compositie heet ook hier
niet onterecht geometrisch, maar ze
is meer intuïtief van oorsprong en
daarom hier bij uitstek 'Sensible'.
Alleen een schijnbaar" van nature
aangewaaid gevoel van evenwicht
en esthetiekkan tot deze resultaten
voeren, wantten tijde van zyn belof-
te aan Olympia was Brandts op het
gebiedvan beeldendekunst een on-
beschreven blad. Vasarely, Mon-
driaanen deStijl hebben hem nooit
als voorbeeld gediend: hy heeft al-
les opnieuw uitgevonden. Hetzelfde

esthetisch gevoel conditioneert
zijn talent voor industriële vormge-
ving. Zyn door Artifort in produktie
genomen zeshoekige tafel schijnt
nog van zijn schilderkundige the-
mas afgeleid. Ontwerpen voor klok-
ken en horloges zijn geheelzelfstan-
digen op funktionaliteit gericht. Zij
vertonen een voor iemand die niet
door opleiding met de techniek ver-
trouwd is opmerkelijke „compre-
hension du materiel". Niettemin: de
realisatie van zijn ontwerpen ver-
loopt niet altijd succesvol, al tikt nu
zijn kwartsgestuurde klok „Good
Times" de uren weg aan de muur.
De kunstenaar spreekt van zwarte
bladzijden in zijn levensboek; daar-
bij past discretie, maar dat er een ge-
vormd is door een beroving van zijn
atelier in Amsterdam wordt spoedig
duidelijk. Of de zwarte bladzijden
van doen hebben met de sombere
kleurstelling van de derde reeks
schilderijen, die de hoofdwanden
siert van de grote zaal, blijft een
open vraag. Een schilderij, dat de
titel draagt „I'ame du crepuscule"
onthult daaromtrent niets, al valt
het woord „kruisweg" daarbij in zui-
ver nederlands. Het zijn alle doeken
van een uiterst fraaie peinture,
waarin de tinten van onderliggende
lagen lichtjes meespelen langs de
haarscherp getrokken begrenzin-
gen van kleurvlakken. Een aparte
plaats neemt het doek „Mozart" in,
dat zowel figuratief is als informeel
geschilderd, met verfpartijen die in
een post-cobra- schilderij niet zou-
den misstaan. Het komt voort een
behoefte aan lyrische expressie
naast al het cerebrale werk; en ook
aan oefening in verfgebruik. Een
bijzonderheid is dat het hoofd van
Mozart oplicht in het donker: een
mystiek eerder dan ludiek effekt,
naar de verzekering van de schilder,
die het teweegbracht met fosforise-

rende verf. Alleen om het du*
dat spreekt uit denu eens eert»
dan weer intuitieve bena*
dringt zich een vergelijking °P
de groteKnoebel in het Boni»
tenmuseum. Daar houdt de*
lijkbaarheid op: de kleurighe'"
knoebel ontbreekt, de faam vBj
den staat in geen verhouding
budget van hun tentoonstel^evenmin. Een catalogus
Brandts kon er niet af. Het v<*
tussen musea en galerieën *
somsklein. Intussen: het roei*
se initiatief kwam er zonder »j
morele steun van die van de*'De Kikkerberg in Haelen en *
is ook wat waard. Paul Brandp
enkele jaren gastdocent aan 0*

demie voor bouwkunst in Ai*j
leverde ontwerpen voor styüjjj
monumentale vormgeving en'
sindsenige tijd op als „Art-dir*
van regio-kabel Limburg bv*
funktie die hem toestaat te &
menteren met computergestj
vormgeving en zijn „comP'J
sion du materiel" andermaal 1'

proeven.

pieter defesche

" Objecten van Paul Brandts, te zien in het Roermonds Gemeentemuseum

exposities
Sittardse aandacht
voor Joseph Beuys

SITTARD - In Sittard wordt ko-
mende weken uitvoerig aan-
dacht besteed aan het werk van
de befaamde, in 1987 overleden
Duitse kunstenaar Joseph
Beuys. Het Kritzraedthuis toont
tot en met 19 maart ruim vijftig
werken, voornamelijk grafiek; in
het kunstcentrum De Fabriek
wordt op vier zondagen werk ge-
toond van kunstenaars, die rea-
geerden op de uitgangspunten
van Beuys.

De expositie in het Kritzraedt-
huis, die vandaag begint, kwam
tot stand dankzij bruiklenen van
het Van Reekummuseum te
Apeldoorn. Zij is opgebouwd
rond een aantal thema's die cen-
traal staan in de ontwikkeling
van Beuys' werk. Zo wordt er
verwezen naar de door Beuys ge-
bruikte materialen koper, vet,
vilt, ijzer en magnetische velden.
Verder worden veertien litho's
vertoond, die deel uitmaken van
de reeks naar aanleidingvan de
Codices Madrid van Leonardo da
Vinci. In het begin van de jaren
zestig startte Beuys zyn 'Aktio-
nen', aanvankelijk in samenwer-
king met de Fluxuskunstenaars.
In het Kritzraedthuis worden
werken getoond over de Aktio-
nen 'Manresa', 'Hauptstrom' en
'Eurasienstab'. Verder wordt er
d.m.v. een aantal prenten verwe-
zen naar de zeer complexe ruim-
telijke installatie 'Tramstop' en
over het project '7000 Eichen',
dat werd gerealiseerd tussen de
Dokumenta-tentoonstellingen in
1982 en 1987, waar Beuys' wedu-

we de zevenduizendste plantte.
Dit project is niet alleen een
enorme sculpturale ingreep in de
stad Kassei, maar ook een con-
cretisering van wat Beuys ver-
stond onder 'Sociale Plastiek.
Ook aan het thema 'Erweiterten
Kunstbegriff/Free International
University', waarin Beuys zyn
maatschappijvisie tot uitdruk-
king probeert te brengen, wordt
aandacht besteed.
Op 19 en 26 februari en 5 maart
zal André Dezelak tussen 14.30
en 15.30 uur een toelichting ge-
ven op het werk en de ideeën van
Beuys. De expositie is te bezich-
tigen van dinsdag tot en met vrij-
dagvan 10.00 tot 17.00 uur, zater-
dagen zondag van 14.00 tot 17.00
uur.
Het Sittardse kunstenaarsinitia-
tiefDe Melkfabriek heeft kunste-
naars gevraagd te reageren op
hetwerk vanBeuys. De tienkun-
stenaars - Han Rameckers, Leon
van den Heuvel, André Dezelak,
Floor Kortbeek, Sander Beem-
ster, Cor Knops, Chrys Steeg-
mans, Nuggy Peeters, Jos Cle-
vers en Ron Speetjens - hebben
hoofdzakelijk ruimtelijk werk
gemaakt: beelden, installaties,
environments en performances,
waaruit ofwel een ode aan ofwel
een afwijzing van het werk van
Joseph Beuys valt af te leiden.
De expositie, die de titel 'To
Beuys or not to Beuys' heeft
meegekregen, is geopend op 19
en 26 februari en 5 en 12 maart
tussen 14.00 en 16.00 uur in De
Melkfabriek, Agricolastraat 73.

Gerbrand Volger
bij Wansink

ROERMOND - Galerie Wansink

in de Neerstraat te Roermond
toont tot en met 12 maart werken
van Gerbrand Volger uit Wor-
mer. De expositie, die bestaat uit
recente schilderijen, pastels en
gemengde technieken op papier,
loopt tot en met 12 maart en is ge-
opend van woensdag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur,
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Volger begon zyn carrière begin
jarenzeventig met het schilderen
van landschappen, portretten en
vrouwenfiguren. Daarna hield
hij zich geruime tijd bezig met
het schilderen van verlaten fa-
brieksgebouwen in verval. Zijn
nieuwste werk toont een duide-
lijke evolutie, waarbij afbeeldin-
gen van mens en dier steeds
meer op de voorgrond treden.
Vele van zijnwerken zijn overgo-
ten met een transparante gouden
of orarye gloed. Tevens worden
enkele voorlopers op zyn nieuwe
project getoond: werken ge-
maakt op het industriecomplex

van Hoogovens te IJmuiden.
" Werkvan Gerbrand Volger, te zien bij Wansink.

(foto HOGERS-VERSLUYS)

Het denken
dat ziet

MAASTRICHT - Onder de titel
'Het denken dat ziet' wordt vanaf
vandaag in de Krabbedans te
Eindhoven en in de Jan van
Eyck Akademie te Maastricht
werk getoond van tien kunste-
naars, dieallenin meer ofminde-
re mate gebruik maken van het
medium fotografie. De tentoon-
stellingbestaat uit twee delen en'
zal tegelijk in wisselende volgor-
de worden getoond op beide lo-
katies.
Mels van Zutphen, Edith Gru-
son, Ine Lamers en Paul Ouwer-
kerk zijn het eerst in Maastricht
te zien en wel tot 12 maart. Daar-
na volgen tot 19 april Thomas
Lenden, Barbare Hanlo, Lidwien
van de Ven, Ernst Moritz, Ewout
Traast en Betsy Green. De Jan

van Eyckacademie is geopend
van dinsdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.

'Het denken dat ziet' is geen foto-
grafie-tentoonstelling in de enge
zin van het woord. De titel ver-
wijst op de eerste plaats naar de
autonome kracht van het den-
ken, het concept, datvooraf gaat
aan het beeld. In de op deze ten-
toonstelling getoonde werken is
defoto niet langer meer identiek
aan hetgeen zy voorstelt. Ze
wordt tot een intermediair in de
communicatie. De foto's roepen
vragen op bij de toeschouwer
over datgene wat ze zouden kun-
nen voorstellen. Het denken,
waardoor ook de toeschouwer
gaat zien.

Hans Keuls in
Stadsschouwburg

HEERLEN - In de recent ver-
bouwde hal van de Heerlense
Stadsschouwburg wordt tot 1
juni werk getoond van de uit
Heerlen afkomstige kunstenaar
Hans Keuls. Het zijn schilderijen
op katoen en linnen met tempera
en acryl, die de zijfoyers en de
hal versieren. In mei komt Keuls
met een volledige tentoonstel-
ling van recent werk in de expo-
sitieruimte van de schouwburg.

En verder...
... zyn er in galerie De Hanenhof
te Geleen tot 12 maart foto's te
zien van Frank van Helfteren; ...
toont het Raadhuis van Land-
graaf tot 9 maart werk van foto-
graaf Philip Mechanicus ... en is
in galerei Voorburght in Lim-
bricht tot 2 maart Paul Mentink
te gast met hyperrealistische
werken.

recept
Lamsbout met
gorgonzola-saus

Benodigdheden voor 8-10 personen:
1 lamsbout van IV2 tot 2 kg, peper,
tijm, 50 g bakboter, 250 g sjalotjes of
uien, 2 teentjes knoflook, 1 bos voor-
jaarsuien of 2 dunne preien, 250 g
kleine of sherry-tomaten, _ 1 droge
witte wijn, 300 g gorgonzola-kaas en

2 bekertjes crème fraiche.

Verwarm oven voor op 225°C. - stand
5/6. Snijd vet van lamsbout en wrijf
in met peper en tijm. Smelt boter en
schroei hierin bout rondom dicht en
bak hem bruin in 10 minuten. Neem
daarna de bout uit de pan. Hak de
sjalotjes en de knoflook fijn, halveer
voorjaarsuien of snij prei in stukken
van 4 cm. Ontvel de tomaten. Bak de
groenten al omscheppend in braad-
vocht. Schenk er de witte wijn bij en

breng aan de kook. Leg de lamsbout
er weer bij en schuif de slee in oven.
Roer gorgonzola los met crème frai-
che. Keer lamsbout na 10 minuten en
bestrijk met de helft van de crème.
Doe dat ook met de andere helft.
Braad bout in lVi Uur gaar. Schep de
saus in een kom. Snijd vlees in plak-
ken evenwijdig aan het bot. Serveer
.hierbij groene salade met veldsla, ge-
kookte broccoli-roosjes en een
driekleurige lintmacaroni.

hub meijer

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Oplossing
van

gisteren -o-a - g - '

-pc r gol'
-cc- i a e "
arre s I e e

bed- t - r '
-tel - k -■]
stra m i e "
-e-kape"1

J

cryptogran

HORIZONTAAL:
1. Vraag de adellijke heer om hetzelfde lied
te zingen. 5. Is moeder verplicht 'm een
voorwereldlijk dier te noemen? 8. Op de
scheepstrap een tuimeling met een stuk
chocolade maken. 9. Schop 't stuk doek
niet weg, het moet achter een wiel hangen.
10. Doe de inzet in het vaatwerk. 11. Het
aannemen ten bedrage van de vrije keus.
12. De goede kant op met twee voorzet-
sels. 13. Op Ameland even mijn schoen
vastmaken. 17. Heeft de kat in het voorjaar
een voelspriet? 19. Je mist in jeslaapplaats
een goede nachtrust als je te veel gedron-
ken hebt. 21. Het bedrag dat u in de mest-
hoop vindt. 26. Niet verder gaan met sok-
ken herstellen. 27. Laat onder andere 'n
muziekwerk zonder grondtoon horen. 28.
Vreemde brandstof uit 20. 29. Hij staat met
een aanzienlijke rekening voor de deur. 30.
Brengt een lied ten gehore om te laten zien
hoe de wijze van bewerking is. 31. Wat een
gekakel omdat er gas ontsnapt. 32. Is oom
bij de club van T.V.-detectives?

VERTICAAL:
1. Betrekking om via de bomen deri}
zich voort te bewegen. 2. Wacht nel
achter de lijst op een visgerecht? '-J
betalen moet om één luchtige verbalte krijgen. 4. Is 't in 26 niet allem^iniets geweest? 5. Een vet vogeltje j,
kens en koeien? 6. Laat met de t*L|
het gerei brengen. 7. Doet een lefl^ji
zelfde voor de gelijkheid? 14. Hetko1,,
is voor de stroom. 15. Gesloten taj
een volle zaal. 16. Er komt geen^Z
het verdriet; de tranen vormen
plas. 17. Een schatje anders van &'(18. Naar aanleiding van een deel %
dragsorganisatie. 20. Een streep sPj
vlas. 22. Zit vader op de zitplaats ,
godsgezant? 23. Ze zijn het er o^,
dat de man bij het verbond wordt aa
ten. 24. Een zeer snelle maat in la%i
Zet in de baal 100 boeken van deze
schrijver.

___J
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Najibullahzoekt
contact met

ex-koning van
Afghanistan

~ e Afghaanse president
(J^ullah heeft gisteren verklaard
JI^JZ) enkele gezanten naar Rome
iHe l gestuurd om contact op te ne-
«ou met ex-koning Zaher Shah. Hij
het

o°k contact hebben gelegd met
iti^j^ti-communistische verzet en
Wo ■ rïat °^e vrede in het land een
ltRn

,she van 'misschien enkele we-
2°u zijn.

K^ akistaanse zaakgelastigde in
&t0

°e' is donderdag op het matje
t^fj ePen door het Afghaanse minis-
fcv van Buitenlandse Zaken. On-

1-6UU Pakistaanse soldaten
AfgiZ n °P 10 februari vermomd in
jj. aanse legeruniformen de Af-
%Bnse Provincie Paktia zijn bin-
VejZ^yrongen en daar aan het ro-
Win geweest. Het Soyjetpersbu-

v meldde datbij eenraket-
te SIZ Van het verzet op Kaboel en

'ad Gazni 12 doden zijn geval-

P*t Verzet meldde inmiddels de
'_ l76ïe zomerhoofdstad Paghman

van Kaboel veroverd te
Sc^ cri- Het Afghaanse leger zou

.noS steeds beschietingen
i^illerie op Paghman uitvoe-

V é̂n van de zegslieden van het
jW gisteren dat men
b^, °ezig is de veroveringvan Ka-

Voor te bereiden.
'Ut ïj!ejs e honderden vertegenwoordi-

gt^ yan het verzet zijnvrijdag in Is-
3^ in Pakistan weer begon-aan onderhandelingen over de

f6ge van een voorlopige
[^(jeltlg die in functie zou moeten
<H)e j nna de eventuele val van Ka-

Sfeer na acties in
onderwijs grimmiger

KAPELLE - Gesterkt door de on-
derwijsacties van de afgelopen da-
gen hervatten de vakbonden ko-
mende dinsdag het overleg met mi-
nister Deetman. De sfeer is er alleen
maar grimmiger op geworden. Dit
bleek gistermiddag op een afslui-
tende actiebijeenkomst in het
Zeeuwse Kapelle.

ABOP-voorzitster E. Vogelaar riep
de minister op 'politieke moed' te
tonen en de bezuinigingen (van vijf-
tig miljoen gulden) ongedaan te ma-
ken. „Om de diepe kloof tussen de
politiek en het onderwijs te dichten
zijn daden nodig; geen mooie woor-
den. Het onderwijs wil weer serieus
genomen worden," aldus Vogelaar.
De acties van nu zijn volgens haar
het begin van een langdurige strijd
om dat doel te bereiken.
Ook PCO-voorzitter L. ter Haar trok
fel van leer. „Dit is een peststreek
van de minister, diewe metzn allen

moeten tegengaan. De bezuinigin-
gen moeten niet alleen stoppen, er
moet extra geld bij." Bij een onbe-
vredigend resultaat van het komen-
de overleg zal de PCO zijn leden op-
roepen tot verregaande acties. „We
willen verder gaan dan we ooit ge-
gaan zijn. Verhalen dat er geen geld
is: klets! De cijfers liegener niet om:
in 1988 heeft het kabinet 7,78 mil-
jard meer uitgegeven."
Bestuurslid G. van Bergen van het
Nederlands Genootschap van Lera-
ren (NGL) noemde de 50 miljoen die
bezuinigd moet worden 'peanuts'.
Dat is een zesde promille van de to-

tale onderwijsbegroting van dertig
miljard. „Dat is geen bezuinigen
meer. In goed Nederlands heet dat
pesten," aldus van Bergen.

De acties in Zeeland zijn beëindigd.
De afsluitingsbijeenkomst in Ka-
pelle trok zon zeshonderd actie-
voerders. Ook zijn er gisteren in
Zeeland scholen gesloten geweest.
Op naar schatting zeventig scholen
werd gestaakt, tot bezetting overge-
gaan of hielden ouders hun kinde-
ren thuis. Woensdag waren er ruim
120 scholen bij betrokken.
I __m_______m__________m________t_________________mmm i i

Mogelijke connectie met Bende van Nijvel

Politie is ontvoerders
Van VDB op het spoor

b». an onze correspondent

■V L - Met de aanhouding
*jra Belgische gangster Basri

f!?ogerlin het Noordfranse Metz is
a^rrn een ërote slag geslagen.

*"i«l g
cc zou niet alleen een spoor

j^ft j;v°nden naar de ontvoerders
I elgische oud-premier Paul
l?oit n Boeynants, maar wellicht

'Jve] lr de beruchte Bende van
I*ÖSW rami. een BelS van Joe-

*Q°r dphe afkomst, werd dinsdag
1Het 5* ranse Pohtie aangehouden
%Ss stationvan Metz na een tip uit
Ü^°cht werd al enkele weken
% bet ' omdat men vermoedde datv<tii Vr»* en was b^ ontvoering

Bajrami (34) behoort tot de bende
van de voortvluchtige gangster Pa-
trick Haemers. Belgische justitie-
kringen zeiden donderdag er voor
80 procent zeker van te zijn dat Hae-
mers het brein is achter de ontvoe-
ring van Vanden Boeynants. Aller-
lei aanwijzingen brengen hem nu
echter ook in verband met deBende
van Nijvel, die tussen 1983 en 1985
in België een hele reeks bloedige
overvallenpleegde, waarbij in totaal
28 mensen werden vermoord.
De Belgische justitiehield er al we-
ken rekening mee dat Haemers ach-
ter de ontvoeringvan VDB zat. Om-
dat hij en Bajrami spoorloos waren,
werd de vriendin van de laatste ge-

schaduwd. Tot het afgelopen week-
einde verbleef zij in Nederland. Be-
gin deze week reisde zij via Duits-
land en België naar Metz. Daar ont-
moette zij Bajrami. Die kon daarna
dinsdagop het station zonder verzet
worden aangehouden.

De speurtocht naar Haemers had
donderdag ook onverwacht succes.
In Ukkel bij Brussel werd een door
hem gehuurde garage opengebro-
ken. Daarin bevond zich een wape-
narsenaalen een zwarte BMW. In de
auto vond men ook enkele vervalste
nummerplaten. Op een daarvan
stond het kenteken van de auto van
de vrouw van Vanden Boeynants.

Amerikaan
wint World

Press
Photo ’89

AMSTERDAM - De
Amerikaanse fotograaf
David C. Turnley heeft de
World Press Photo-wed-
strijd 1989 gewonnen.
Zijn foto, die tot beste
persfoto van 1988 werd
gekozen, laat een begrafe-
nis zien van een slachtof-
fer van de aardbeving die
in december 1988 Arme-
nië trof. De uitslag is gis-
teren in Amsterdam be-
kendgemaakt. Turnleys'
foto werd gekozen uit
10.197 inzendingen van
1287 fotografen uit 62 lan-
den. Er waren 10 procent
meer inzendingen dan vo-
rig jaar. Ook twee Neder-
landse fotografen vielen
in de prijzen. Frans Lan-
ting kreeg een eerste prijs
in de categorie 'nature
stories' voor een fotoserie
genomen op Madagascar
die lemurs (aapachtigen)
toont. In categorie 'natu-
re' kreeg hij een derde
prijs. ANP-fotograaf Cor
Mulder kreeg een derde
prijs in de categorie hu-
mor.
De officiële prijsuitrei-
king zal op 27 april plaats-
vinden in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam.

"De winnende foto van
de Amerikaan David C.
Tutnley.

Raad van Beroep Haarlem:

'Ongehuwden kunnen
aanspraak maken op
weduwenpensioen'

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Ongehuwd sa-
menwonenden kunnen na het
overlijden van hun partner aan-
spraak maken op de Algememen
Weduwen- en Wezenwet (AWW).
De wet geeft alleen gehuwden
dat recht, maar volgens de Raad
van Beroep in Haarlem is die be-
paling is strijd met het interna-
tionale verdrag voor Burger- en
Politieke rechten (Bupo-ver-
drag).

Aanleiding tot deze verregaande
uitspraak was een procedure,
aangespannen door een vrouw
die drie jaar lang ongehuwd had
samengewoond. Haar vriend
kwam om bij een ongeluk en de
Sociale Verzekeringsraad wei-

gerde haar daarna een AWW-uit-
kering omdat ze niet getrouwd
was.

De Raad van Beroep oordeelt dat
besluit strijdig met het Bupo-
verdrag, omdat in de sociale wet-
geving over het algemeen de ge-

lijkstelling tussen gehuwden en
ongehuwden tot norm is verhe-
ven. Zo wordt bij de toekenning
van een bijstandsuitkering geke-
ken naar het inkomen van de
partner, onafhankelijk van de
vraag of de bijstandsaanvrager
daarmee getrouwd is.

De sociale rechter uit Haarlem
constateert verder dat er in Ne-
derland tussen gehuwden en on-
gehuwden ook maatschappelijk
gezien geen onderscheid meer
wordt gemaakt tussen mensen
die getrouwd zijn en mensen die
langdurig samenwonen.

Opmerkelijk in de uitspraak is,
dat AWW-aanvragers volgens de
Raad van Beroep geen notarieel
samenlevingscontract nodig
hebben om aan te tonen dat ze
echt hebben samengewoond.
Vaak wordt datwel gevraagd als
ongehuwden aanspraak willen
maken op bepaalde regelingen
voor gehuwden. Pensioenfond-
sen die het partnerpensioen ken-
nen, eisen bijvoorbeeld wel zon
samenlevingscontract.

Ook curatoren failliete paspoortfabrikant KEP starten procedure

Banken vorderen zestig
miljoen van de Staat

DEN HAAG - De Neder-
landse Middenstands
Bank (NMB) en de Natio-
nale Investeringsbank
(NIB) zullen een schade-
claim van 60 miljoen gul-
den tegen de Nederlandse
Staat indienen. De KEP-
curatoren mr J.Mentink en
mr H.van Rootselaar heb-
ben dit gisteren bekendge-
maakt. Een woordvoerder
van de NMB verklaarde
gisteravond desgevraagd
dat de juristen van de bank
op korte termijn de proce-
dures tegen de Staat zullen
opstarten.
De NIB en NMB zijn de financiers
van de failliete paspoortfabrikant
KEP. In totaal hebben de NIB en
NMB naar schatting ruim 80 mil-
joen gulden in KEP geïnvesteerd.
Volgens de banken heeft minister
Van den Broek van Buitenlandse
Zaken op onrechtmatige wijze een-
zijdig het contract met KEP opge-
zegd, waardoor zij hun geïnvesteer-
de geld grotendeels kwijt zijn. De
juridische procedure tegen de Staat
kan jaren gaan duren.

'Vertrouwen'
Een woordvoerder van Buitenland-
se Zaken verklaarde dat de samen-
werkingsovereenkomst met KEP
eind vorig jaar op goede gronden is
beëindigd. Want in november 1988
was komen vast te staan dat KEP
niet in staat zou zijn aan zijn ver-
plichtingen te voldoen. „De over-
heid heeft zich steeds gerealiseerd
dat de banken niet kan worden be-
let een gerechtelijke procedure te
beginnen, maar de uitkomst daar-
van zien we met vertrouwen tege-
moet," aldus de woordvoerder.

De woordvoerder constateert dat
uit het voornemen van de banken
blijkt dat zij geen vertrouwen meer
hebben in de mogelijkheid het
KEP-paspoortprocedé door een
derde bedrijf te laten overnemen.
De Staat en de Staatsdrukkerij on-
dertekenden in januarieen intentie-
verklaring om te onderzoeken of de
Staatsdrukkerij het paspoortproject
op basis van het KEP-procedé zou
kunnen overnemen.

Mededelingen
Buitenlandse Zaken stelt nu na-
drukkelijk dat de banken hun me-
dewerking hebben onthouden aan
een onderzoek naar een eventuele
overname door de Staatsdrukkerij.
Tijdens het mondeling overleg van
de ministers Van den Broek en
Korthals Altes (Justitie) met de
Tweede Kamer komende dinsdag
zullen door de regering nadere me-
dedelingen worden gedaan over de
toekomst van het paspoort-project.
Ook de KEP-curatoren zullen drie
miljoen gulden van de Staat vorde-
ren, nu er definitief geen nieuw pas-
poort volgens het KEP-procedé
komt. De curatoren hebben een
contract getekend met de banken
waarin onder meer is vastgelegd dat
de octrooien, voorraden en de know
how van het KEP-procedé voor een
miljoen gulden in het bezit komen
van de banken.

Naast dit miljoen hebben de curato-
ren nog drie miljoen gulden nodig
om dehandelscrediteuren van KEP
volledig tegemoet te kunnen ko-
men.

binnen/buitenland

'Milieu blijft topprioriteit'

D66 wil bezinning op
democratisch Europa
ZpSTRICHT - D66 wil een interparlementaire conferentie

* dedemocratisering van Europa. De in juni te kiezen nieu-
< teden van het Europese Parlement en de leden van deeede Kamer moeten hiertoe het initiatief nemen. Partij-
fjZatter Jager van D66 deed deze oproep gisteren in Maas-

ht op de eerste dag van het Euro-congres van zijn partij.
rJ Qb L
\ t* °ezinning moet uitmonden in!, c°ncreet actieplan om de natio-
■l jj , reSeringen en parlementen van
l 'oeni!dige twaalf EG-lidstaten te
nl 'an p sluiten tot democratisering
3Ud Ur°Pa- Jager bepleitte in dat
j H(xfr Verder versterking van de de-
°Pdatische en politieke controle

'il V
europese machtscentra.

"' 1994 ' ■ Europese verkiezingen in
* lot "'n zÜn ogen een viertal taken

" HeeUitvoering te brengen- D66
het het Europees Parlement
fen n iq Dudgetrecnt moet krij-
Ijjj " Raad van Ministers van de
V(>ee^un de wetgevende be-

I len gdheid met het parlement te de-

V 3 wens van een door het

' V°J?artem,ent gekozen voorzitter
V ■■ europese Commissie moet
dat ZlJn ingewilligd. Vierde eis is

> b«v eindelijk de

' detl oegdne'd krijgt individuele le-
-sj. de Europese Commissie

' "r huis te sturen.

cy^j "^-partijvoorzitter zette enkele
kanttekeningen bij de wij-

ILu^u ar°P onder nieer het kabinet-
liet ?ers denkt het milieuprobleem

IHierZoofd te kunnen bieden. Op-
fchs 'nSeP als zou alleen economi-
j<ienu g.r?ei intensivering van het mi-
I'^Dr d mogelijk maken, beval-
&r *>6 in het geheel niet, aldus Ja-
/

*"^ls HOf w.-le economische groei er nietbljjZ lnder zal zijn dan verwacht,

!*°orn°ns miheu een topprioriteit
Vlei(r66, waarvoor offers op andere
Vl terremen en in onze indivi-
iw£ welvaart geboden zijn,"j *Kte Jager duidelijk.

Ginjaar-Maas
wil snel meer

examenvakken
DEN HAAG - Staatssecretaris Gin-
jaar-Maas van Onderwijs wil mavo-
leerlingen al in mei 1991 eindexa-
men laten doen in 7 in plaats van 6
vakken. Dan worden ook twee mo-
derne talen verplicht. Dat blijkt uit
een brief van Ginjaar-Maas aan de
onderwijsorganisaties. De Algeme-
ne Vereniging van Schoolleiders
(AVS) is woedend dat de bewinds-
vrouw de invoering de examens
nieuwe-stijl wil versnellen.
Voor havo en vwo geldt 1992 als
streefdatum in het voorstel van Gin-
jaar-Maas. Ook voor deze leerlingen
wordt het eindexamenpakket met
één vak uitgebreid en geldt dat ten-
minste twee moderne talen ver-
plicht worden. Daarnaast wordt
voor havo/vwo wiskunde verplicht.
Het voorstel van Ginjaar betekent
dat leerlingen die nu in de 2e klas
mavo of 3e klas vwo zitten, er dit
jaar bij hun pakketkeuze al reke-
ning mee moeten houden. De Twee-
de Kamer gaf de staatssecretaris
eind vorig het groene licht voor de
vernieuwing van de eindexamens.
De Algemene Vereniging van
Schoolleiders (AVS) vindt de invoe-
ring op dergelijk korte termijn on-
aanvaardbaar- en overweegt de le-
den op te roepen geen medewer-
king te verlenen aan de versnelde
invoering. De schooleiders vinden
bovendien dat een uitbreiding van
het vakkenpakket moet samengaan
met een uitbreiding van de lesuren.

Duizenden doden
door nekkramp

in Ethiopië
AMSTERDAM - In een paar weken
tijd zijn in Ethiopië al enige duizen-
den doden gevallen als gevolg van
nekkramp (hersenvliesontsteking).
Miljoenen anderen worden door de
explosieve groei van de ziekte be-
dreigd, zo meldt de medische hulp-
organisatie Memisa.
De Ethiopische gezondheidsautori-
teiten hebben een dringend beroep
gedaan op nationale en internatio-
nale hulporganisaties om te helpen
de epidemie te bestrijden. Er is een
groot tekort aan medicijnen, vac-
cins en hulpmiddelen als spuiten,
naalden en infuussystemen. Zo be-
schikt het land maar over één in-
fuusfabriek, waarvan de produktie-
capaciteit overeenkomt met de hoe-
veelheid die in één week wordt ver-
bruikt.
De nekkramp-epidemie heeft zich
in korte tijd van het zuiden in het
land uitgebreid tot de meeste pro-
vincies. De oorzaken van de ramp
zijn de hardnekkige droogte en de
ernstige ondervoeding van de be-
volking. De kans op nekkramp is
erg grootals de slijmvliezen van een
besmet persoon zijn beschadigd
door bijvoorbeeld uitdroging.

punt uit
Oppositie

De Chinese regering ziet zich
voor het eerst in tien jaar weer
geconfronteerd met een
groeiende intellectuele opposi-
tie. Donderdag werd in Peking
een openbrief verspreid waarin
33 bekende kunstenaars, schrij-
vers en leden van de Chinese
communistische partij aandrin-
gen op de vrijlating van allepo-
litieke gevangenen in China.

Verbod
De Zuidafrikaanse regering
heeft gisteren twee anti-apart-
heidstijdschriften een verschij-
ningsverbod van drie maanden
opgelegd. 'Grassroots' en 'New
Era' werden vorig jaar gewaar-
schuwd dat zij verboden zou-
den worden of een censor van
de regering toegewezen zouden
krijgen als zij ondermijnende
artikelen zouden publiceren.

Palestina
De Commissie voor Mensen-
rechten van de Verenigde Na-
ties heeft gisteren met grote
meerderheid van stemmen
twee resoluties aangenomen
waarin Israëlische schendin-
gen van de mensenrechten van
de Palestijnen worden veroor-
deeld.

Werkloosheid
Het aantal geregistreerde werk-
lozen bedroeg in de periode no-
vember-januari gemiddeld
420.000 personen. In de periode
oktober-december lag het ge-
middelde aantal mensen zon-
der werk achtduizend lager.

Vrijlating
De Zuidafrikaanse minister
van Wet en Orde,Adriaan Vlok,
heeft gisteren opdracht gege-
ven zeven politieke gevange-
nen vrij te laten die zonder pro-
ces vastzaten. De zeven behoor-
den tot de hongerstakers die
hun actie stopzetten toen be-
kend werd dat het Zuidafri-
kaanse apartheidsregime ge-
vangenen zou gaan vrijlaten.
Ongeveer 20 van de hongersta-
kers zijn er zo slecht aan toe dat
zij in het ziekenhuis moeten
worden opgenomen. Het docu-
ment dat minister Vlok heeft
getekend, opent ook perspec-
tieven op vrijlating voor andere
gevangenen.

Brief
De negen fractievoorzitters in
de Tweede Kamer doen een
klemmend beroep op de Tsje-
choslowaakse regering om 13
arrestanten, onder wie de to-
neelschrijver Vaclav Havel, di-
rect vrij te laten. Tijdens de
Praagse onlusten van vorige
maand werd een groot aantal
demonstranten aangehouden.
Tegen 55 van hen loopt een
strafzaak. Zij namen deel aan
herdenkingsbijeenkomsten
van JanPalach. Deze stak zich
twintig jaar geleden in brand
uit protest tegen de inval van
de Warschaupact-troepen.

Ontucht
Een 47-jarige onderwijzer uit
Lelystad is gisteren veroor-
deeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van twaalf
maanden met een proeftijd van.
twee jaar. Maakt hij zich in die
periode schuldig aan ontuchti-
ge handelingen, dan moet hij.
vijfduizend gulden betalen aan
een nader te bepalen stichting
voor seksueel mishandelde
minderjarigen.

Brug
Het transport van de tweede
Van Brienenoordbrug vanaf de
bouwplaats bij Grootint in
Zwijndrecht naar zijn nieuwe
bestemming naast de oude
brug is volgens bouwer Groot-
int vlekkeloos verlopen. De ko-
mende dagen zal de brug op de
pontons ongeveer drie meter
worden opgevijzeld. Dat is no-
dig in verband met de komende
werkzaamheden om de brug op
haar pijlers te zetten.

Doodslag
De rechtbank in Utrecht heeft
gisteren een 20-jarige vrouw
wegens doodslag op haar pas-
geboren baby veroordeeld tot
een jaar voorwaardelijke ge-
vangenisstraf met een proeftijd
van eenjaar. De vrouw had op 8
maart vorig jaar haar pasgebo-
ren baby in een plastic van haar
balkon gegooid. Zij was bang
dat haar ouders en haar vriend
haar in de steek zouden laten
als de bevalling uitkwam. In
het vonnis hield de rechtbank
sterk rekening met de sterk
verminderde toerekeningsvat-
baarheid van de vrouw. De op-
gelegde straf was gelijk aan de
eis.

Laroche
In de nacht van donderdag op
vrijdag is in de Franse hoofd-
stad Parijs de bekende mode-
koning Guy Laroche overleden
aan de gevolgen van een lang-
durige ziekte. Hij werd 66 jaar.
Laroche genoot grote ver-
maardheid wegens zijn 'prêt-a-
-porter' mode tegen betaalbare
prijzen.
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(ADVERTENTIE)

Kwaliteitsmeubels koopt u beter bü van Sloun.

Mvan /loun Interieur /C\v\^u'_A\9^vi,\^^,^_______m(^&nr_\WkmvMX_}_vi-_\_i_mi____^_^_^_m \S^_yJ
SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG V^ vl^jT
Industriestraat 23 Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1

Slaapadviescentrum: Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20

UILLr

z

gfro 1045000
rjntj VASTENACTIE

11\i'mssiebi<n>Rnefnwnd
RABOBank Roermond 14.41J1.408

(ADVERTENTIE)

W het voorjaar
m een stapje vóór,
m als unu al komt kijken %

damesmode
Kouvenderstraat 42-44

Hoensbroek
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HEUSCHEN-SCHROUFF _w,
Heuschen-Schrouff b.v. is een groothandel in
Aziatische levensmiddelen en tevens een producent van
tahoe en sambal.
I.v.m. het uitbreiden van de werkzaamheden zoeken
wij op zeer korte termijn personeel:

★ Produktiemedewerkers m/v
voor de produktie-afdeling van tahoe en sambal- leeftijd 18-30 jaar
- werken in 2-ploegendienst
- bij voorkeur enige ervaring in de levensmiddelenindustrie

★ Inpaksters m/v
voor het verpakken van diverse produkten- leeftijd 18-30 jaar- werken in 2-ploegendienst- bij voorkeur enige inpak-ervaring
(ook part-timers)

★ Chauffeurs
voor het vervoeren en bezorgen van onze produkten in
binnen- en buitenland- rijbewijs BCDE- ervaring in binnen- en buitenland gewenst
- ervaring met aanhangwagen gewenst

Geïnteresseerden kunnen schrijven naar Heuschen-Schrouff b.v.,
Sperwerweg 7, 6374 AG Landgraaf, t.a.v. afd. Personeelszaken.
Voor meer informatie kunt u bellen na 20.00 uur: tel.nr.
045-316096.

142556

DE KWANTITEITSWATERSCHAPPEN IN LIMBURG
In Limburg zijn er vierkwantiteitswaterschappen: het Waterschap
Noord-Limburg te Venray, het Waterschap het Maasterras te Bergen, het
Waterschap Midden-Limburg te Heythuysen en het Waterschap Roer en
Overmaas te Sittard. De gezamenlijke waterschappen wensen over te
gaan tot aanstelling van:

EEN VOORLICHTER (M/V) vac.nr.9o2.
De voorlichter zal voor 60% werkzaamheden verrichten voor het water-
schap Roer en Overmaas en voor 40% voor de overige waterschapppen.

Functie-informatie:- Het opzetten en uitvoeren van een gestructureerd voorlichtings-
programma;- Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor instanties en burgers
in groepsverband;- De advisering en initiëring van activiteiten op het terrein van voorlichting
en representatie:- Redactie voorlichtingsblad;- Het voorbereiden van contacten met de pers en het redigeren van
persberichten.- Het voorbereiden van inspraak- en informatiebijeenkomsten;- Het deelnemen aan regionale beurzen, exposities e.d.

Functie-eisen:- Opleiding op HAVO/VWO-niveau;- School voor journalistiekdanwei HEAO-communicatie;- Ervaring op het gebied van voorlichting, liefst binnen de overheid;
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- Affiniteit met techniek.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring van ’ 3.051.-- tot ’ 4.724.--
-(schalen 8/9).

Nadere informatie over de bovenvermeldefunctie kan worden ingewonnen
bij de secretaris van het waterschap Roer en Overmaas, de heer
W.H Th. van Megen. tel. 04490-17343.
Voor de functie geldt dat:
a. de rechtspositieregels van het waterschap Roer en Overmaas van

toepassing zijn;
b. het waterschap aangesloten is bij het 1.Z.A.-Limburg;
c. sollicitaties dienen te worden ingezonden aan het dagelijksbestuur

van het waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130AD Sittard
binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep. Op de enveloppe
en op de brief dientvermeld te worden: "Soll." met het betreffende
vacaturenummer.

I Polec Maastricht zoekt een:

| Projectmanager HTS-Wtb
Sinds 1968 verricht Polec velerlei ring. U verzorgt de orderinforma-
werkzaamheden (o.a. ontwerpen, tiestroom en onderhoudt een goed
tekenen, calculeren en werkvoor- informatiesysteem,
bereiding) en uitvoerende taken U heeft regelmatig contact met
voor de overheid, advies- en con- opdrachtgevers en leveranciers,
structiebureaus, bouwondernemin- Kortom, u bent de spil en de moti-
gen en produktiebedrijven. vator waar het gehele project om
Wegens de expansieve groei van draait,
onze organisatie en de toenemen-
de interesse van opdrachtgevers De eisen
in de regio, hebben wij regelmatig Wij vragen minimaal HTS-Wtb of
vacatures voor de uitvoering van gelijkwaardig niveau, aangevuld
projecten, die variëren in aard en met een vijftal jarenervaring als
omvang. Nu zoeken wij voor een bijvoorbeeld constructeur in de
opdrachtgever kandidaten voor de machine- en apparatenbouw en/of
functie van projectmanager. het piping gebied. U bezit een

goede kennis van de Engelse taal
Onze opdrachtgever in woord en geschrift.
Een vooraanstaande Nederlandse
fabrikant van warmte-wisselaars De voorwaarden
voor de petrochemische industrie. Naast een buitengewoon afwisse-
Ter versterking van»hun team zoe- lende functie kunt u rekenen op
ken zij voor de afdeling Design & uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Engineering een projectmanager Voor iemand die voldoet aan onze
met duidelijke doorgroeicapacitei- profielschets zijn er voldoende
ten. doorgroeimogelijkheden.

De functie Informatie/sollicitatie
Als projectmanager Design & Wanneer u geïnteresseerd bent in
Engineering bent u verantwoorde- ons aanbod, bel dan (tijdens kan-
lijk voor het zelfstandig begeleiden tooruren) met of schrijf naar de
en sturen van projecten van de heer M.G.M. Limbourg, manager
ontwerpfase tot en met de uitvoe- Polec Maastricht.

I.» Polec Maastricht,
K"^^\ OO Scharnerweg 88,

MM k-yW I \Zs \^ 6224 JJ Maastricht.
x mm ' 1 Telefoon 043-633833.
1 " ' ______

MTS'ers Procestechniek
zitten straks gebeiteld.
i

Inderdaad, want DSM heeft in de komende jaren enkele mm % % mm %gm w
honderden procesoperators nodig. Het is dan ook een beroep met _____Ê__mÉ Jm W_ \I W
Procestechniek maken jongens en meisjes dus een prima kans op een feÉI WÊtx%t il m t^m S !.' ' I
goede baan. IjH ïWtw * Wmmi

■IM| t l^[^^^^^|^^^^^^^^^^^^ ■'.
Wie kan die studie gaan volgen? ||*J

Jongens en meisjes in het bezit van een van de navolgende papieren l£^^H| Ë*f*Bfe I \wk_ _W w' _____\ Fkunnen zonder meer aanschuiven bij een van onderstaande MTS'en: %___ mmmmy W^^___mZ*^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ °
- MAVO-diploma metwis- en natuurkunde op C-niveau ofwiskunde ■ Jl Ê_Wm

- LBO-diploma (bv. LTS) met wis- en natuurkunde en een vreemde
taal op C-niveau of: IjjjM
- wiskunde op D-niveau en een vreemde taal op C-niveau; P§i|^ WÊÊ

voldoende voor wiskunde. ■■■~~*~~~>^^^^^HHÊÊÊ^^MËmmmm-*m~....

:
i

Slaagvoor een goede toekomst via de MTS

Aanmelden kan tot 1 maart a.s. bij:
MTS Heerlen. Schimmelpenninckstraat 1
6415 GH Heerlen, tel: 045-720440;

DSM tóMTSRoermond, Kasteel Hillenraedstraat 1
6043 ha Roermond, tei. 04750-28646. We hébben een oplossingofwe vinden er een.

: ;
Ingenieursbureau Grabowsky & Poort B. V. is met c.
a. 250 medewerkers werkzaam als adviesbureau op
het brede terrein van de civiele techniek,
milieutechniek en bouwtechniek.
Naast de hoofdvestiging in Den Haag is het bureau
gevestigd in Leeuwarden, Hoorn, Nijverdal,
Enschedé, Veghel, Gorinchem en Maastricht.
In het buitenland zijn vestigingen op Curacao, Sint
Maarten (N.A.), Nairobi (Kenya), Ouagadougou
(Bourkina Faso), Bandung en Jakarta Selatan
(Indonesië).

AFDELINGSDIREKTEUR
WATERBOUW (m/v)
De afdeling voert binnen- en buitenlandse
opdrachten uit met het zwaartepunt op havenwerken
en bijbehorende infrastruktuur, afwateringen,
rioleringen, wegenaanleg, kunstwerken en
rekreatieprojekten.
De aan te trekken afdelingsdirekteur wordt
verantwoordelijk voor de kommerciele- en technische
leiding van de afdeling, terwijl tevens een belangrijke
inbreng wordt verwacht bij de initlering en acquisitie
van projekten, alsmede bij research en ontwikkeling.
Voor een goede vervulling van de funktie worden de
volgende kwalifikaties noodzakelijk geacht:
- opleiding T.U. civiele techniek- minimaal 7 jaar brede- en diepgaande ervaring in

de waterbouw- leiderschap in teamverband- ondernemerschap
- bereidheid tot het uitvoeren van korte en lange

missies naar het buitenland- beheersing van de moderne talen- kwaliteitsbewust
Gegadigden voor deze functie worden verzocht hun
schriftelijke sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae
te richten aan:
de Direktie van het bureau, ter attentie van
Ir C.S. Kleinman c.i., Postbus 3042, 6202 NA
Maastricht

_^^^k KONSTRUKTIES
_^ÉH I BOUWTECHNIEKI WEG- EN WATERBOUWI INDUSTRIËLE PROJEKTENI MILIEUMANAGEMENTI AFVALVERWERKINGAM BODEMSANERING

AM §_T AUTOMATISERINGSPROJEKTEN■VJ PROJEKTREALISATIE
FEASIBILITY STUDIES

fl W Ingenieursbureau
Grabowsky & Poort b.v.

W jfl9 J ®en Haag, Leeuwarden, Hoorn,■7 T|M Nijverdal, Enschedé. Veghel.
■■H Gorinchem. Maastricht, Curacao, Sint

Maarten (NA.) Nairobi (Kenya),
Ouagadougou (Bourkina Faso),
Bandung en Jakaria Selatan■^■■■■iissi" (Indonesië).

LM >an da ord* «an N.d.H.nd». Ra>dg«v»nd. Ing.m.uri ONRI— *

Intratuin Peters Geleen vraagt per 1 maart een
enthousiaste

MEDEWERKER M/V
voor een mede-leidinggevende funktie van de
totale buitenafdeling. Zijn taak bestaat uit
inkoop/verkoop, voorraadbeheer en
presentatie.

Funktie-eisen:- opleiding M.T.U.S.- leidinggevende kapaciteiten.
- zelfstandig de buitenafdeling beheren.- leeftijd tussen 25 en 35 jaar.- goede kontaktuele eigenschappen.- rijbewijs B.C.D.E. (+ chauffeursdiploma).

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. M.M.L. Lumens.
BSw ■ ■ ■ ■:-^Znijßß#%AM#aßh| ■■■w-feintratuin

peters
6166 BG Geleen Danikerstraat 15.

■^ Tel. 04490-43470

GEVRAAGD

voorman-metselaars
en

allround voormannen
Gaarne schriftelijke sollicitaties.

Bouwbedrijf Moonen-Lückers b.v.
Verlengde Klinkertstraat 16 _^k
6433 PL Hoensbroek
Tel. 045-221422

-"j,

DE MILLENERPOORT
iMillenerweg 8

Sittard
'I
i

De Millenerpoort voert de wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeen^ i
Sittard, Bom en Susteren.
De Millenerpoort heefteen personeelbestand van 350 medewerk(st)ers, verd^ 1

over diverse afdelingen. In een van deze afdelingen worden handgeknoOr Hl
tapijten vervaardigd.
Devoorbereidendewerkzaamheden t.b.v.verkoop en produktie geschiedeni" 9 L
afdeling commerciëlezaken / calculatie. Hier is defunktie vakant van :

COMMERCIEEL 1
MEDEWERKER (M/V) |

De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit:
- telefonische en persoonlijke contacten metklanten
- specifiekewensen van klanten vertalen naar te maken produkt
- administratieve orderverwerking; o.m. registreren orders en maken van

recepturen
- ordervoorbereiding voor produktie; o.m. verzorgen van calculatiesen

werkopdrachten
- het betrokken zijn bij deontwikkeling van nieuwe collecties

Funktie - eisen :
- opleiding: MDS, MEAO of gelijkwaardig nivo- goedecontactuele eigenschappen
- kleurgevoeligheid en creativiteit
- enige ervaring in geautomatiseerde gegevensverwerking strekt tot aanbev

ling

Voor de funktie gelden :- de bij de gemeente Sittard van toepassing zijnderechtspositieregelingen,
alsmede een 1.Z.A.-ziektekostenregeling

- salaris, afhankelijk van ervaring, minimaal ’ 2336,—, Lz.L uitlopend tot
maximaal ’ 3616,— bruto per maand

Tot de sollicitatieprocedure behoren een medisch onderzoek en een psycho
gisch onderzoek.

Sollicitatiesbinnen 10 dagen te richten aan de direkteur, drs. H. H. Nijhuis-
Postbus 239,6130 AE Sittard.

Limburgs Dagblad



School
rO nie °P de middelbare
'vP 2lt'komt ze in contact met
Si» hillende politieke stro-
Zkw ln het land: "°nze lera-
'«Hj,Wamen van de universiteit
Söa""* Hare. Ze vertelden over
Nevnes tegen de aPartheids-S<je nS in de grote steden en
tZS u' °ns de namen van de ei'
t? Ult onze eigen geschiede-

jjüt e
Ter,ze later door haar vader

\rZ°hannesburg wordt ge-
_*%&] °m daar een opleving a^s
°t _, Werkster te voltooien,

Ü^N i Voor * eerst de naam
wetZ'son Mandela: „Het was in
Vv er 1956- vlak voor het
L^verraadproces. Hy belde

me op om te vragen of wij, so-
ciaal werksters, geld konden in-
zamelen voor de ANC-leiders die
terecht stonden".

Winnie, die inmiddels de eerste
niet-blanke sociaal werkster in
Zuid-Afrika was geworden,
werkte toen bij het Baragwa-
nath-ziekenhuis in Soweto. Hun
eerste ontmoeting was liefde op
het eerste gezicht en anderhalf
jaar later trouwden ze, nadat
Mandela zich eerst van zijn eer-
ste echtgenote Eveline had laten
scheiden.

" De vermoorde jonge activist Stompie Mokhetsi Seipei.

Kinderen
Winnie en Nelson Mandela heb-
ben nooit een normaal huwelijk
gehad. Het was een leven van in
en uit de gevangenis, van de-
monstraties, van acties en van
onderduiken. Nelson zag ze
eigenlijk helemaal niet en eens
verklaarde ze, dat het meer geluk
dan wijsheid is geweest, dat ze
nog twee kinderen van hem
heeft gekregen. „Ik was me er
toen nog niet van bewust, dat dat
het patroon van mijn verdere le-
ven zou worden. Op een gegeven
moment zaten we allebei in de
gevangenis en moesten onze kin-
deren worden opgevangen door
vrienden".

Na het Sharpeville-incident op
27 maart 1960, waarbij 56 perso-
nen bij een vreedzame demon-
stratie werden doodgeschoten,
en het ANC vervolgens tot een
verboden organisatie werd ver-
klaard, veranderde haar leven
nog ingrijpender: „In feite was
de dag dat het Hoogverraadpro-
ces afliep en Nelsonwerd vrijge-
sproken, ook de dag waarop ik
hemvoor het laatst in ons huis in

Soweto heb gezien. Ik wist niet
eens dat hij ondergronds zou
gaan. Over die hele periode, die
Mandela de bijnaam 'de zwarte
Pimpernel' opleverde, weet ik
niets. Daarna heb ik hem in vrij-
heid nog maar twee keer ont-
moet. Eerst voordat hy illegaal
het land verliet, en een half jaar
later, nadat hij was terugge-
keerd".

Het is dan ook niet verba-
zingwekkend, dat Nelson Man-
dela voor haar in de allereerste
plaats een politiek vaderfiguur is
gebleven en tot de dag van van-
daag praat zij over hem als 'haar
leider': „Dit was een zeer moeilij-
ke periode in myn leven.Maar ik
wist eveneens, dat ik niet de eni-
ge was. Nagenoeg iedere zwarte
vrouw bevindt zich nog steeds in
een situatie beroofd te zün van
haar echtgenoot of geliefde. Ik
was en ben slechts één van de
vele slachtoffers van deze wrede
apartheidssamenleving" zal ze
later over deze tijd zeggen.

" Winnie Mandela, samen met een ouder lid van haar omstreden persoonlijke lijfwacht, de club Mandela United, die alles-
behalve voetballen kan.

JOHANNESBURG - Er zijn maar weinig per-
sonen in de contemporaine geschiedenis die
hun reputatie alleen te danken hebben aan het
feit, dat ze de man ofvrouw van een persoon
van wereldformaat zijn. Zelfs Evita Perron,
toch in de eerste plaats de weduwe van wijlen
de Argentijnse dictator Juan Perron, heeft nog
enige tijd wat prestige kunnen ontlenen aan
het feit dat ze presidente van haar land was,
voordat zij voorgoed werd opgeborgen in de
analen van de geschiedenis.

Maar er kan weinig twijfel over bestaan dat
Nomzamo Zaniewe Winnifred Madikizela, zo-
als Winnie Mandela's volledige meisjesnaam
luidt, haar internationale bekendheidvoor al-
les te danken heeft aan het feit dat zij de zes-
tien jaar jongere echtgenote is van 's werelds
bekendste politieke gevangene, ANC-leider
Nelson Mandela.

Evenmin kan worden bestreden, dat zij in de
schaduw van haarechtgenoot binnen de zwar-

te gemeenschap van Zuid-Afrika toch ook een
eigenpositieheeft weten op te bouwen.Zo zeer
zelfs, datzijvoor menigzwarte activisten voor
talrijke ondersteuners van de anti-apartheids-
strijd in binnen- en buitenland de eretitel
'Moeder van een onderdrukte natie' heeft we-
ten verwerven.

De afgelopen weken is Winnie Mandela derma-
te in opspraak gekomen vanwege haarbeweer-
de betrokkenheid bij ontvoeringen, mishande-
lingen en zelfs moord, dathetvoorgoed gedaan
lijkt met deze eretitel. Of zoals het Afrikaans-
talige dagbladBeeld schreef: „Winnie Mande-
la, van een politieke heilige tot de Zwarte Evi-
ta".

Onze correspondent in Zuid-Afrika, die haar
de afgelopen vier jaarvan dichtbij heeft ge-
volgd, schetst haar levensloop en probeert een
verklaring te geven voor haar persoonlijke
val, die tegelijk de strijd tegen de apartheid in
grote verlegenheid heeft gebracht.

Armoede
Na Mandela's veroordeling tot le-
venslang in 1964 bleef haar leven
een aaneenschakeling van arres-
taties, vervolgingen, banningsor-
ders en pesterijen van de kant
van het apartheidsbewind. Het
was ook een leven van grote ar-
moede en betrekkelijke anoni-
miteit, omdat de internationale
publieke opinie zich op dat mo-
ment nog weinig voor de Zuid-
afrikaanse problematiek interes-
seerde.

In 1977 werd ze uiteindelijk ver-
bannen naar de Oranje Vrijstaat,
naar het plaatsje Brandfort zon
400 kilometer van Soweto, kort-
om naar wat ze ook wel noemde
'het hart van het blanke Afrika-
nerdom': „Om vier uur 's och-
tends werd ons huis door zwaar-
bewapende militairen omringd.
Ik dacht dat ze me weer kwamen
arresteren, maar het bleek een
gestapo-achtige verhuizing te
zijn".
1985 kan in menig opzicht een
belangrijk keerpunt in haar le-
ven worden genoemd. Eerst
kreeg ze in Brandfort bezoekvan
de Amerikaanse senator Edward
Kennedy, wat haar op devoorpa-
gina's van de internationale me-
dia bracht en vervolgens ontving
ze de JohnF.Kennedy-prys voor
mensenrechten. In hetzelfde jaar
werd ze ook kandidaat gesteld
voor de Nobelprijs voor de Vre-
de, wat zich het jaar daarop her-
haalde. Samen met haar man
werd ze in 1985 ook tot deman en

vrouw van het jaar uitgeroepen,
door zowel het weekblad Time
als de Britse omroep BBC.

Als gevolg van alle publiciteit
rond haar persoon durfde ze het
ook aan om openlijk het beleid
van de regering-Botha ten op-
zichte van haar persoon te trotse-
ren. Ze keerde zonder daarvoor
toestemming te vragen van de
autoriteiten naar haar huis in So-
weto terug en vanaf dat moment
werd ze min of meer met rust ge-
laten door het apartheidssyteem,
hoewel de pesterijen en intimi-
daties door de politie nooit echt
hebben opgehouden.
Helemaal zeker is niet, maar ach-
teraf moet worden geconclu-
deerd dat haar status als 'Moeder
van de Natie', zoals ze inmiddels
werd genoemd, ook haar nieuwe
rol als tragische heldin van de
anti-apartheidsstryd heeft inge-
luid. Het begon allemaal met een
bijeenkomst op 13 april 1986 in
de zwarte woonwyk Munsieville
by' Krugersdorp, toen zij in een
uitermate ongelukkige bui van
rethoriek meende te moeten ver-
klaren dat Zuid-Afrika bevrijd
moest worden met 'luciferdoos-
jesen halskettingmoorden'.

De regering-Botha liet daarna

geen gelegenheid ongebruikt om
om deze oproep aan te halen als
overtuigend bewijs, dat het ANC
niets anders is dan een 'geweld-
dadige, wrede en terroristische'
organisatie en ofschoon Winnie
zich eruit probeerde te redden
door de media ervan te beschul-
digen haar haar woorden ver-
draaid en uit hun context ge-
haald te hebben, de schade was
aanzienlijk. Mede op aandringen
van haar man en het ANC hield
ze zich daarna enige tyd rustig,
maar een controverse, nu over de
bouw van een luxueuze woning
van ruim 1 miljoenrand in Sowe-
to, maakten haar opnieuw een
dankbaar onderwerp voor de
Zuidafrikaanse propaganda-ma-
chine en de internationale rod-
delpers.

Overeenkomsten
„De overeenkomsten tussen bei-
de groepen zyn uitzonderlijk",
zegt Jack Smith uit Cleveland,
die Vietnam-veteranen adviseert
en lid was van de Amerikaamse
delegatie die de Sovjetunie be-
zocht.
„Of je nu in de Tweede Wereld-
oorlog hebt gevochten of in Ko-
rea of Vietnam, het oorlogstrau-
ma beïnvloed je", stelt James
Sparrow, de voorzitter van de
'Vietnam-veteranen die slachtof-
fer werden van Agent Orange'
(een ontbladeringsmiddel dat de
Amerikaanse luchtmacht ge-
bruikte in Vietnam, red.).

Gene Gitelson, dieaan het hoofd
staat van een arbeidsbemidde-
lingsbureau voor Vietnamvets in
New Vork, zegt dat beide groe-

pen soldaten relatief jong zyn,
gemiddeld 19 jaar, terwijl de ge-
middelde leeftijd van de vetera-
nen uit de Tweede Wereldoorlog
en de Korea-oorlog rond de 26
was.

Beide groepen waren verwik-
keld in een guerrilla-oorlogwaar-
in duidelijke overwinningen niet
voor het oprapen lagen.

buitenland

Eretitel 'Moeder van de Natie' lijkt nu wel afgedaan

De val van Winnie Mandela
flti a« onze correspondentJJUNNESBURG - In hetJJ Higher than Hope', de. Clele biografie over hetZ^van Nelson Mandela
I de hand van Fatima
t\J' at ein^ vorig jaar ter
eenheid van zijn 70ste

tti h Sdag verscheen, is.hoofdstuk speciaal ge-
f aan Winnie Mandela.
tof

, het begin van dat
oJJJstuk wordt haar ge-
,JJ* in herinnering ge-
jZnt als derde dochter
Wk- Nomathamsanqua.
jj N wordt opgemerkt,
l . haar overgrootvader
jHi het krijgen van

" n|ers 'zonde van alle„ en tijd' beschouwde
opdracht gaf om

ür,inaar direct na hun ge--orte te doden.

lèer Xerderop schrijft Fatima
e dr; haar moeder haar van
|s. e dochters 'veruit de moei-
-1(1 2ii nn koPPigste vond: „Hoe-
to at nooit heeft laten mer-ite voelde Winnie, zelfs als
löm "istinctmatig, dat haar
ijjj £r haar eigenlijk nooit ge-
tt £?*^- En omdat haar moe-
(r^g n. jongen had gewild, ge-
(re»s *lch als een jongenen dat

rant slechts de situatie.
ijf. verweet haar moeder
'_n' aarom vn jy met Se-
lder en meisje zijn zoals alle
>Hrj 5- Waarom ren je altijd

met de jongens?".
Fr 'e«
'HiHi ? jongen willen zijn' is

Z^andela m haar verdere
k ven achtervolgen, on-

'iiie n^t feit, dat haar vrouwe-
"*r|t "°°nheid haar handels-
waard, toen ze eenmaal het
%t vJke Transkei had verruild
«t 2 * wilde stadsleven van

Soweto. Helemaal
'l vi e^ ze et °°k nooit kun_

lnden' met de vrouwen in
*|tesirecte omgeving en het is

dat ZÜ i° de kring van
■irief oten van de andereANC-
I ijZ die samen met Mandela
!ron j tot levenslang werdengeteeld, altijd een buiten-eer is gebleven.

Mandela werd 54 Jaar êe_
L . geboren in het huidige
CZnd Transkei, in het 'back-
te r\ Bizana- vlak bÜ de Indi"
k Z^eaan. Haar jeugdwas als

120Vele zwarte jongensenW,, op het Zuidafrikaanse
S'fde e noedde net vee en
i^j. voor zichzelf opkomen.
Hvi0Z.ader had een belangrijke
Sic °P haar verdere leven,
*of. omdatrndat zrj haar moederver-

°en ze acht jaaroud was.

Pijnlijk
Daarna is het eigenlijk niet meer
goedgekomen met haar. Ze bleef
pijnlijke uitspraken maken in
het openbaar, kwam afspraken
niet na en vervreemde zich van
haar omgeving door een levens-
tijl, dieonaanvaardbaar werd ge-
vonden voor iemand, die de ere-
titel 'Moeder van de Natie' droeg.
Zo verscheen ze vorig jaarop een
verjaardagspartijtje voor de
hoogbejaarde activiste Helen Jo-
seph is eenkledij, diehet midden
hield tussen een 'Out of Africa-
dress' van Myrel Streep en de
outfit van een welpenleidster,
terwijl haar dochter Zinzi zich
niet geneerde om een koloniale
tropenhelm te dragen.

Temidden van beweringen over
ruzies met de officiële Mandela-
advocaat Ismail Ayob en geruch-
ten over een breuk met haar nog
steeds gevangengehouden echt-
genoot, brak pas echt de hel los
over haar persoonlijke lijfwacht.
Deze wordt gevormd door een
twintigtal jongeren, die zich als
een voetbalteam voordoen, maar
alles kunnen behalve voetballen.
Twee weken geleden kwam de
Mandela United weer in het
nieuws, nadat individuele leden
al in een eerder stadium in op-
spraak waren gekomen vanwege
mishandelingen en ontvoerin-
gen en ander vormen van fysiek
geweld tegenover beweerdepoli-
tiespionnen in de Soweto-ge-
meenschap. Maar deze keer gaat
het om demoord op de jeugdige
activist Stompie Mokhetsi Sei-
pei, waarbij volgens beëdigde
verklaringen ookWinnie Mande-
la zelf betrokken is geweest. Ook
wordt haar naam in verband ge-
bracht met de moord op de po-
pulaire dokterAbu-Baker Asvat,
die uit de weg zou zyn geruimd
omdat hy teveel wist over het
doen en laten van het Mandela-
voetbalteam.

Waarheid
Gezien de belangen die bij al
deze beschuldigingen een rol
spelen - de interne politieke te-
genstellingen in de zwarte ge-
meenschap en de altyd dominan-
te aanwezigheid van het apart-
heidsconflict - moet worden be-
twijfeld of de waarheid van wat
er eind december vorig jaar in
Winnie Mandela's huis heeft af-
gespeeld, ooit helemaal boven
water zal komen. Welke rol Win-
nie daarbij zelf precies heeft ge-
speeld, is eigenlyk op dit mo-
ment niet eens meer echt rele-
vant, want de schade die zij zich-
zelf en vooral de strijd tegen de
apartheid heeft berokkend, zal
niet makkelijk te herstellen zyn.

Hoogmoedswaanzin, vervreem-
ding van de realiteit van haar
omgeving of pure arrogantie?
Wie zal het zeggen? Maar wat zy
ook allemaal verkeerd mag heb-
ben gedaan, ook daarin blijft
Winnie Mandela in alles en in de
eerste plaats een slachtoffer van
hetgeen, waartegen ze haar hele
leven heeft gestreden en van het-
geen waarvoor zy intens heeft
geleden: het verwerpelijke Zuid-
afrikaanse apartheidssyteem.

Ruud de wit

Problemen Russische soldaten bij terugkeer uit Afghanistan

Vietnam-veteranen
helpen 'Afghanski'

NEWVORK -Nu de laatste
Sovjetrussische troepen Af-
ghanistan hebben verlaten,
gaan Amerikaanse Viet-
namveteranen hulp bieden
aan Sovjet-soldaten bij het
oplossen van problemen die
zijzelf tien jaar geleden had-
den bij hun terugkeer in de
Amerikaanse samenleving.

De samenwerking tussen de sol-
daten van de beide grote mo-
gendheden nam vorig jaaral een
aanvang toen Amerikaanse vete-
ranen Moskou en Leningrad be-
zochten voor een ontmoeting
met de 'Afghanski', zoals de Sov-
jet-soldaten worden genoemd.

De samenwerking voorziet ver-
der in het opzetten van advies-
centra.

De 'Vietnamvets' kwamen tot de
conclusie dat de Sovjet-vetera-
nen niet als helden waren ver-
welkomd thuis, dat zij moeite
haddenom een baan tekrijgen of
te behouden, aan de drank waren
geraakt en datvelen van hen een
scheiding achter de rug hadden.

Precies dezelfde sores die de
Vietnam-veteranen zelf hadden
meegemaakt.

Ü_t}Jk thuis! Twee Russische soldaten omhelzen elkaar,
\^ Zl3 de Afghaanse grens zijn gepasseerd.

Deskundigen
Smith zegt dat hy en 18 andere
deskundigen, die gespeciali-
seerd zijn in de behandeling van
psychologische en medische
problemen van veteranen, op uit-
nodiging van een Russisch insti-
tuut in oktober en december van
het vorig jaar de Sovjetunie heb-
ben bezocht.

Zij kwamen tot de bevinding dat
de Sovjet-veteranen „waren ver-
vreemd van hun maatschappij"
en dat de Russische regering
geen instellingen had voor het
geven van psychologisch advies.
„De Afghanski zeiden dat ze naar
Afghanistan waren gegaan zon-
der een vorm van antipathie te-
genover deAfghanen, maar men-
sen die zeiden hun vrienden te
zijn, gaven hen geen informatie
over hinderlagen. Van de eenhe-
den waartoe zij behoorden, werd
de helft gedood", aldus Smith.
„Met diefeiten werden zij gecon-
fronteerd. Zy gingen de Afgha-
nen haten. Zij konden een dorp
uitmoorden en hadden daarna
spijt. Net zoals de Vietnam-vete-
ranen vroegen zy zich af: „We
dachten dat we aardige kerels
waren. Hoe zijn we zo ver kun-
nen zakken".

Veel Sovjet-veteranen zyn aan
de drank geraakt. „Zij gaan naar
de kroeg en drinken zich een
stuk in de kraag enkel en alleen
om thuis niet kwaad te hoeven
worden. Vervolgens worden zij
uit de kroeg gesmeten. Het eind
van het liedje is dat zij in knok-
partij verzeild raken", aldus
Smith.

De Sovjet-veteranen zien de
Vietnamvets als oudere broers
die inzicht hebben opgedaan uit
hun ervaringen. De Amerikaanse
veteranen zijn van plan in april
weer een bezoek te brengen aan
de Sovjetunie om informatie uit
te wisselen over programma's
voor psychologische hulpverle-
ning.

Leiders van de Afghanski zullen
worden uitgenodigd om naar de
Verenigde Staten te komen.

Smith stelt dat het bezoek van de
Vietnam-veteranen wantrouwen
uit deweg heeft geruimd. „Ik zei
tegen een Sovjet-veteraan dat ik
enige vrees had om hen te ont-
moeten omdat mijn kogelvrij
vest was geraakt door een Sov-
jet-granaat. Hy rolde zijn broek
op, liet mij zijn stomp zien en zei:
„Mijn been is afgerukt door een
Amerikaanse mijn".

Zaterdag 18 februari 19895_Limburgs dagblad
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Ter uitbreidingvan ons team zoeken wij
op korte termijn een

All-round
grafisch vakman m/v

Taak-omschrijving
Rechtstreeks onder de werkleidingzal
zal hij /zij belast zijn met de uitvoering,
coördinatie en begeleiding van opdrachten
in de studio, vanaf dekopij tot aan
de drukvorm.

Functie-eisen
" Gedegen kennis en ervaring met zetapparatuur,

montagewerkzaamheden en repro/dokawerk.
" Creatieve en kritische instelling.
" Bekend met zeefdruk- en offsettechniek.
" Goed organisatievermogen.
" Opleiding grafisch MTSniveau.
"Leeftijd 25-35 jaar.

Naast een interesante en gevarieerde baan,
bieden wij een goede werksfeer in kleine kring
en een goed salaris, afhankelijk van opleiding,
leeftijd en ervaring.

Uw schriftelijke solicitatie zien wij gaarne tegemoet.
Voornadere informatie kunt U ons bellen of schrijven:
Studio Kerdèl Zeefdruk. Postbus 175,6160 AD Geleen,
Telefoon 04490-42964. Kontaktpersoon: J Kerdél.

-

aannemingsbedrijf vepo bv » a
betonbouw/ staalbouw/ \\Y_A
utiliteitsbouw/ woningbouw/ \ m
verbouw groot onderhoud Ws?»l#J
Wijenweg 137, 6446 AK Brunssum IAH*««
Tel. 045-229300

In verband met de zg. VUT-regeling alsmede
pensionering kunnen wij op korte termijn plaatsen
voor de sector beton-utiliteitsbouw:

k één ervaren uitvoerder beton-utiliteitsbouw;
opleiding: MTS-niveau of gelijkwaardig

b twee hulpuitvoerders c.g. voorlieden;
gegadigden moeten in staat zijn zelfstandig kleine projecten uit te
voeren.
opleiding: LTS-niveau en ruime praktijkervaring.

Indien u aan de eisen, gesteld aan deze functies,
voldoet kunt u natuurlijk rekenen op een uitstekende
salariëring.
Brieven aan bovengenoemd adres.
Telefoon na 18.00 uur: 045-213790.
VEPO BV, „al jaren een beste bouwer"

Wij zijn een landelijk werkende service-organisatie t.b.v
verwarmingsinstallaties.

Vanuit Maastricht, een der vestigingsplaatsen, worden
onze activiteitenvoor Zuid-Limburg gecoördineerd.
Naast het verhelpen van storingen maakt het onderhoud
van verwarmingsinstallaties, in de ruimste zin van het
woord, een belangrijk deel uit van onze diensten

Voor de regio
Zuid-Limburg

zoeken wij contact met:

a)ERVAREN
CV.-SERVICEMONTEURS
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het
verhelpen van storingen aan zowel individuele
installaties als aan die van ketelhuizen.
Naast een redelijke praktijkervaring en een behoorlijke
mentale instelling, achten wij een opleiding tot cv.
-storingsmonteur en/of V.E.V. gewenst.

b)VERWARMINGS-
ONDERHOUDSMONTEURS
Deze werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit
het verrichten van de jaarlijkse
onderhouds-controlebeurten.
Wij denken hierbij aan iemand die al een zekere
ervaring heeft in de montage van c.v.-installaties en die
de functie van servicemonteur ambieert.
Bereidheid tot vakopleiding en een zeer behoorlijke
mentale instelling zijn vereist.

Sollicitaties: uitsluitend schriftelijk aan ons adres.
Inlichtingen: 043-623315

■pil feenstra. ©(BLTWOCgCB
Scharnerweg 74, 6224 JH Maastricht

■ -

/DeVerpleegklinieken Heerlenbestaan uit een A- en een B-kliniek, elkmet een dagbehandeling. A
In deA-kliniekworden 266 lichamelijkzieken verpleegd met het accent opreactivatie, terwijl in de
B-kliniek 152psychogeriatrische patiënten worden verzorgd en begeleid.

Voor de opleiding ziekenverzorging, die in september 1989en januari 1990vanstart gaat, hebben wij
plaats voor
LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN (M/V)
Informatie over deopleiding: *- De opleidingbegint met eentheorie-periodevan 7 maanden. Tijdens dezeperiode ontvang je’ 395,-
-zakgeld netto per maand.De lessen vinden plaats in de Centrale School Gezondheidszorg Oostelijke
Mijnstreek, die gehuisvest is in het gebouwvan de Verpleegklinieken Heerlen.
- Na deze 7 maanden zijner nog tweeleerjaren waarin jeop 4 verschillende afdelingenstage gaatlopen
met tussendoor lesweken. Tijdens het eerste leerjaar verdien jeeen salaris van ’ 1.170,-bruto per
maand en tijdens hettweede leerjaar ’ 1.382,-bruto per maand Qe werkt dan gemiddeld36 uurper
week.
Om aan deopleiding tekunnen beginnen moet je:

- per 1 september 1989 c.g. per 1 januari 1990een leeftijd hebben tussen de 16 jaaren 8 maanden
en 19 jaaren 5 maanden;
- in het bezit zijn van een diplomaLBO (met minimaal 2 vakken op C- en 4 vakken op

r~ h t B-niveau), INTAS, MAVO (of gelijkwaardig diploma).

' Jesollicitatiebriefkun jesturen aan onderstaand adres, t.a.v. het hoofd
~^^^^" ' personeelszaken. Wanneer jevoldoet aan bovengenoemdeeisen, zul jeworden
i^^H^^ | uitgenodigdvoor een informatie-bijeenkomst. Jekrijgt dan informatie over de____„ \ klinieken, de opleiding, het beroep en de sollicitatie-procedure. Voor verdere
-—■— I informatiekun jecontact opnemen met dhr. J. Lemaire van de afdeling

, -.^S^^Bff^l personeelszaken (tel. nr. 045-718418).

ym^---*^s^^ henri dunantstraat3 6419 PB heerlen

v tJerpleegklinieken heerlen J
Landbouw mechanisatiebedrijf
M.J. Grooten
Simpelveld

Wegens benoeming tot consulent S.O.M,
van de huidige chef vragen wij op korte
termijn:

Chef-werkplaats
Functie-eisen: diploma's 1e monteur en
bedrijfsvoering of gelijkwaardige
opleiding.

Sollicitaties na telefonische afspraak,
richten aan:

Firma M.J. Grooten
Deus 4, Huls-Simpelveld
Tel. 045-441568 of 444919. 142550

I

Randstad mfÈkheeft volop w^lL
Montagemedewerker
U gaat werken bij een bedrijf in Vaals. U heeft de militaire
dienstplicht vervuld. Uw werkzaamheden bestaan vnl. uit
monteren van banden op de afdeling expeditie. U dient
woonachtig te zijn in de directe omgevingvan Vaals.
Leeftijd: 17-30 jaar. U kuntvoor lange tijd aan de slag.

Inpakkers
U kunt direct gaan werken bij een bedrijf in de omgeving van
Vaals. U beschikt over eigen vervoer en bent bereid om in
2-ploegendienst te werken. Leeftijd tot 23 jaar.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■v randstad uitzendbureau

Wij zijn op zoek naar
administratief medewerkers

die door ons willen worden opgeleid tot

■r tekstverwerk(st)er
V Wij vragen kandidaten met een WM
W administratieve opleiding en een goede ■

typevaardigheid.
Wij bieden een afwisselende uitzendbaan

die langere tijd gaat duren.
Neemt u, voor meer informatie, contact op
met Desiree Aker, Heerlen of Sylvia Otten,

H Kerkrade.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

k^l^J UITZENDGROEP _ABkaLdfl VOOR ELK BEROEP

ÏDeDienst Gebouwen,Werken en Ter-
reinen is verantwoordelijk voor de
nieuwbouw en het onderhoud van het
onroerend goed van het ministerie
van Defensie. Bij de dienstkring Blom-
berg van de Directie Duitsland, te

|| Blomberg (BRD), is plaats voor een

MEDEWERKER BUREAU
BOUWKUNDE (V/M)

De medewerker gaat bouwkun-
dige ontwerpen, bestekken, ramin-
gen en de begroting opstellen en

II uitwerken. Naast het leveren van een
bijdrage aan de beleidsvoorberei-

JH |§ ding en-vorming houdt zij/hij toezicht
lïf op de uitvoering van projecten.: Andere aspecten van de taak zijn het

leiding geven aan toegevoegd perso-
W neel, waaronder ook Duits civiel per-
lil soneel en het coördineren van de

werkzaamheden. Tenslotte verricht de
H medewerker werkzaamheden voor het
lis wonïngklachtenbureau en voert zij/hïj "

woningonderhoud uit.

1GEVRAAGD
Naast een diploma MTS-Bouw-

Hkunde is ook het diploma BNA/VTS
H bouwkundig opzichter vereist.jfefcjl Net als ruime ervaring in het functie-
if gebied en een goede mondelinge en
f schriftelijke kennis van deDuitsetaal.

W GEBODEN
Een bruto jaarsalaris van maxi-

maal circa / 51.000- inclusief 8%
vakantietoeslag. Een functiewaarde-

H ringsonderzoek is gaande.
De NAVO-status wordt toegekend.
Daarnaast is de bezoldiging buïten-

JM land burgerpersoneel van toepas-
W sing. De buitenlandtoelage bedraagt

M f maximaal ’ 1.327,- netto per maand.
Huisvesting kan worden geregeld

V doormiddel vaneen rijkswoning.
In Blomberg is een Nederlandse win-
kel aanwezig, evenals Nederlands

m onderwijs, t.w. kleuter- en basison-
derwijs, LEAO, MAVO en HAVO t/m

Wk het 3e leerjaar.

|| REACTIES
Nadere informatie over de func-

|P tic kunt u inwinnen bij de heer A.P. Huis
(09-4925718439). Bij gelijke geschikt-

jH ËÉfèheid genieten leden van etnische
H groepen en gehandicapten de «oor-

_& M keur.
Uw sollicitatie kunt ubinnen twee

weken na verschijning van dit blad
richten aan de Dienst Gebouwen,

JB Werken en Terreinen, t.a.v. de perso-
ij neelsconsulent Directie Duitsland,
|Posriach 148, 4402 Greven, West-
mDuitsland.

T^y§w% burgerpersoneeldefensie

/DeVerpleegklinieken Heerlen bestaan uit een A- en een B-kliniek, elk met een dagbehandeling. \
f In deA-kliniekworden 266 lichamelijkziekenverpleegd met het accent opreactivatie, terwijl in de

B-kliniek 152 psychogeriatrische patiënten worden verzorgd en begeleid.

Binnen deverplegingsdienst ontstaat opkorte termijn een vacature voor een

VERPLEEGKUNDIGE (M/V)
Het betreft hier een full-time functie op afdeling 6 in deA-kliniek. Deze afdeling kan
gekenschetst worden als een geronto-psychiatrische verpleegafdehng.
De verpleegkundige behoort tot de leiding van de afdeling.

Gezien depatiëntenpopulatievan afdeling 6gaat devoorkeuruit naar eenkandidaat met de
diploma'sA en B of HBO-V.
Deze functie is ingedeeld in functiegroep 45 (Functiewaardering Gezondheidszorg).
Het salarisvan deaanloopschaal bedraagt minimaal’ 2404,- en maximaal’ 2965,-- bruto per
maand, het salarisvan de functionele schaalbedraagt minimaal’ 2728,- en maximaal

’ 3690,- bruto per maand.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt uvoor 1 maart sturen aan het onderstaande, * l adres, t.a.v. het hoofd personeelszaken.

. Voor meer informatie over dezefunctie kunt u contact opnemen methet hoofd
I ' van afdeling 6 (tel. nr. 045-718418).

PP*-—*^^^ henri dunantstraat5 6419 PB heerlen

I Verpleegklinieken heerlen J

stichting
l^sJ^ÉÉ lichamelijke
[g^v^ opvoeding en il
F^V^J sport 1

XitF sittard
Bij degemeente Sittard wordt zowel debeleidsadvisering opsportgebied als*
beheer, onderhouden deexploitatievan sportakkommodaties uitgevoerd doof»
Stichting Lichamelijke Opvoeding en Sport ( SLOS ). Ter versterking van*
leiding heeft hetbestuur besloten tot het aantrekken van een

ADJUNKT - DIREKTEUR (m/v)
De adjunkt - direkteur legt verantwoording afaan dedirekteuren geeft in eef'
instantie leiding aan dechefs van devier uitvoerende afdelingen.
Van hem wordt een aktieve bijdrage verwacht bij het ontwikkelen van b*
gemeentelijk sportbeleid.
Aangezien defunktie ookis gerichtop opvolging van dehuidige direkteur zuil*
in overleg en bij gebleken geschiktheid, steeds meer taken van de direkt*'
worden overgenomen.

FUNKTIE - EISEN
- affiniteit met de sport en de lichamelijke opvoeding in zijn algemeenhei
- eenrelevante scholing opminimaal HBO -nivo, bij voorkeur Akademie

voor Lichamelijke Opvoeding
- visie op detoekomstige ontwikkelingen in de sport
- aantoonbare leidinggevendekapaciteiten en management-vaardigheden
- goede kontaktuele eigenschappen
- bij voorkeur een leeftijd tussen 30 en 35 jaar

ALGEMENE INFORMATIE
Bij aanstelling vindt,afhankelijkvan opleiding, ervaring en leeftijd, salarisinp^
sing plaats tot maximaal ’ 6.065,—(schaal 10 of 11).
De bij de gemeenteSittard gebruikelijkerechtpositieregelingen zijn van toep#
sing.

Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de selektie-procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Heer Th. J. Geurten, direktf'
van de Stichting, telefoon kantoor 04490 -18770, privé 04492 -1450.

Sollicitatieskunnen binnen 2 weken naverschijning van dezepublikatie wort**
gericht aan:

Drs. F. Vullings, voorzitter van de selektie-kommissie
Dunckellaan 53
6132 BK Sittard.

Streekgewest Westelijke Mijnstreek
De Gezondheidsdienst Westelijke Mijnstreek, gevestigd te Geleen,
verricht diverse taken op het gebied van de gezondheidszorg ten
behoeve van inwoners, organisaties en instellingen van 7
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

Momenteel zijn de onderstaande twee functies vacant.

I.GVO functionaris (m/v)
vacaturenummer 8902

Functie-omschrijving

- Het verder ontwikkelen van het GVO-beleid binnen de dienst
(algemene preventieve gezondheidszorg en
jeugdgezondheidszorg).

- Ondersteunende, uitvoerende en coördinerende werkzaamheden
ten aanzien van het taakveld GVO.

Functie-eisen
- Opleiding op academisch niveau op het terrein van

gezondheidswetenschappen, voorlichtingskunde of
gedragswetenschappen.

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- Ervaring op het terrein van GVO strekt tot aanbeveling.

Algemeen
Het betreft hier een full-time functie welke eventueel opgesplitst
kan worden in twee part-time functies (50%).

2.Registratiedeskundige (m/v)
vacaturenummer 8903

Functie-omschrijving
- Verzamelen en systematisch presenteren van gegevens over de

gezondheidssituatievan de bevolking in het werkgebied van
onze dienst.

- Bijdragen aan de epidemiologische analyse van deze gegevens.
- Zorgdragen voor adequate informatiestructuur binnen de dienst,

systeembeheer en ondersteuning van gebruikers.

Functie-eisen
- Diploma HEAO met specialisatie Bestuurlijke Informatiekunde c.

g. bedrijfseconomie danwei

- diploma Hoger Informatie Onderwijs of een gelijkwaardige
opleiding.

- Kennis van statische methodieken.
- Kennis van en ervaring met automatiseringsapparatuur.
- Affiniteit met het verrichten van themagericht onderzoek.

Salariëring
Voor beide functies zal te zijner tijd het definitieve salarisniveau
worden vastgesteld door middel van functiewaardering.
Vooralsnog geldt voor beide functies een maximum salariëring
van / 4.757,00 bruto per maand (schaal 9, peildatum 1-1-89).
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal nadere inschaling volger-
Overigens zijn de in de overheidsdienst gebruikelijke
rechtspositieregelingen van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden gericht aan het
dagelijks bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek,
postbus 99, 6160 AB Geleen, met vermelding van het
vacaturenummer op brief en enveloppe.

Eventuele nadere inlichtingen - over beide functies - kunnen
worden ingewonnen bij dhr. F.J.J. Ellerbeck, staffunctionaris
Gezondheidsdienst Westelijke Mijnstreek of bij dhr. J.F.L.
Bruijnzeels, personeelsfunctionaris Streekgewest Westelijke
Mijnstreek.
Beiden bereikbaar onder nummer 04490-46555.
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Afwijzend
Ali ■[Z^n in Londen en Ankara kreeg
HJ bijval voor zijn pleidooi, maar in

andere hoofsteden was de reactie
ge ?uit afwijzend (Oslo, Kopenha-
l n) dan wel op zijn minst terug-
deiUdend-Als Baker al een din§ dvi"
'Ei 's geworden, dan is het dat
I 'rr°pa' zeker niet staat te trappe-
tZ om op de Amerikaanse wens in* gaan.

jZWesteuropese NAVO-leden heb-
in n °P dit moment geen enkele zineen nieuwe moderniseringsdis-

ssie. De naweeën van het debat
j^rde kruisraketten zijn nog maarRauwelijks verwerkt. Bovendien is
Vpu besluit in Europa moeilijk teZjkopen terwijl vanuit het Kremlin,eJ ene ontwapeningsvoorstel nae' andere komt.

I °Jgens de Amerikanen en Britten
de modernisering nodig, omdat

na de verwijdering van de middel-
lange-afstandsraketten de nucleaire
krachtsverhoudingen in Europa
zijn scheefgetrokken. De NAVO
heeft nog maar 88 raketten voor de
korte afstand over, terwijl het War-
schaupakter meer dan 1300 heeft.
Bovendien zijn die 88 Lance-raket-
ten van Amerikaanse makelij danig
verouderd. In 1995 zullen zy niet
meer inzetbaar zyn. Om dan over
moderne raketten te kunnen be-
schikken, moet nu een besluit geno-
men worden. Want wil de wapenin-
dustrie aan het werk kunnen, dan
moet het Amerikaanse Congres er
dit jaar geld voor uittrekken.

Washington en Londen dringen al
ruim een jaar op zon besluit aan.
Maar al even lang zyn de meningen
verdeeld. De NAVO-topconferentie,
van maart 1988 kwam niet verder
dan de uitspraak datde kernwapens
'waar nodig up-to-date gehouden
moeten worden. Daarmee kon toen
nog iedereen alle kanten op.

" De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James
Baker had donderdag ook een korte ontmoeting metzijn Neder-
landse collega Van den Broek.

Verdeeld
Eind vorig jaarzag het er even naar
uit dat de NAVO sneller dan ver-
wacht de knoop zou doorhakken.
De ministers van Defensie spraken

zich in oktober in Scheveningen
nogal positief over modernisering
uit.De Nederlandse ministerBolke-
stein zei zelfs onomwonden dat dit
jaareen besluit zou moeten vallen.
Maar sindsdien is het politieke kli-
maat veranderd. Gorbatsjov deed
nieuwe ontwapeningsvoorstellen,
de CSVE-conferentie in Wenen
werd succesvol besloten en over
drie weken beginnen NAVO en
Warschaupact hoopvol aan nieuwe
onderhandelingen over het vermin-
deren van de conventionele bewa-
pening in Europa.

Maar bovenal heeft de Westduitse
coalitie eindelijk een standpunt in-
genomen. Nadat hij zich een jaar
lang met vage uitspraken op de
vlakte heeft gehouden, liet bonds-
kanselier Helmut Kohl aan Baker
eindelyk weten dat de Duitsers
geen moderniseringsbesluit willen
voor 1991.
Daarmee voegdeKohl zich ten lan-
gen leste in hetspoorvan zyn minis-
ter van Buitenlandse Zaken Hans-
Dietrich Genscher, die al langer
meer oog heeft voor de ontspanning,
in derelatie metOost-Europa die hij
niet via een moderniseringsbesluit
op het spel wil zetten.

Nerveuze regering vecht besluiten deelstaten aan

Kiesrecht buitenlanders
in Duitsland omstreden
Van onze correspondent

*j°NN - De Westduitse stad-
nat Hamburg en de deelstaat
slleeswijk-Holstein hebben be-°ten dat buitenlanders onder

omstandigheden
|Z^l mogen nemen aan de lo-cale verkiezingen. In beidee^lstaten zijn de sociaal-de-kraten, al dan niet in een
Z'alttie met de FDP, aan deVpf-o*l*'0*1*' maar dat is dan ook, de enige overeen-

(JiJ^ijl in Hamburg buitenlanders
*ün Minstens acht jaar in het land
Zj*. mogen meedoen aan de verkie-
ly.jP van de machteloze deelraden,
ten]

gen in Sleeswijk-Holstein bui-
nj anders stemrecht voor de ge-
W^nteraad. Maar dat gebeurt al-
korr, in(^ien in hun land van her-

fst Duitsers mogen stemmen.

st Hamburgse liberale stadsbe-
d 0 V-rder Ingo von Munch noemde,
reeZend op de doorbraak van de
bes? radicale Republikeinen, het
I^. 'Uit een 'antwoord' op Berlijn.
£r^ter van Binnenlandse Zaken
cje . rich Zimmermann ziet het als
Ue4jtverkoop van Duitse belangen.
f^Z^U gaatklagen by' de hoogste
kün S ' want ..Duitse belangen
dpr,I?en alleen door Duitsers wor-n behartigd".

Nervositeit
M\x_\ v. e opmerking van Von
*ijn ~ als die van Zimmermann
e^ luustratief voor de nervositeit
&Übr mmingmakery in de Bondsre-nek. Het succes van de Republi-

keinen van de ex-SS-er Franz
Schönhuber zorgt voor steeds meer
commotie binnen de regeringscoali-
tie. De rechtervleugels van CDU en
CSU roepen luid om harde maatre-
gelen tegen asielzoekers en buiten-
landers, demeer gematigden produ-
ceren het ene noodprogramma na
het andere.

Gecoördineerd wordt er niets. Daar-
door groeit de angst onder de bevol-
king en stijgen de kansen voor ex-
treem-rechts. Kanselier Helmut
Kohl zegt dat er noch een ruk naar
rechts noch een naar links komt,
maar de Beierse CSU probeert
Schönhuber zelfs rechts in te halen.
De eerste analyse van Kohl na het
verkiezingsdebacle voor zijn partij
in West-Berlijn was juist, maar
dreigt onder te gaan in paniekvoet-
bal. Hij stelde dat de propagandis-
ten rond Schönhuber stemmen,
wonnen door te speculeren op de
angsten van de mensen.

Maar juist dat leverde Schönhuber
zon winst op dat de conservatief-li-
berale coalitie van Helmut Kohl by
de volgende algemene verkiezingen
de meerderheid wel eens zou kun-
nen verspelen. De sociaal zwakke-
ren en lagere inkomensgroepen be-
grijpen het niet meer dat zij jarenop
een huis moeten wachten, terwijl
die 'vreemdelingen' voorrang krij-
gen. De angst voor vreemdelingen
groeiten de jaloezieop de 'Aussied-
ier' die volgens hen in de watten
worden gelegd stijgt. Het moet nu
maar eens afgelopen zyn, roepen zy.

De conservatief-liberale coalitie,
wakker geschud door het schot
voor de boeg in West-Berlijn, wil nu
handelen. De afwijzingsprocedure
voor asielzoekers wordt verscherpt.

Polen en Joegoslaven dienen een vi-
sum te hebben en de verwerving
van het Duitse staatsburgerschap
moet worden versoepeld.

Ongelegen
De kieswetsveranderingen in Ham-
burg en Sleeswijk-Holstein komen,
hoe beperkt ze ook zyn, deregering
slecht uit. Schönhuber en consorten
kunnen daar munt uit slaan onder
het motto: „Zie je wel, nu mogen die
buitenlanders ook nog bepalen wat
wij, Duitsers, hebben te doen". Van-
daar dat rechts, onder aanvoering
van Zimmermann en CDU-CSU-fr-
actieleider Alfred Dregger, te hoop
loopt tegen dit hele kleine stapje
richting gelijkberechtiging.

binnen/buitenland

'Europa' verdeeld over modernisering kernwapens korte afstand

Baker met lege handen
terug naar Washington

Van onze correspondent
BUSSEL - De kersverse
ifterikaanse minister vanbuitenlandse Zaken Jamesaker heeft de afgelopen week

jUs ware hij een echte Ameri-kaanse toerist Europa door-at. In zes dagen tijd be-*°cht hij alle vijftien hoofdste-£?« van de NAVO-landen,
rjln reis was vooral bedoeld
,V\ kennis te maken met de
s
eiders van het bondgenoot-

in uP" Maar a^s Baker terug is
Z Washington heeft hij niet al-en veel handjes geschud
/jaar ook kennis gemaakt metat elke Amerikaanse toeristZ^aart: dat Europa een ver-

arrend, maar ook verward
is.

|ZZelangrykste boodschap die Ba-_.r namens de regering-Bush bij
had was de oproep aan de Euro-se bondgenoten om in te stem-el met de Amerikaanse plannenor de modernisering van de kern-

voor de korte afstand in
dat uropa' Maar Baker keert wat, \ betreft met lege handen naarhUis terug. Verkiezingen

Kohl - die zich gesteund weet door
Frankrijk - heeft redenen die dich-
ter bij huis liggen. In 1990 worden
bij onze oosterburen (net als in Ne-
derland) verkiezingen gehouden,
die voor de CDU/CSU op een dra-
matische nederlaag zouden kunnen
uitlopen als de raketten daarin een
rol gaat spelen. En wie weet komt er
danwel een nieuwe, minder NAVO-
gezinde coalitie.

Het standpunt van Bonn is door-
slaggevend in deze discussie. De
nieuwe korte-afstandswapens zul-
len in de Bondsrepubliek worden
opgesteld. En als zij ooit moeten
worden gebruikt zal dat bovenDuit-
se (West- ofOost-, dat maaktvoor de
Duitsers geen verschil) bodem zijn.
Een onaantrekkelijk vooruitzicht.

Ook in andere NAVO-landen ligt de
modernisering politiek moeilijk.
Om de verdeeldheid in eigen kring
te verdoezelen verwijst men daar
gemakshalve naar wat in Duitsland
gebeurt. Als de Duitsers nu tegen
zijn, dan kunnen wij moeilijk voor
zijn. Het is duidelijk: de bondgeno-
ten willen zich niet laten opjagen
door de procedures in het Congres
of de haast van de Amerikaanse wa-
penindustrie.

Van diverse kanten heeft Baker de
afgelopen dagen te horen gekregen
dat eerst maar eens moet worden
gewacht op het zogenoemde 'globa-
le concept', waarop in de NAVO
wordt gestudeerd. Dat concept
moet zowel een NAVO-visie bevat-
ten op ontwapening als de minimale
toekomstige wapenbehoeften vast-
leggen.

Bekroning
Hoge ambtenaren zijn daar al bijna
een jaar op aan het zwoegen, maar
erg veel vooruitgang is er nog niet
geboekt. Daarvoor lopen de visies
op de verdediging van West-Europa
aan weerszijden van de Atlantische
Oceaan te veel uiteen.

Daardoor zal ook de topconferentie
van de regeringsleiders van het
bondgenootschap, die ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van in
mei in Brussel wordt gehouden,
niet met een moderniseringsbesluit
kunnen worden bekroond.

Hel
Hy is dan alzover dat hy Salman
Rushdie, de schrijver van Sata-
nic Verses (De Duivelsverzen)
naar de helverwenst. Maar in fei-
te hoeft hij dat niet te doen, want
volgens zyn geloof komt de En-
gelse schrijver gewoon in de hel,
datkan niet anders als iemand zo
schrijft over de profeet Moham-
med.
Toch heeft Dosdogru geen letter
van Satanic Verses gelezen. Hy
weet slechts via de Nederlandse
televisie dat er beroering over
het boek is en zegt in het begin
van ons gesprek dan ook heel
keurig dat hij eerst het boek zou
moeten lezen.

Zoals gebruikelijk werd woens-
dagmiddag aan het middagge-
bed in de Almelose moskee deel-
genomen door een zeventig a
tachtig mannen. Terwijl zy in de
voorhal hun schoenen weer aan-
trekken, vraag ik via de tolk aan

" 'Satanic Verses' heeft zijn
auteur moorddreigingen en de
haat van beledigdemoslims op-
geleverd, maar het kan de on-
dergedoken auteur Rushdie
meer geld in het laatje brengen
dan geenander van zijn vorige
bekroonde boeken. De roman,
dievoor de geestelijk leidervan
Iran, ayatollah Chomeini aan-
leiding was op te roepen tot
moord op Rushdie, vliegt als
warme broodjes over de toon-
bank in de Verenigde Staten en
Groot-Britannië.

imam Dosdogru ofer door de ge-
lovigen die hij onder zijn hoede
heeft, over het boek wordt ge-
sproken. De imam weet wel ze-
ker van niet; de mannen hebben
er eigenlijk nog niks over ge-

hoord. „Ze begrypen het ook
niet", zegt hij.

Zou de mogelijke moordenaar
van Rushdie onder hen kunnen
zitten?De imam kijkt me streng
maar niet onwelwillend aan: „We
hebben hier niets te maken met
wat Chomeini zegt. Mensen dood
maken, is niet normaal. Chomei-
ni, die al tien jaar mensen dood
heeft gemaakt, is niet normaal".

Almelose imam Dosdogru over Salman Rushdie

'Wie zo over Mohammed
schrijft, gaat naar de hel'

Van onze correspondent
ALMELO - Seyit Ali Dosdogru
drie jaargeleden uit Turkije naai
Nederland gekomen, is een
machtig man in zyn wereld: hij is
hodzja (leraar) en imam (hoofd
van de moskee) van de grote isla-
mitische gemeenschap van circa
3300 zielen - meest Turken en
een klein deel Marokkanen - in
Almelo.

Terwijl hij voor zyn nis zit in de
moskee in Almelo, pakt hy de
microfoon en geeft via de ge-
luidsinstallatie buiten de op-
dracht dat hem een Nederlandse
vertaling van de koran wordt ge-
bracht. Nederig komt een van de
mannen hem die even later bren-
gen. De imam laat ons lezen hoe
in de koran keurig wordt be-
schreven dat Maria 'een nevel in
haar buik' voelde, waarna Jezus
werd geboren.

„Wat zouden christenen ervan
vinden als van Maria werd ge-
zegd dat het een hoer was en dat
de dingendie Jezusheeft gezegd
van de duivel kwamen?", laat
Dosdogru ons later in zyn kan-
toortje via zyn tolk - de imam
spreekt zelf geen Nederlands -vragen.

Verboden
Zij vindt het 'niet goed' dat de
Iraanse ayatollah tot de executie
van Rushdie heeft opgeroepen
en de moordenaar het martelaar-
schap benevens een miljoen dol-
lar heeft beloofd. „Dat is volgens
ons geloof verboden. Als iemand
iemand anders dood maakt, gaat
hy naar de hel, zegt ons geloof.

Nadat hij nog eens heeft gezegd
dat hy eerst het boek van Salman
Rushdie zou moeten lezen zegt
de Almelose imam dat hy eigen-
lijk ook niet precies weet wat
Chomeini in deze kwestie heeft
gezegd. „Ik weet niet of Chomei-
ni gelijk heeft of dat hij geen ge-
lijk heeft".

Wel weet de imam dat er in het
boek van Rushdie op een of an-
dere wyze wordt gesproken over
hoeren en over de duivel die Mo-
hammed, de grootste profeet van
Allah, dingen zou influisteren.
„Dat is de waarheid niet. Rush-
diemoet dewaarheid zeggen. Hy
moet bewijzen wat hy schrijft...
In welk boek heeft hij dat gele-
zen?". De imam veronderstelt
dat de schrijver het misschien
voor het geld heeft gedaan en
meent te weten dat Rushdie
heeft gezegd dat al die opwin-
ding een mooie reclame is voor
zijn boek.

In de tijd die de tolk nodig heeft
om deze boodschap in het Ne-
derlands over te brengen, heeft
Seyit Ali Dosdogru zyn uiteinde-
lijk heel strenge eindoordeel
over Rushdie geformuleerd: „Als
het zo is dat hij over de duivelen
Mohammed schrijft, dan is
Rushdie geen christen, dan is hy
geen mosüm, maar dan is hy bui-
tengelovig en gaat hij naar de
he1...".

(ADVERTENTIE)

VITAAL NIEUWS VOOR 65-PLUSSERS
Als u65 jaarofouderbent,en eenparticu- 1 mei 1989 als u 1 januari jongstleden al 65 jaar

liere ziektekostenverzekering hebt,kunt u uw ofouderwas, ofuiterlijk binnen 4 maanden
huidige polis desgewenst omzetten in een stan- nadat u65 jaar gewordenbent
daardpakketpolis. Uw verzekeraar is verplicht Voor nadere schriftelijke en mondelinge
uop die polis te verzekeren als u daarom vraagt informatie over de standaardpakketpolis en de

Deze polis kent een ruim vergoedingen- daaraan verbonden regelingen kunt u terecht bij
pakket De premie bedraagt f 181,- per volwas- uw verzekeringsmaatschappij, uw assurantie-
sene per maand. tussenpersoon, ofhetKLOZ. (Veel verzekerings-

Als ude standaardpakketpolis wenst afte maatschappijen hebben overigens besloten al
sluiten, dient u daarom te vragen bij uw ver- hun verzekerden van 65 jaar en ouder recht-
zekeraar of uw assurantie-tussenpersoon: vóór streeks te benaderen over dit onderwerp).

VRAAG DE STANDAARDPAKKETPOLIS TIJDIG AAN
BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR!

Dit is een publikatie van hetKontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te Houten. I\ L-V»^ J_WW__-\

(ADVERTENTIE)

i^^^^l _Wm"~^^^S\______________m
De kleine zaak _y Wh~ XZt flmet de W ____*__Z**S^^J Ilf*i» service M _\%wWWk_____m
collectie ■
20 meter Wat IS er mooier Im~Z£ZE/ËM
mdc M c/on ... ogfen aan M ■^2_An9ii^J|
Emmastraat te kleden volgens M I
voorb,, Je /aa/ste M
%meneßank mode _^W *^^W___m_\_^_\_\_\_\_\\\m
■Nederland
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WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP LIMBURG I

♦E HERHAALDE OPROEP

X. J^^ Het Waterschap Zuiveringschap Limburg is binnen de gehele provincie
belast met het waterkwaliteitsbeheer.

De afdeling Werktuigbouwkunde beheert en exploiteert een aantal over de provincie
verspreid liggende zuiveringstechnische werken. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie
te Susteren is een vakature ontstaan voor een

BEDRIJFSVOERDER (M/V) ««*«,
Installatiegegevens
De rioolwaterzuiveringsinstallatie is een laagbelaste aktief slibinstallatie met
een capaciteit van 140.000 inwonerequivalent voorzien van een slibverwer-
kingsbedrijf en een energieopwekkingsinstallatie.

Funktie-informatie
Deze funktionaris zal worden belast met de dagelijkse leidingop de installatie,
(5 personen) en is hiermee verantwoordelijk voor debediening, het onderhoud
en dewerking van de installatie, alsmede de daarbijbehorende zuiveringstech-
nische werken. Het verrichten van wachtdiensten behoort bij de funktie.

Funktie-eisen
- een afgeronde HBO-opleiding op werktuigbouwkundig terrein;- aantoonbare leidinggevende capaciteiten en organisatorisch vermogen;- leeftijd 30-40 jaar;- bereidheid tot het volgen van vakgerichte opleiding(en);- ervaring op het gebied van afvalwaterzuivering is gewenst, doch niet strikt

noodzakelijk.

Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Uiteindelijk is een maximum
van ’ 5253- bereikbaar. Standplaats is Susteren. In verband hiermede dient
de bereidheid te bestaan in de standplaats of onmiddellijke omgeving woon-
achtig te zijn.

Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze oproep te
worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiveringschap
Limburg, postbus 314, 6040 AH Roermond, onder vermelding van het vakatu-
renummer PZ7WA-48 in de linkerbovenhoek van zowel brief als enveloppe.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer ir. P.J. Hupkens,
hoofd afdeling Werktuigbouwkunde, tel. 04750-94444, toestsel 315. 142753
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0>L Automobielbedrijf

J.H. Hagmanns b.v. I /-\
+* Imanldealer van MAN-bedrijfswagens
TT in Sittard "^^"
8 In verband met ons stijgende \±l)

marktaandeel en de TTT7Z"
daarmee verband houdende I >
aktiviteiten is er op korte

■fi termijn behoefte aan

2 BEDRIJFSWAGENMONTEURS
AS

Ë Ervaring in reparatie en onderhoud van
bedrijfswagens is beslist noodzakelijk

*ï, en het bezit van het 1e monteursdiploma
Z en het diploma APK 1

/■ \ strekt tot aanbeveling.

lv Il I vÜ! schriftelijk olmondeling

[- :^ - President Kennedysingel 6I |SM^^^^ 61 37AB Sittard
m_m_^_________W_w_mm Telefoon 04490-13952

S^3E^^^^^^^^^^S^B tav de heer P.G. Hekkert

! Gedreven medewerkers
1 gezochtvoor de

nieuwe McDonald's met
McDrive in Geleen.

McDonald's. vooropleiding is niet vereist. Wel een spe-
ledereen weet 't. McDonald's, dat is lekker ciale instelling: gevoel voor service.
eten in een vriendelijke en schone om- Bij McDonald'swerkjealtijd ineen team

geving, waar jerazendsnel geholpen wordt van jonge, enthousiaste mensen. Jekrijgt
In Nederland zijn momenteel 49 er bovendien een goede interne opleiding

McDonald'srestaurants. Een aantal datnog die uitzicht biedt op tal van carrièremo-
steeds groeit. Omdat ook in Nederland de gelijkheden. Meer dan de helft van de licen-
McDonald's formule steeds meer succes tiehouders van McDonald's restaurants en
oogst: Kwaliteit, Service, Kraakhelderheid van de medewerkers vanhetMcDonald's
en Waar voor je Geld. hoofdkantoor is ooitnet zobegonnenals jij!

McDonald's groeit en is daarom voort- Als full-timer en als part-timer krijg je
durend op zoek naar nieuw personeel. een contract voor een vast aantal uren

per week. Je salaris wordtberekend aan de
Enthousiaste full-time en hand van de Horeca C.A.O.

part-time medewerkers (m/v)
Ben je 16 jaarof ouder enop zoek naar full- Interesse?
time ofpart-time werk? Houd je van af- Als je graag aanpakt en je werk goed wilt
wisseling en vind je 't leuk om het mensen doen, danis dit de gekniptebaan voor jou.
naar de zin te maken? ( Maak dus snel een afspraak

Dan is een functie bij de voor een sollicitatiegesprek,
nieuwe McDonald's met i \ / \ McDonald's Nederland 8.V.,
McDrive echt iets voor jou. Ê W \ tav' Jenny Aik"ll'
Want bij McDonald's krijg iMcDonald'S Hogehilweg 4,
je de kans om elke dagwat f ■ ■" 1101 CC Amsterdam z-°-teL:
anders te doen. Een speciale l J 020 -5642642.

Lekker gezellig.

Superconfex is een detailhandelsorganisatiewelkezich op grootschalige wijze bezig houdt met
de verkoop van kwaliteitskleding tegen lage prijzen voor hettotale gezin in Nederland en België.
De hoofdzetel van de organisatie is gevestigd in Stem (L).

In ons hoofdkantoor te Stem beschikken wij over een automatiseringsafdeling, diemet behulpvan
een IBM systeem 38 ondersteuningverleent aan de commerciële en administratieve diensten.
De bezetting van dezeafdeling bestaat uiteen klein team, waarin nauwe samenwerkingen inzet
van groot belang is om een goede dienstverlening waar te maken.

Ter uitbreidingvan ditteam zoeken wij een:

ervaren systeemanalist/
programmeur m/v
Van de systeemanalist/programmeur verwachten Bekendheid met P.C. apparatuur en
wij een duidelijke inbreng in het maken van een datacommunicatiestrekt tot aanbeveling.
functioneel ontwerp, alsook devertaling hiervan Qua leeftijd denken wij aan 25tot 35 jaar. In
naar applicatieprogrammatuur. Tevensmoet het verband met de vele contacten met diverse
onderhoud van deze programmatuur aan hem geledingen van onze organisatie zijn goede
kunnen worden toevertrouwd. contactuele eigenschappen onontbeerlijk.

" Het spreekt vanzelf datervaring in Standplaats is Stem (L).
programmering in RPG III evenalskennis van IBM
system 38 aanwezig moeten zijn. /

Uw sollicitatie, vergezeld van uw levensloop en een eventuele pasfoto kunt u richten aan:
Superconfex 8.V., afd. Personeelszaken, Postbus 66,6170 AB STEIN, t.a.v. Dhr. J.van Herwijnen,
Manager Personeelszaken.

I —

SEKISUI Jl ALVEO BV| !
e^UdSoU;hlirndbe;nem?n0

gevTnond * ln verband met verdere uitbreiding van activiteiten is Sekusui Alveo
Sekusui Chemical, Osaka, Japan. Bv- voor haar produktie-afdehngen op zoek naar
Het totaal aantal medewerkers
bedraagt 17.000 met, buiten Japan, w__r___r"\_r\__—f* J~V¥_, 1~r_> * - jt. r. _r_.

Sekusui Alveo b.v.9produceert rnUl/CÖ-Ul tllM I UilO
polyethyleenschuim voor de
Europese markten. die in staat zijn om, in teamverband, hoogwaardig
de Ŝutórn^b^bouw toepassing in polyethyleenschuim te vervaardigen, door het regelen, procesmatig
vrijetijdssector

°UW bewaken en controleren van de productie-apparatuur en die willen
Bij Sekusui Alveo b.v. zijn inmiddels meedenken over het productieproces op korte en lange termijn,
een 150-tal medewerkers in dienst.

Gevraagd wordt: Geboden wordt:
- LTS-C Nivo, dan wel HAVO met - goede primaire en secundaire

wis- en scheikunde; in beide arbeidsvoorwaarden;

Sad^" d!en! U b6reid,te ZUn 6en - uitstekende werkomstandigheden;, VAPRO-opleiding te volgen;... - een prettige werksfeer- goede inzet en positieve instelling;
- bereidheid in ploegendienst te

werken;

- MTS-opleiding Procestechniek

Nadere telefonische informatie kunt u inwinnen bij mevrouwfp f C] M. Lamers, tel. 04750-70222.

ks *J^J Schriftelijke sollicitaties kunt u sturen naar Sekusui Alveo b.v.,
Postbus 292, 6040 AG Roermond, t.a.v. de heer P. Knabben,

'«sn produktiemanager.
I -^

■ - ■

It'imfap Al # _^\é^\_^_i ook graag met mensen omgaat'

fff Jrijf^iX f f f f Rob Jeurissen legt uit dat Nashua
ffff\ ba^^W'fX f ■ een puik salarisbiedt en uitstekende

arbeidsvoorwaarden. En wat minstens zo

nnm^l Cön/I^O iGé^ftÏÏllfl 10 ee^rayon.metj^^
I^f fff f£f JV^ f l/f Lw VI ff fffXwf^ basis. Natuurlijk krijg je ook vrij de beschik-
f king over een auto van dezaak

Echt een uitdaging dus voor iemand van
I t^^^\ tT j^^f'fO zon 20 tot 25 jaar Een ander aantrekkelijk
IX f, Vt, yf 1^ Vf f »^J [_\_* I_Ji m f f punt is de informele werksfeer bij Nashua.
■* m m** wwwva m m Bij ons telt voornamelijk de kwaliteit van

" "fa" f ff het werk. Daarop word je gewaardeerd en
f|V^ fi Ii f ff^^f^f ttm staan alle deuren voor je open:
ff f f_lMi\M m,g_ii f f £ Vf Xf f^f Rob Jeurissenraadt elke geïnteres-
■ ■ ■ ■■» ■%^ ■■■ ■ ■ ■ "V^ %^ ■ seerde aan een brief te schrijven naar

Annebeth Wilton, afdeling personeels-
zaken van Nashua Nederland BV,
Postbus 93150, 5203 MB 's-Hertogenbosch.

Bij Nashua hebben we zo onze eigen zorgt er in de eerste plaats voor dat de "Maar wie meteen meer wil weten, kan ook
kijk op de dingen. Onze betrokken- apparatuur storingsvrij blijft draaien. de telefoon pakken en haar even bellen:
heid stopt niet na de levering van En als er wat mis gaat, dat de klant kan 073-4065 99."

copiers, faxen of laserprinters Sterker nog: blijven werken, wat er ook gebeurt,
daarna komt het er pas écht op aan Vanaf Daarom denk ik aan iemand met een gede-
dat moment moeten onze klanten ervan gen opleiding Elektrotechniek, Elektronika
overtuigd blijven, dat ze met Nashua inder- of Energietechniek op MTS-nivo. Maar dat
daad de beste keus hebben gedaan. is niet voldoende.
Daar, bij onze service, ligt dan ook onze Kijk, een service technikus van ■ V 11 II
grote kracht," vertelt Rob Jeurissen. Nashua moet ook een prettig persoon zijn, IKY 11/55\/?s^ IwMI II /55^

llngesprek met Rob Jeurissen, National "Je snapt nu waarom een service met plezierige omgangsvormen. lemand ||yl|/öl^§ml 'l/ol
Service Manager van Nashua Nederland BV technikus voor ons zo belangrijk is. Hij of zij die niet alleen van techniek houdt, maar II Xlv^l^S^H ll^^lv^l

: : : HHH—

IV iH ____\- *'~ J"- M m *_f

f**: _____ tttr^***11® _____ 3 : m

BB :^-.-.->. SB B| :^H "»**>**tt^j %_WÏ_^'M>KV, *TMj|BL 7-JJjb B*ü iksfcwi HP"'''*^»
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'SJ HJ i<«|^^l " A /-W^-WjÊÊ/Lu
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Arbeidsvoorwaarden
De Leeuw zegt „in principe posi-
tief' tegenover de fusie te staan.
„Maar er bestaan nu grote verschil-
len in arbeidsvoorwaarden tussen
beide banken. Integratie van de
pakketten arbeidsvoorwaarden kan
wat mij betreft niet met gesloten
beurzen. Maar dat is nu net wat de
nieuwe combinatie in gedachten
heeft".
„Van een succesvolle fusie kan pas
worden gesproken als de nieuwe
combinatie inderdaad wordt wat zij
in zich heeft: de sterkste bank van
Nederland. En dan heb ik het niet
alleen over de solvabiliteit van de
nieuwe bankcombinatie maar voor-
al over het arbeidsklimaat voor de
22.000 werknemers".

De Dienstenbond FNV zegt ook po-
sitief tegenover de voorgenomen fu-
sie te staan. De FNV-bond maakt
zich wel zorgen over de werkgele-
genheid in de toekomst.

CSM onderhandelt
over overneming
h< redactie economie
ijj^AM - CSM wil een be-
tti ür°pees bedrijf in merkar-
-1,1 enifrnemen- De zaak kan
i<j ele maanden worden af-
isjZ'Jdens een toelichting op
i CsivT 1 Verschenen jaarverslag
D .^topman ir G. van Loon
g e lopende onderhandelin-

ty Z* verder bijzonderheden
eyZaken. Wel zei hij er zeker
fonÜ dat de overneming inder-
is d komt-WT^ afgelopen jaren van een
dut jk suikerbedrüf uitge-
d* een levensmiddelencon-

Ve. 2*ch vooral een positiewerven op het gebied van
De grondslag daar-

it^ Selegd toen de levensmid-
!^ L^erd overgenomen uit de
'^n u del van het KoninklÜke
Htj concern. Er werden
«t "edrijven als Venco, De
&H etl Zwaardemaker overge-

«ri d * gebied van biochemie
1^Qe activiteiten uitgebouwd,

van melkzuur en
HjZ^erivaten grondstoffen
jjZ^nJopende produkten als

'chi aren- drukinkt, tandpas-
sZrurgisch garen is CSM in-

middels de grootste producent ter
wereld.

Over de winstontwikkeling is CSM
zeer positief. Verwacht wordt dat de
winststijging in het lopende boek-
jaarniet beneden de tien procent zal
uitkomen.

kkoord over AO bij Maxis
Dl4/IJTRECHT - Directie en
fMayZan het grootwinkelbe-
**jn ■ en de Dienstenbond

't 1Principe akkoord over
«eti' ri n de loop van 1990 zal
%„.?eunitieve vorm worden

beurs-overzicht
Jitchieters

Jgi*£öAM - Het Damrak
ht jrenhet vertrouwde ka-
K. D an een weekendstem-
Z fnfiomzet la8 met n°B BeenNar. nop het laaBste ni~
11 e» e weelc met voor aan"
\Zn krappe f 500 miljoen.
A^*l.Was in afwachting van
"o^^'kaanse handelscnfers
Wi! T^ze iets beter uitvielen

b °ftimige prijzen op de
v&ot g wat °P-
Zchte n'euwsgierigheidwerd
\ZP berichten van Hoog-
tevanri uit de notermB ne"l stukkenvoor de heleNon Urs bleek dat door deL"Zan Cemij aan ENCI
Vsb lnst va« f 250 miljoen

rs entan" Donderdag was het
„%? e guldens hoger.
? nationale fondsen kwa-
ff*. V Sa^° weinig van hun
h öh erzekeraar Aegon liep f
i^for,?aar f 93,60. Het voe-Swnds Wessanen werd f 1
X ' op f 80,40 en het trans-it Rn VPC verbeterde f 1,40
vVn Hunter Douglas daar-
-5^1^12 lager op fB9.
i le mai-kt kwamen en-
C^rm ers voor-Landré en
2*t Kj7an ging op een hogere
% f 4 vooruit tot f 49.
J*t w lker Stevin was een
k' Sokgele8d van f 2>60 °P f
Jsen , Van der?S* f7op f 135 en Hol-
>%Za Search werd f 0,19dZropfl49
k^le^arallelmarkt gingen de
J ty„ Van autoverenfabri-
HenH er flink omhoog na>Nst jmaklnB van een hoge-
>>o<Z e een stuk boven de
SZ s uitkwam.

Rood staan
wordt duurder

AMSTERDAM -De Amrobank
heeft als eerste bank besloten
de opslagrente voor debetsaldi
in rekening-courant te verho-
gen met een half procent tot
één procent. De verhoging gaat
vandaag in. Naar verwacht
wordt, zullen deandere banken
snel volgen.

De maatregel betekent een ren-
teverhoging voor diegenen, die
rood staan bij de bank. Als re-
den voor de maatregel geeft de
Amrobank de ontwikkeling op
de geldmarkt op. Al donderdag
kwam de bank met de verho-
ging, maar toen werd de mede-
deling in allerijl weer ingetrok-
ken.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vJt s.k.
AEGON 92,40 93,60
Ahold 91,80 92,20
Akzo 149,20 149,50
AB.N. 42,30 41,90
Alrenta 161,10 161,00
Amev 54,30 54,70
Amro-Bank 81,00 81,60
Ass. R'dam 146,80 146,80
Bols 137,00 136,50
Borsumij W. 128,00 128,50
Bührm.Tet. 64,00 64,70
C.S.M.eert. 63,50 63,50
Dordtsche P. 225,20 225,00
DSM 119,00 119,00
Elsevier 63,30 63,70
Fokker eert. 30,00 30,30
Gist-Broc.c. 36,90 37,20
Heineken 147,90 148,50
Hoogovens 82,60
Hunter Dougl. 91,00 89,00
Int.Müller 79,10 79,30
KLM 43,90 44,10
Kon.Ned.Pap. 50,20 50,60
idem div 89 48,70 48,70
Kon. Olie 122,50 122,60
Nat. Nederl. 64,50 64,90
N.M.B. 213,50
Nedlloyd Gr. 290,50 292,00
Nijv. Cate 86,60 87,50
Océ-v.d.Gr. 305,00 303,00
Pakhoed Hold. 122,20 122,20
Philips 35,90 36,00
Phiüps divB9 34,40 34,50
Robeco 105,30 105,40
Rodamco 160,70 160,80
Rolinco 100,70 100,50
Rorento 61,60 61,60
Stork VMF 28,90 29,10
Unilever 130,40 129,80
Ver.BezitVNU 88,00 88,50
VOC 37,20 38,60
Wessanen 79,40 80,40
WoltKluwer 154,00 154,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12*4 NL 86-96 126,50 126,60
12% NL'Bl-91 109,10 109,10
12/2 NL 81-91 108,00 108,00
12NL 81-91 105,20 105,20
11% NL 81-91 106,50 106,50
UV2 NL 80-90 102,80 102,80
lIV2NL 81-91 105,00 105,00
lIV2NL 81-92 107,65 107,65
ll'/2 NL 82-92 108,00 108,00
11V4NL 81-96 112,00 112,00
ll'/4 NL 82-92 106,10 106,10
11 NL 82-92 106,85 106,85
103/4 NL 80-95 107,45 107,45
103/4 NL 81-91 105,35 105,35
lOV2 NL 80-00 117,90 117,60
lOV2 NL 82-92 105,25 105,25
lOV2 NL 82-89 101,75 101,75
10V4 NL 80-90 103,40 103,40
10/4 NL 86-96 114,80 114,80
10/4 NL 82-92 105,50 105,50
10/4 NL 87-97 116,10 116,10
10 NL 80-90 102,50 102.50
10 NL 82-92 105,45 105,45
10 NL 82-89-1 100,75 100,75
10NL 82-89-2 101,80 101,80
9' 2NL80-95 104,60 104.60
9/2NL 83-90 102,00 102,00
9V2 NL 86-93 106,15 106,15
9'A NL 79-89 101,90 101,90
9NL 79-94 103,00 103,00
9NL 83-93 104,45 104,45
8%NL 79-94 102,70 102,70
8%NL 79-89 101,35 101,40
8% NL 84-94 105,10 105,10
BV2 NL 79-89 100,25 100,25
BV2 NL83-94 103.80 103,80

BV2 NLB4-94-1 103,85 103,85
BV2 NLB4-94-2 109,50 109,50
BV2 NLB4-91-1 101,40 101,40
BV2 NLB4-91-2 101,65 101,70
BV2 NLB4-91-3 101,85 101,90
BV2 NLB7-95 105,60 105,60
BA NL 77-92 101,50 101,50
BV4 NL 77-93 102,10 102,10
W* NL 83-93 102,55 102,55
BA NL 84-94 103,40 103,40
BV4 NL 85-95 104,40 104,40
BNL 83-93 101,90 101,90
BNL 85-95 103,45 103,45
73A NL 77-97 102,00 102,00
7% NL 77-92 101,80 101,80
7% NL 82-93 101,65 101,65
7% NL 85-00 103,90 103,90
7/2 NL 78-93 102,00 102,00
7/2 NLB3-90-1 100,70 100,70
7/2 NLB3-90-2 100,30 100,30
7/2 NL 84-00 102,60 102,60
7V2 NL 85-95 101,90 101,90
7V2NLBS-2 95 101,90 101,90
7/2 NL 86-93 101,20 101,20
7NL66-91 100,40 100,60b
7NL 66-92 101,10 101.10
7NL 69-94 99,70 99,70
7NL 85-92/96 100,20f 100,15
7NL 87p93 100,30 100,30
6% NL 78-98 98,20 98,20
6% NLI-2 85-95 99,10 99,10
6*4 NL 86-96 99,10 99,10
6V4 NL 88-98 98,70 98,55
63A NL 89-99 98,70 98,50
6V2 NL6B-93-1 99,00 99,00
6V2 NL6B-93-2 98,90 98,90
6V2 NL 68-94 99,00 99,00
6V2 NL 86-96 97,50 97,65
6V2 NL 87-94 98,00 98,00
6V2 NL 88-96 97,50 97,45
6V2 NL 88-98 96,90 96,75
6/2 NL 89-99 96,90 96,75
6NL 87 96,40 96,30
6'A NL 66-91 98,90 98,90
6V4 NL67-92 98,80 98,70
6V4NL86.92/6 96,80 96,80
6V4 NL 86,96 95,85 95,85
6V4 NLB6p95 96,65 96,65
6V4 NLB7-3p95 96,65 96,65
61/4NLB7-1/95 96,50 96,50
61/4NLB7-2/95 96,50 96,50
6V4NLBB-94 97,25 97,25
6'ANLBB-98 95,95 95,95
6 NL 67-92 98,60 98,50
6NL 87-94 95,90 95,85
6NL 88-94 95,95 95,90
6NL 88-95 95,40 95,35
6NLBB-96 94,85 94,75
5% NL6S-90-1 98,70 98,70
53/4NL6S-90-2 98,70 98,70
5'A NL64-89-1 99,30 99,30
s/4 NL64-89-2 98,80 98,80
SNL 64-94 97,60 97,60
4V2 NL60-90 98,20 98,20
4/2 NL 63-93 97,80 97,80
4'/« NL 60-90 98,00 98,00
4/4 NL 61-91 98,20 98,20
4'A NL63-93-1 97.60 97.60
4/4 NL63-93-2 96,70 96,70
4NL 62-92 98,10 98,10
3% NL 53-93 98,10 98,10
3'A NL 848-98 96,60 96,60
3'A NL 50-90 97,90 97,90
3/4 NL54-94 97,10 97,10
3/4 NL55-95 96,60 96,60

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12BNG 81-06 113,60 113,65
11BNG 81-06 110,15 110,20

BV2 BNGB4-09-1 107,90 108,10
BV2 BNGB4-09-2 109,00 109,00
7.60 BNG 73-98 101,10 101,10
6% BNG 67-92 99,90 99,90

6%BNG 68-93 99,60 99,60
6V28NG67-92-1 99,00 99,00
6/4BNG 67-92 99,75 99,75
6 BNG 65-90-1 99,50 99,50
6 BNG 65-90-2 98,80 98,80
03/, BNG6S-90-2 98,80 98,80
s/2 BNG 65-90 99,50 99,50
s/4 BNG 64-89 98,60 98,60
51/. BNG 64-90 98,60 98,30
5 BNG 64-89-1 99,70 99,70
4V2 BNG 62-92 96,50 96,50
4/2 BNG 62-93 95,90 95,90

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 103,70f 103,50
8Asd.R.B4-92 101,50 101,50
BA A.1.R.85 108,00 108,00
6V2 Bobel 86a 90,00 90,30
6'/ißührm.73 220,00
6/4 Cham 86 89,00 89,00
5 Enraf-N.86 97,00 98,40
6 Hoogov. 85 123,00
BtóHolecBs 98,60 98,50

1 sHoopCoB7 89,00 88,90
83/4 KNSM 75 151,00 151,00
7% Nutr.72 352,00 353,00
6V2 Nijv.Bs 128,00 128,00
6V2 R01.67 96,50 a 93,50
14SHV 81 154,00 154,00
8% Stevin76 102,80 102,80
BV2 Volker7B 103,70 103,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 36,60 40,00e
ACF-Holding 62,20 62,80
Ahrend Gr. c 174,50 175,00b
Alg.Bank.Ned 43,00 42,90
ABN div'B9 41,30 41,30
Asd Opt. Tr. 23,50 23,50
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 81,70 82,00
Autlnd.R'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 283,00 285,00
Batenburg 76,50 76,00
Beers 124,00 123,00
Begemann 72,60 73,00
Belindo 388,00 g 395,00
Berkei's P. 7,50 7,45
Blyd.-WUI. 25,00 25,00
Boer De, Kon. 355,00 351,00
de Boer Winkelbedr. 58,20 58,70
Boskalis W. 13,10 13,10
Boskalis pr 11,30 11,35
Braat Bouw 840,00 830,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 852,00 863,00
Calvé prefc 4630,00 4650,00
Center Parcs 66,50 66,30
Centr.Suiker 64,00 63,70
Chamotte Unie 13,50 13,50
Chamotte div.B9 - 12,70
Cindu-Key 98,50 98,00
Claimindo 376,00 382.00
Cred.LßN 77,90 77,20
Crown v.G.c 80,30 80,00
Desseaux 191,00 190,50
Dordtsche pr. 224,80 224,50
Dorp-Groep 43,00 47,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 206.50 208,50
EMBA 110,00 115,00b
Enraf-N.c. 50,00 49,80
Eriks hold. 326,00 326,00
Frans Maas c. 62,80 62,50
Furness 100,30 100,50
Gamma Holding 71,00 70,20
Gamma pref 5,60 5,80
Getronics 27,50 28,00
Geveke 40,00 40,20
Giessen-de N. 128,00 135,00

I Goudsmit Ed. 201,00 200,00
Grasso's Kon. 93,50 94,50

Grolsch 104,30 103,50
GTI-Holding 163,00 163,70
Hagemeyer 83,00 82,10
HBG. 181,50 182,00
HCS Techn 15,40 15,60
Hein Hold 127,00 127,50
Hoek's Mach. 180,00 178,00
Holdoh Hout 440,00 439,00
Holec 18,50 18.20
■,A.L.Tr. b 1460,00 1470,00
Holl.Am.Line 1460,00 1472,00
Heineken Hld 127,00 127,50
HolLSea S. 1,30 1,49
Holl. Kloos 322,00 340,00
Hoop en Co 14,30 14,30
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 43,50 45,00
IHC Caland 21,00 21,00
Industr. My 168,50 168,00
Ing.Bur.Kondor 607,00 601,00
Kas-Ass. 37,80 38,00
Kempen Holding 16,30 16,20
Kiene's Suik. 1230,00 1230,00
KBB 74,50 72,30
KBB (eert.) 74,00 72,10
Kon.Sphinx 75,80 76,00
Koppelpoort H. 280,00 280,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landre & Gl. 45,60 49,50
Macintosh 44,10 44,80
Maxwell Petr. 592,50 588,00
Medicopharma 78,00 77,60
Meüa Int. 7,40 7,40
MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1040,00 1045,00
M.Enim 08-cert 13800,00 13800.00
Mooien en Co 31,50 31,50
Mulder Bosk. 47,50 48,50
Multihouse 11,30 11,60
Mynbouwk. W. 442,50 444,50
Naeff 225,00
NAGRON 48,50 50,00
NIB 511.00 511,00
NBM-Amstelland 16,10 16,00
NEDAP 290,00 289,50
NKF Hold.cert. 233,50 233,00
Ned.Part.Mij 31,10 31,10
Ned.Springst. 10000,00 10000,00a
Norit 644,00 644,00
Nutricia 237,50 240,00
Omnium Europe 19,20 19,20a
Orco Bank e. 77,70 77,50
OTRA 504,30 504,30
Palthe 150,00 150,00
Polynorm 89,50 90,00
Porcel. Fles 125,00 125,50
Ravast 57,00 56,80
Reesink 61,50 62,50
Riva 64,20 64,50
Riva (eert.) 63,00 64,00
Samas Groep 59,80 59,80
Sanders Beh. 77,50 79,00
Sarakreek 34,50 34,40
Schuitema 1420,00 1450,00
Schuttersv. 87,00 87,00
Smit Intern. 27,30 27,50
Stßankiers c. 28,80 29,50
Telegraaf De 428,00 425,00
Text.Twenthe 238,00 240,00t
TulipComp. 61,00 61,00
Tw.Kabel Hold 125,80 125,60
Übbink 97,50 101,50
Union Fiets. 15,30 15,40
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 74,60 75,00
Volker Stev. 53,30 55,90
Volmac Softw. 82,20 81,70
Vredestein 20,30 20,10
VRG-Groep 42,70 42,70
Wegener Tyl 173,50 173,50
West Invest 28,10 29,50
Wolters Kluwer 154,00 154,30
idetn div 89 151,00 149,50
Wyers 61,00 61,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,50 36,40
ABNAand.f. 68,80 68,60
ABN Beleg! 51,40 51,50
ALBEFO 51,40 51,50
AldoUar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 227,00 227,00
Alliance Fd 12,00 12,20
Amba 44,20 44,20
AmericaFund 276,00 278,00
AmroA.in F. 91,10 91,20
Amro Neth.F. 70,00 69,30
Amro Eur.F. 67,20 67,30
Amvabel 98,00 98,10
AsianTigersFd 56,10 56,20
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 106,00 106,00
Bever Belegg. 27,90 27,90
BOGAMIJ 115,80 115,50
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Uoyd 40,30 40,00
DP Am. Gr.F. 22,50 22,30
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1060,00 1060,00
EMF rentefonds 72,70 71,80
Eunnvestü) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,50 53,70
Hend.Eur.Gr.F. 168,00 168,00
Henderson Spirit 73,50 73,20
Holland Fund 62,20 62,90
Holl.Obl.Fonds 118,80 119,20
HolLPac.F. 111,80 112,40
Interbonds 570,00 569,00
Intereff.soo 35,90 35,50
IntereffWarr. 263,40 263,00
Japan Fund 49,50 49,90
MX Int.Vent. 59,00 59,00
Nat.Res.Fund 1390,00 1400,00
NMB Dutch Fund 33,80 33,80
NMB Oblig.F. 36,00 36,10
NMBRente F. 101,50 101,70
NMB Vast Goed 38,60 38,80
Obam, Belegg. 194,80 195,00
OAMF Rentef. 15,15 15,10
Orcur.Ned.p. 46.60 46,60
Prosp.lnt.H.l. 10,30 10,30. Rentalent Bel. 1346.60 1346,40
RentotaalNV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 100,50 a 96,00, Sri/Tech 17,90 17,80
Technology F. 18,50 18,80
Tokyo Pac. H. 247,50 251,00
Trans Eur.F. 69,50 69,70
Transpac.F. 570,00 570,00
Uni-Invest 119,00 119,50
Unico (nv.F. 83,80 83,80
Unifonds 27,10 26,80
Vast Ned 123,10 123,10
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,60 86,60
WBO Int. 78,80 78,50
Wereldhave NV 207,00 206,00
Wereldh.divB9 203,00 202,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 64,50 64,40

_
Amer. Expres 30,70 31,20
Am.Tel.fc Tel. 31,30 31,30
Ameritech 52,00 51,80
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,00 27,60
AU. Richf 84,70 85,00
BAT Industr. 5,35 5,35
Bell Atlantic 75,30 75,10
BellCanEnterpr 38,20 38,00
BeU Res.Adlr 1,38 1,38
Bell South 42,10 42,00
BET Public 2,35 2.35
Bethl. Steel 26,50 26,50
Boeing Comp. 61,80 62,10
Chevron Corp. 49,50

Chrysler 27,20 26,40
Citicorp. 27,30 27,10
Colgate-Palm. 45,00 45,50
Comm. Edison 33,90 33,50
Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 20,30 21,00
Dai-IchiYen 3600,00 3600,00
Dow Chemical 96,00 96,00
Du Pont 97,80 98,10
Eastman Kodak 47,10 47,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 237,00 236,00
Exxon Corp. 45,00 44,80
First Paclnt 130
Fluor Corp. 23,50 24.00
Ford Motor 54,00 54,00
Gen. Electric 46,00 46,00
Gen. Motors 89.20 89,00
Gillette 35.00 34,70
Goodyear 50,00 49,50
Grace & Co. 28,40 27,90
Honeywell 66,20 66,00
Int.Bus.Mach. 126.20 125,80
Intern.Flavor 49,80 49,80
Intern. Paper 48,50 48,60d
ITT Corp. 54,00 53,70
Litton Ind. 75,00 74,70
Lockheed 46,80 47,70
Minnesota Mining 67,00 68.00d
MobüOU 46,60 47,20
News Corp Auss 10,60 10,60
Nynex 69,20 69,30
Occ.Petr.Corp 27,70 27,50
Pac. Telesis 33,70 33,60
P.& O. ® 5,90 5,90
Pepsico 40.35 40,25
Philip Morris C. 108,80 110,40
Phill. Petr. 20,90 20,90
Polaroid 42,90 43,30
Privatb Dkr 297,50 297,00
Quaker Oats 51,50 51,50
RJR Nabisco 100,00
StGobin Ffr 585,00 575,00
Saralee 46,20 46,50
Schlumberger 36,50 35,50
Sears Roebuck 41,90 41,90d
Southw. Bell . 42,70 43,00
Suzuki (yen) 770,00 768,00
Tandy Corp. 43,50 42,60
Texaco 49,90 49,80
Texas Instr. 41,90 42,00
T.I.P Eur. 1,82 1,85
ToshibaCorp. 1150,00 1180,00
Union Carbide 33,25 33,10
UnionPacific 69,00 71,00
Unisys 28,80 29,10
USX Corp 31,40 31,50
US West 61,00 60,70
Warner Lamb. 79,40 79,90
Westinghouse 55.00 55,30
Woolworth 52,70 53,30
Xerox Corp. 64,30 64,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,50 51,50
Am. Home Prod. 179,50
ATT Nedam 67,00 64,00<
ASARCO Ine. 56,00
Atl. Richf. 178,50 178,50
Boeing Corp. 129,00 129,00
Can. Pacific 38,00 38,00
Chevron Corp. 99,00 100,50
Chrysler 56,00 55,50
Citicorp 54,50 55,00
Colgate-Palm. 94,00 94,00
Control Data 37,00 38,00
Dow Chemical 198,00 199.80»
Eastman Kodak 94,50
Exxon Corp. 94,00 93,00
Fluor Corp. 49,00
Gen.Electric 94,00 96,00
Gen. Motors 186,00 184,00
Gillette 71,00 71,00
Goodyear 102,00 101,00

Inco 58,80 59,00
IBM. 258,50 256,00
Int. Flavors 102,00
ITT Corp. 111,00 109,00
Kroger 18,70 18,70
Lockheed 97,00 99,00
Merck & Co. 135,00 133.00
Minn. Min. 138,00 139.00
Pepsi Co. 81,00 81,50
Philip Morris C. 223,00 226,00
Phill. Petr. 41,00 42,20
Polaroid 79,00 80,50
Procter & G. 185,00
Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 73,50 73,00
Sears Roebuck 85,00 85,00
SheU Canada 80,00 80,00
Tandy Corp. 88,00 86,50
Texas Instr. 86,00 86,00 d
Union Pacific 143,00 145,00
Unisys Corp 58,50 59,00
USX Corp 64,00 64,50
Varity Corp 430
Westinghouse 113,60 114,00
Woolworth 108,50 109,50
Xerox Corp. 125,00 126,00

Warrants
Akzo 37,30 37,30
AMRO warr. 2,40 2,30
Asia Pac Gr F. 6,15 5,85
Bogamij 8,30 8,30
Falcons Sec. 13,70 13,80
Honda motor co. 2360,00 2350,00
K.L.M. 85-92 140,00 140,10
Phiüps 85-89 16,50 f 16,10
Stßankiersa 2,30 2,30
Stßankiers b 2,80 2,80

Euro-obligaties & conv.
10' 4Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 12,90 13,00
10/2ABN 87 98.70 98,70

1 13Amev85 98,00 98,00
13Amev 85 93,75 93,75
10 AmevBs 100,50 100,50
11 Amev 86 98,50 99.00
14'/4AmroB7 96,85 96,75
13 Amro-BankB2 101,25 101,00
Wh Amro 86 97,50 97,50
10 Amro 87 98,85 98.85
5% Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 26,10 25,80
Amro zw 86 68,00 68.00
9 BMH ecu 85-92 100.50 100,50
7 BMH 87 96,50 96.50
IOVsEEG-ecu 84 101,25 100,75
93/4EIB-ecu 85 103,30 103,30
12'/i HIAirl.F 91,75 91,75
12NIB(B) 85-90 102.00 102,00
lIV4NGU 83 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100.50
2V4 NMB 86 84,00
NMBwarrants 51,00
8% Phil. 86 94,75 94,75

i 6V4 Phil.B3 95,00 95.00
11 Rabo 83 101.60 101,60
9Rabo 85 104,00 104,00
7 Rabo 84 108,00 108,00
12V4UnU. 98,00 98,00

Parallelmarkt
Alanheri 18,10 18,40
Berghuizer 55,00 58,00b

d BesouwVanc. 41,10 40,50
CBI Bann Oce. yen 1525,00 1510,00
CB Oblig.F.l 100,00 100,00
CB ObUg.F.2 100,30 100,30
CB Oblig.F.3 101.80 101.80
De Drie Electr. 27,70 27,70
Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 88.00 88.00

DOCdata 33,40 32,80
Geld.Pap.c. BWO 81,00
Gouda Vuurv c 66,00 68,00
Groenendijk 33.00 33,00
Grontmij c. 110,00 112,20
Hes Beheer 254,50 255,00
HighLDevel. 12,00 b 12,00 b
Homburg eert 4,50 4,10
Infotheek Gr 21,90 22,00
Interview Eur. 7,90 8,00
Inv. Mij Ned. 50.00 50,50
KLM Kleding 31,10 31,20
Kuehne+Heitz 26,00 26,20
LCI Comp.Gr. 35.50 37,50
Melle 274.00 275,20
Nedschroef 81,50 81,90
Neways Elec. 10,40 10,40
NOG BeLfonds 29,90 29,90
PieMed. 11,00 11,00
Poolgarant 10,40
Simac Tech. 17,60 17,50
Text Lite 7,40 7,80 f
Verkade Kon. 259,00 257,50
Weweler 79,20 85,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45.00 426 0,70 0,70
abn c okt 40.00 400 3,80 3,50
abn c okt 45,00 385 1,60 1,60
akzo c apr 160,00 925 1,70 1,70
dfl c feb 210,00 1052 0,20 0,05
d/n c mrt 210,00 571 2,00 1,30
d/n c apr 205,00 1022 5,80 4,40^
d/n c apr 210,00 1202 2,90 2,45
dfl p feb 205,00 345 0,20 0,30
d/H p mrt 200,00 2527 0,80 0,50
d/n p mrt 205,00 766 1,70 1,80
d/n p mrt 210,00 352 4,00 b 4,50
coc c feb 260,00 470 7,20 7,70
coc c feb 265,00 1242 2,80 3.30
coc c feb 270,00 656 0,40 0,10
coc c mrt 265,00 320 6,90 7,50
coc p feb 265,00 1900 0.50 0,10
coc p feb 270,00 535 3.20 1.30
coc p mrt 265,00 372 4,10 3,50
coc p mrt 270.00 316 6,60 5,50
goud c mei 400,00 477 830 7,50
goud p feb 400.00 405 16,00 19.00
goud p feb 420,00 407 36,00 b40,50
kim c apr 45,00 995 1,40 1,60
knp c apr 47,50 672 3,70 a 4,00
knp p apr 50,00 971 2,50 2,50
nla p feb 130,00 500 3.60 a 3,60
nla p feb 132,50 500 6,10 a 6,00
nla p aug 127,50 500 3,10 a 3JO
nis p feb 110,00 1483 0,40 0,60
nis p feb 112,50 472 3,10 a 3,10
nis p aug 110,00 1000 I,Boa 1.50
nly c mei 100,00 500 0,40 a 035
nly c aug 97,50 1425 130 a 1,00
nly p feb 97,50 500 0,10 0,10
nly p feb 100,00 477 2,70 2,45
nly p feb 102,50 627 530 a 4,70
nly p aug 97,50 500 130 a 0,90
nly p n9l 102,50 500 530 a 5,05
natn c apr 60,00 300 6,50 a 530
natn c apr 65,00 463 230 2,10
natn c apr 70.00 327 0.90 0,80
natn c okt 65,00 370 3,70 3,90
obl p feb 100,00 416 330 330
obl p nov 100.00 500 3.10 3,15
phil c apr 35,00 553 2,10 2,10
olie c apr 125,00 381 2,40 230
unil c apr 130,00 309 4,40 4,10
umi p jul 120,00 330 230 3,00

"= latei g=bieden +ei-di».
bobleden i=laten+enli«.
c=ei-claim k=gedaa»+i
d-ei-dhridend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden »k=slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk-slotkoers gisteren

economie

akbonden in principe positief tegenover plannen

Fusie Postbank
met NMB rond

Van onze redactie economie
- De fusie tussen de Postbank en de NMB

\ ?aat door. De voorzitters van de raden van bestuur van
|t anken hebben gistermiddag in Amsterdam bekend ge-

, flat onderzoek heeft uitgewezen dat de bundeling tot
Kan komen.

!oJZ.stellingen zullen voorals-
zelfstandig blijven

*ha ■■
worden beide werk-

rjZPPÜen van een bij de fusie!,^n houdstermaatschappij
St »i 'en van e twee banken231 krijgen.

jannen van de Postbank
Sn», ° Bank (NederlandscheZ^ds Bank) bestaan al ge-
te* Zn september vorig jaar
e jj 2IJ bekend dat zij een on-
in aar samenwerking waren

Van dekant van de staat zijn er geen
belemmeringen die een fusie in de
weg zoudenkunnen staan. Al in no-
vember kwam minister van finan-
ciën Ruding met een wetsvoorstel
waarin (onder meer) de relatie van
de staat met de Postbank nader
werd geregeld.
De staat bezit op het ogenblik alle
aandelen van de Postbank nv (de
verzelfstandigde combinatie van de
voormalige Postcheque- en Giro-
dienst en de Rykspostspaarbank).
Het was van meet af aan de bedoe-
ling dat een groot deelvan de aande-

len te zijner tijd aan particuliere be-
leggers zou worden verkocht. Van
het aandelenkapitaal van de NMB
Bank bezit de staat 7 procent.

De vakbonden hebben inmiddels
van de directies de garantie gekre-
gen dat de samenvoeging niet tot
gedwongen ontslagen zal leiden.
Volgens Ton de Leeuw den Bouter,
bestuurder van de Dienstenbond
CNV, zou slechts „minder groei in
werkgelegenheid" worden ver-
wacht.

Tekort op
handelsbalans

VS kleiner

WASHINGTON - Het tekort op
de handelsbalans van de Ver-
enigdeStatem heeft in december
1*1,89 miljard dollar bedragen, zo
heeft het Amerikaanse ministe-
rie van handel gisteren bekend-
gemaakt. Hettekort in november
is herzien van 12,51 miljard dol-
lar tot 12,22 miljard dollar. Over
geheel 1988 was er een negatief
saldo van 137,34 miljard dollar,
aanzienlijk minder dan de 170,32
miljard dollar in het voorgaande
jaar.

Zowel de export als de import
van de VS bereikte in december

een recordwaarde. De export
groeide met zes procent tot 29,19
miljard dollar, terwijl de invoer
met 3,3 procent toenam tot 41,09
miljard dollar. Over geheel 1988
was er een spectaculaire export-

groei van 26,8 procent. Doordat
de import met slechts 8,3 procent
toenam kon het recordtekort op
de handelsbalans van 1987 met
bijna twintig procent worden
verminderd.
Hoewel dehandelspositie van de
VS in december over het geheel
genomen verbeterde trad er een
verslechtering op ten opzichte
van de landen waarmee de tekor-
ten het grootst zyn, Japan en de
Bondsrepubliek Duitsland.
In de handel met Westeuropa als
geheel daalde het tekort aanzien-
lek van 2,01 miljard dollar tot
1,61 miljard dollar.

Verwarring over fusie
NDU-Perscombinatie

DEN HAAG - De directies van
Perscombinatie, Elsevier en NDU
hebben gisteren met kracht ont-
kend dat de voorgenomen fusie van
hun ondernemingen van de baan is.
Het Algemeen Dagblad meldde dat
gisterochtend.

Hoofdredacteur R. Abram van het
Algemeen Dagblad, onderdeel van
de NDU, zegt daarentegen over-
tuigd te zijnvan de juistheidvan het
verhaal. „Het is gebaseerd op knal-
harde bronnen binnen de bedrijven.
Als het wordt ontkend, dan jokken
de heren", aldus Abram.
Het keerpunt in de onderhandelin-

gen is volgens Abram opgetreden,
toen enkele weken geleden de di-
rectie van Elsevier een verwaterde
versie voor een fusie suggereerde
tijdens een bijeenkomst van de on-
dernemingsraad van de Perscombi-
natie in Noordwyk.

Voorzitter A. Rovers van de persfu-
siecommissie van de groepsonder-
nemingsraad van de NDU, zegt vol-
ledig overvallen te zijn door de be-
richtgeving: „Wy weten van niets en
willen van de directie een verkla-
ring over deze zaak". Voor zover
Rovers bekend gaan de onderhan-
delingen over de samenwerking

nog door.
Elsevier-directeur Van Vollenho-
ven begrijpt absoluut niet hoe het
AD aan het verhaal gekomen is.
„Wij hebben maandag gesprekken
gevoerd, een soort 'tour d' horizon',
waarbij gekeken is naar de terrei-
nen waarop je een zinnige samen-
werking tot stand kunt brengen bin-
nen een holding. Ook de mogelijk-
heden om tot een lichtere vorm van
integratie te komen zijn aan de orde
geweest. De bijeenkomst tussen de
betrokken directies heeft weliswaar
geen besluiten opgeleverd, maar de
gesprekken gaan gewoon verder",
aldus Van Vollenhoven.

Inflatie na
Japan laagst
in Nederland

PARIJS - Het inflatietempo in de 24
landen van de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling) neemt toe. Na 2,6
procent in 1986 en 3,2 procent in
1987 heeft de inflatie in het afgelo-
pen jaar 3,8 procent bedragen. Ja-
pan had vorig jaar de kleinste infla-
tie met 0,5 procent. Daarna komt
Nederland met 0,7 procent, zo heeft
de OESO bekendgemaakt.

In de Verenigde Staten groeide de
inflatie van 3,7 tot 4,1 procent en in
de Bondsrepubliek Duitsland van
0,2 tot 1,2 procent. Het gemiddelde
voor dezeven grootste industrielan-
den kwam uit op 3,1 procent na 2,8
procent in 1987. Voor de landen van
deEG heeft de OESO een percenta-
ge van 3,4 procent berekend tegen
3,1 procent in 1987.

Een uitschieter vormde Turkije.
Daar nam de inflatie toe van 38,9
procent in 1987 tot 75,4 procent in
het afgelopen jaar. Griekenland zat
ook nog ruim boven hetgemiddelde
met 13,5 procent. Dat percentage is
wel lager dan de 16,4 procent dat in
1987 werd geregistreerd.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op I^-2-1989 om
14.30 uur by de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.030-/25.530,
vorige ’ 25.510-/ 26.010, bewerkt ver-
koop ’ 27.130, vorige ’ 27.610 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,01 2,13
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,68 1,80
Duitse mark(100) 111,00 115,00
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,66 1,78
Jap. yen (10.000) 161,50 166,50
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 46,75 49,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,07025-07275
Brits pond 3,6815-6865
Duitse mark 112,855-905
Franse franc 33,125-33,175
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 132,860-2,910
Japanse yen 164,77-164,87
Ital. lire 15,395-445
Zweedse kroon 32,930-32,980
Deense kroon 28,985-29,035
Noorse kroon 31,035-31,085
Canad. dollar 1,74225-74475
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3,0040-0140
Spaanse pes 1,8100-8200
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7125-7225
Hongk.doUar 26,45-26,70
Nieuwz.dollar 1,2675-2775
Antill.gulden 1,1450-1750
Surin. gulden 1,1450-1850
Saudische rial 55,10-55,35
Ecu gulden 2,3510-3560

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 303,7 303,7
alg.-lokaal 293,8 294,3
internationals 314,4 314,0
industrie 264,9 265,5
seheep/luchtv. 273,5 272,1
banken 363,4 364,7
verzekering 590,0 591,3
handel 481,6 481,8
cbs obl.index 109,3 109,6
rend. staatsl. 7,00 6,96
waarvan 3-5 jr 7,00 6,96
waarvan 5-8 jr 6,99 6,95
waarv.s langst 6,98 6,96
rend. bng-len. 6,98 6,98
rend. bankten. 7,06 7,00

Iran moet zijn wederopbouw na de
Golfoorlog niet financieren met le-
ningen uit het buitenland. „Als we
gaan denken over buitenlandse le-
ningen verkopen we ons land aan het
buitenland", zo heeft ayatollah Hos-
sein Ali Montazeri, de toekomstige
leider van Iran, gezegd in een toe-
spraak voor kooplieden.

(ADVERTENTIE)

VASTENAKTIE
steunt jaarlijks

±450 kleinschalige
sociale projekten in
de Derde Wereld.

GIRO 5850
te amersfoort.

banknr. 70.70.70.147

Een verkoopster van een boekwinkel in Peking houdt het op dit mo-
ment best verkopende boek in China vast. Het is een autobiografie van
president George Bush van de Verenigde Staten, die op 25 februarivoor een bezoek in China aankomt.
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X"* *-\ /y CONTACTCENTRUM ONDERWIJS ARBEID LIMBURG
V* \mS/ \
Het ContactcentrumOnderwijs Arbeid (COA) iseen platform waarin onderwijsinstellingen, onderwijs-
koepekxganisaties, bedrijven en instellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en interme-
diaireinstanties met een taak op hetraakvlak onderwijs-arbeid (zoals hetRegionaal Orgaan Leerling-
wezen, het Studie- en Beroepskeuzewerk, de GAB's en de Kamers van Koophandel) zich hebbenverenigd met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeid te verbeteren.
In totaal zijn ruim 120organisaties en instellingen bij COA-Limburg aangesloten, terwijl daarnaast ve-
len ondersteuning verlenen bij de realisatie van projecten die vanuit dedoelstelling worden opgezet.
Naast een provinciaal Algemeen Bestuur en een provinciaal hoofdkantoor functioneren in Limburg
momenteel zes regionale COA-commissies met elk een eigen regionaal coördinatiepunt. Deze com-
missies organiseren activiteiten zoals stages voor docenten, arbeids- en beroepenoriëntatie voorleertingen en informatiebijeenkomsten voor docenten, dekanenen bedrijfsfunctionarissen. Daarnaast
zijn decommissies actief op het gebied van instroombevordering in arbeidsmarktrelevante opleidin-
gen en beroepen (projecten als .meisjes en techniek" en promoting van beroepsonderwijs), onder-
zoek naar de bestemming van schoolverlaters, het op de rails zetten van om- en bijscholingspro-
gramma's, hetsignaleren van onderwijs-arbeidsmarktknelpunten in hetalgemeen en het vormgevenaan structureel overleg tussen de diverse onderwijs- en arbeidsmarktsectoren.
Per 1 april as. ontstaan twee full-time vacatures voor de functie van

REGIONAAL COÖRDINATOR (m/v)
ten behoeve van de commissies Oostelijke Mijnstreek (standplaats: Heerlen) en zuidelijk
Zuid-Limburg (standplaats: Maastricht).

Wat houdt de functie in?
De regionaal coördinator is namens COA degene die de directe contacten in de regio
onderhoudt met scholen, bedrijven en instellingen. Hij of zij is dan ook op de hoogte van
de behoeften en wensen die hier leven en de acties die al worden ondernomen, en doet
op grond hiervan (na vooroverleg met alle betrokkenen) voorstellen voor activiteiten en
projecten. Na goedkeuring zorgt de regionaal coördinator voor de uitvoering van de acti-
viteiten, al dan niet in samenwerking met daartoe ingestelde werkgroepen.
Ookhet ambtelijksecretariaat van commissie en werkgroepen behoort tot het takenpak-
ket van de regionaal coördinator, evenals het mondeling en schriftelijk rapporteren.
Momenteel zijn door de commissiesreeds diverse activiteiten in gang gezet, die door denieuwe coördinatoren kunnen worden overgenomen. Daarnaast wordt van hen ver-
wacht dat zij, de ontwikkeling in de regio en provincie volgend en hierop inspelend, nieu-we ideeën ontwikkelen.
Wat vragen wij?
Juist omdat de activiteiten van COA altijd complementair dienen te zijn en berustenop het uitgangs-
punt dat alle bestaande instellingen waarmogelijk moeten worden betrokken vanuit hun eigen regu-
liere taakstelling, hebben wij generalisten nodig die in staat zijn regelmatig van aandachtsgebied te
wisselen en situaties en mogelijkheden snel te overzien. Daarom vragen wij mensen met een oplei-
ding opHBO-niveau, die de uitdaging van steeds wisselende werkzaamheden en contacten aandur-ven. Mensen dieal enige ervaring hebben met het organiseren en realiseren vanprojecten en die be-
kend zijn met de wereld vanonderwijs en arbeid. Mensen die in staat zijn zelfstandig te werken, be-
schikken over goede contactuele eigenschappen en een goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid.
Aanstelling geschiedt vooreen jaar tijdelijk. Afhankelijk van ontwikkelingen binnen COA-Limburg en
gebleken geschiktheid vindt verlenging van het dienstverband na dat jaar plaats.
Salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal ’ 4115- bruto permaand (BBRA schaal
8). Van toepassing is de rechtspositieregeling zoals geldend voor de stichting COA-Limburg.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Belangstelling?
Richt dan uw sollicitatie vóór 2 maart as. aan het Algemeen Bestuur van CAO-Limburg, Sint-Pieters-
kade 7, 6211 JV Maastricht. Telefonische inlichtingen worden verstrekt door mw. M. Depondt, provin-
ciaal coördinator (tel. 043-253012). 142231

P^P Linisol Isolatie Techniek b.v.
'f Ê_ ü tL Mauritsstraat 11
/ \M Mm \ Ind.terrein „De Reuken"
f - I 6361 AV Nuth

«ti%s>OW TeL°4s-245039

i^■" *-*«_jfttfc J.I lvm- de sterke groei van onze onderneming
i^W vbO*" fi in de thermische-.akoustische- +

koude-isolaties, zowel in de industrie als
utiliteitsbouw, vragen wij:

- Isoleerders allround -ervaring in de diverse uitvoeringen +
afwerkingen

- Plaatwerk-monteerders
Zonder ervaring onnodig te reflecteren

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Linisol Isolatie b.v.
t.a.v. dhr. J. Litjens
Tel. privé 04754-1258 na 18.00 uur. ,„2567

f f zol.bedrijven heerlen
zijn werkzaam in een groot aantalLimburgse

Ug^^ #^M^^A A 9emeenten in hetkader van de Wet Sociale
Werkvoorziening; ca. 3000 medewerkers
vinden emplooi in 5 bedrijfsunits, elk met
een gevarieerdaktiviteitenprogramma.

Wij zoeken opkorte termijnkontakt metkandidaten voorde
funktie van

TEKENAAR/
KONSTRUKTEUR M/V
ten behoevevan één van de5 bedrijfsunits. Hetbetreft in dit
geval een industrieelbedrijf datvoornamelijkwerkzaam is als
toeleveringsbedrijf in demetaalsektor. In genoemdbedrijf
werkenruim 200 personen in hetkader van deWet Sociale
Werkvoorziening.

De aan te stellenfunktionaris ressorteert onderdechef
bedrijfsbureauen zal na een inwerkperiode belastworden
methetopstellen van werk- en detailtekeningen alsook
schetsen ten behoeve van de produktie, met name op het
gebied van algemeen plaatwerk eneenvoudig konstruktie-
werk. Hij dientaktief meete werken aan deverbetering van
produktietechnieken.

Voor defunktie wordtvereist:- een middelbare beroepsopleiding, bijvoorbeeld MTS-
werktuigbouwkundedan wel PBNA-opleiding, werktuig-
bouwkundig tekenaar- kennis en inzichtin de diverseproduktietechnieken op het
gebiedvan metaal is gewenst;- goedekontaktuele eigenschappen;- ervaring alstekenaar in een vergelijkbare funktie strekttot
aanbeveling.

Salaris, afhankelijkvan opleiding, ervaring en leeftijd maxi-
maal f 3.616,- bruto per maand.

De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
van toepassing.
Een medisch en psychologisch onderzoek behoort totde
selektieprocedure.

Sollicitaties- ondervermelding van vakaturenummerB/892
in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 10 dagen
terichten aan hetHoofd van deDienst Personeel en Organi-
satievan deZOL-Bedrijven, Postbus 330te 6400AH Heerlen.

WONINGVERENIGING HEERLERBAAN I
Woningvereniging HEERLERBAAN beheed met 20medewerk(st)ers
ruim 2400 woningen in de wijk HEERLERBAAN te HEERLEN.
Het werkapparaat bestaat uit 3 afdelingen, te weten bewonerszaken,
financieel-economische zaken en de technische dienst.

Voor de komende jaren wordt een besoheiden uitbreiding van het
woningbezit verwacht.
Woningvereniging HEERLERBAAN zoekt, in verband met het gebruik
maken van de V.U.T.-regeling door de huidige functionaris, per 1
januari 1990, kandidaten voor de functie van

HOOFD TECHNISCHE DIENST m/v
De afdeling technische dienst bestaat uit een team van 9 medewerkers
die gezamenlijk zorgen voor de uitvoering van onderhouds- en
nieuwbouwprojecten.
Het hoofd technische dienst maakt deel uit van de staf en is
rechtstreeks verantwoording schuldig aan de directeur.
Zijn/haar taken zijn:
- het systematisch inventariseren van de kwaliteit van het

woningbestand en het te verwachten onderhoud;- het voorbereiden, begroten en het toezicht houden op de uitvoering
van onderhouds- en nieuwbouwprojekten, waarbij hij/zij wordt
ondersteund door een bedrijfsbureau;- het mede onderhouden van externe contacten op het technische
vlak;- het bevorderen van de kwaliteit en kostenbeheersing van het werk
en het up to date houden van de technische kennis van de
medewerkers;- het uitbouwen van de technische dienst tot een soepel
samenwerkend team en het uitdragen van een serviceverlenende
instelling.

Zijn/haar functie-eisen zijn:
- leeftijd tussen 35 en 45 jaar;- bouwkundige ervaring minimaal op HTS-niveau, aanvullende kennis

opgedaan op het gebied van het beheer van woningen en
woningbouw;- aantoonbare leidinggevende capaciteiten en goede contactuele
eigenschappen;- een brede belangstelling voor geautomatiseerde
gegevensverwerking, flexibiliteit;

- de bereidheid zich te vestigen in de Oostelijke Mijnstreek.
Bedrijfsbureau- en/of volkshuisvestingervaring strekt tot aanbeveling.
Het salaris zal overeenkomstig de C.A.O. voor personeel in dienst van
woningcorporaties worden vastgesteld.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de
heer B.J. Vermeulen, directeur van de vereniging, tel. 045-437514.
Gegadigden worden uitgenodigd binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie schriftelijk te solliciteren bij het dagelijks bestuur
van de woningvereniging HEERLERBAAN, postbus 6001, 6401 SB| HEERLEN.

/■-«— __\
van ca. 800beddenen ruim 1900 medewerkers.
Bij de maatschap Kaakchirurgie ontstaat per 1 april a.s.
een vacature voor een

Mondhygiënist m/v
Functie-inhoud:
De mondhygiënist(e) zalpreventiefen instructief werkzaam zijn ten be-
hoevevan tandheelkundigeverzorgingbij poliklinische en klinische pa-
tiënten.
Functie-eisen:
Wij zoeken eenmondhygiënist(e) diein hetbezit is van hetBewijs van
bevoegdheid mondhygiënist(e). Naast vaktechnische kwaliteitenzijn
goede contactuele eigenschappen een vereiste. Een patiëntvriendelijke
houding stellenwij op prijs.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëringconform F.W.G.-groep 45.
Overige arbeidsvoorwaardenconform C.A.0.-Ziekenhuiswezen.
Belangstellendenkunnen nadere informatie inwinnenbij
Dr. W.F.C. Hogewind,Kaakchirurgie. Telefoon 045-766650.
Schriftelijke sollicitatieskunt U tot uiterlijk 1 maart a.s. richten aan de
Personeelsdienstvan het De Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
Gaarne in delinkerbovenhoekvan Uw sollicitatiebriefEHI6.

T\&LM^i/Ar*^riï^i ____ ■_ -^

QQCDMXQ)- Oefenbedrijven _xm _,_xm _*_xm nSBUmK
GJ'3l7-Bedrijfsgerichte Trainingen y/"Z7 t-ZÏÏ'S

Oe stichting SCAS is een landelijk opleidingsinstituut waar leerlingen kunnen
.deelnemen aan diverse praktische beroepsgerichte scholingsprojekten.
Naast diverse in Nederland verspreide oefenbedrijven start de stichting SCAS in
nauwe samenwerking met het Open Leercentrum Westelijke Mijnstreek
binnenkort in opdracht van overheid eveneens het administratieve oefenbedrijf

HOMED - WESTELIJKE MIJNSTREEK
Dit oefenbedrijfbiedt een gedegen praktische beroepsopleiding aan werklozen
ter voorbereiding op een baan in de administratieve sektor. Daarnaastkunnen
langdurig werkloze deelnemers die reeds in deze sektor gewerkt hebben door
middel van hun deelname aan het oefenbedrijf Homed kun kennis op peil
houden en tegelijkertijd kennis maken met de nieuwste bedrijfsmethodieken.
Voor alle deelnemers geldt dat door deelname hun kansen op de arbeidsmarkt
vergroot worden.
De begeleiding en instruktie van de leerlingen geschiedt door een stafvan
begeleiders/mentoren.
Het bestuur van de stichting SCAS roept derhalve sollicitanten op voor de
volgende funkties

1) PROJEKTLEIDER M/V
De projektieiderzal onder verantwoordelijkheid van de koördinator belast zijn
met de dagelijkse leiding van hetprojekt.
Funktie-eisen:

* vooropleiding op HBO-niveau, economisch-administratieve richting
* goede kontaktuele en redaktionele vaardigheden
* het beschikken over didaktische en pedagogische kwaliteiten
* vertrouwdzijn met automatiseringsprocessen
ir in het bezitzijn van ruime bedrijfservaring.

2) MENTOR/OPLEIDINGSFUNKTIONARIS M/V
Deze personen zullen de praktische begeleiding en instruktie van de deelnemers
in het oefenbedrijf verzorgen.
Funktie-eisen:

* administratieve vooropleiding op HBO- ofgelijkwaardig niveau
* een ruime administratieve praktijkervaring
* affiniteit met het werken in een opleidingssituatie
* vertrouwd zijn met automatiseringsprocessen
* hetbeschikken over didaktische en pedagogischekwaliteiten.
De taakomvang van alle aan te stellen funktionarissen omvat een volledige
werkweek
De salariëring geschiedt op basis van de voor de stichting SCAS geldende
financiële arbeidsvoorwaarden.
Voorts wordt aan de medewerkers van de stichting SCAS een eigen
pensioenvoorziening aangeboden.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Sollicitaties met uitvoerig curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen uitsluitend
schriftelijk richten aan het bestuur van de stichting SCAS, Nobelstraat 14a, 6411
EM HEERLEN.
Voor verdere informatie kan men zich wenden tot de heer J. Brouns,
regio-koórdinator, te/. 045-715220, tst. 29. ,42254

Samen werken
aan beter werk

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊW
Staff Planning zoekt voor tijdelijke funkties of tijdelijke funkties met
als oogmerk een vast dienstverband m/v kandidaten:

elektrotechnisch medewerker
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Sittard zijn wij op zoek
naar een elektrotechnisch medewerker. U heeft een opleiding op
MTS-nivo en bent vertrouwd met elektrotechnische en mechanische
onderhoudstechnieken. U heeft leidinggevende kapaciteiten en bent
± 25-30 jaar.

receptioniste/telefoniste
Voor een van onze relaties zijn wij op zoek naar een receptioniste/
telefoniste. U heeft ervaring in het werken met een centrale en
beheerst de moderne talen. Opleiding: MEAO-nivo.

hoofd administratie/controller
Voor een relatie in de buurt van Heerlen zoeken wij een ijoofd
administratie/controller. U heeft de dagelijkse leiding over het
administratieve proces naast het meedenken en werken op direktie-
nivo. Opleiding: SPD/HEAO.

administratief medewerker
Voor onze opdrachtgever, een chemisch bedrijf, zijn wij op zoek
naar een administratief medewerker. Opleiding: MEAO-A/MBA-nivo.
U zult zowel zelfstandig alsook onder leiding van het hoofd
administratie funktioneren.

elektrotechnisch tekenaar/ontwerper
Wij hebben direkte plaatsingsmogelijkheden voor een
elektrotechnisch tekenaar/ontwerper. U zult belast zijn met design-
werkzaamheden o.g.v. schakelkasten en panelen. Opleiding:
MTS/HTS-elektrotechniek. Ervaring is een must.

tekenaar/konstrukteur |
Een van onze opdrachtgevers, een specialist o.g.v. bouwkundige
konstrukties, zoekt naar een tekenaar/konstrukteur. Geschikte
kandidaten hebben een opleiding MTS-WTB met konstruktie-
techniek. Enige ervaring is wenselijk.

kalkulator/konstrukteur
Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij een kalkulator
betonkonstrukties. U heeft enige jaren ervaring in het werken met
een CAD-systeem. Opleiding: HTS-bouwkunde.

bouwkundig kalkulator
Voor onze relatie, een bouwbedrijf in de omgeving van Heerlen, zijn
wij op zoek naar een bouwkundig kalkulator. U kunt zelfstandig
grote projekten kalkuleren. Opleiding: MTS/HTS-bouwkunde.

scheepswerktuigkundige
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een
scheepswerktuigkundige. U heeft leidinggevende ervaring als
mechanical engineer en heeft ambities om uw verworven
scheepswerktuigkundige kennis te vertalen naar de industrie.

chef sekretariaat
Voor onze relatie zijn wij op zoek naar een Chef Sekretariaat. U
koördineert alle sekretariaatswerkzaamheden en geeft Öirekt leiding
aan een tweetal medewerkers. U heeft een relevante sekretaresse-
opleiding genoten. Leeftijd ± 30 jaar.

all-rounder bedrijfsburo
Voor een onzer relaties zijn wij op zoek naar een medewerker voor
het bedrijfsburo. U dient kennis te hebben van planning,
werkvoorbereiding, projektbegeleiding en bedrijfskundige facetten
binnen de staalbranche.

tevens zoeken wij
- MBA/SPD-ers met ervaring- Sekretaresses met opleiding MEAO/8e11.C011./Schoevers/CAVV- HTS-ers/MTS-ers werktuigbouwkunde- HEAO-ers met enige ervaring in bedrijfsleven

Wilt u meer informatie, ook over andere vakatures, neem dan direkt
kontakt met ons op.

staff planning\
;W&m UITZENDORGANISATIE j I

voor sekretarieel, administratief, —'technisch-administratief [ M
en kommercieel personeel / m

f M J
In opdracht van één onzer relaties - een C"'^/
dienstverlenende organisatie op het gebied van "»-* ■». . /
bedrijfsadviezen - zoeken wij contact met I\OSCO VjOllSUllt3TltS C/M^

Verkopers c^ j
voor de regio Limburg/Noord-Brabant.

Gevraagd: Geboden:
- ervaring in het adviseren van bedrijven - intensieve opleiding en praktijkstag
- middelbare opleiding en rijbewijs - continue begeleiding in het "veld
- leeftijd vanaf 30 jaar - prestatie-afhankelijk inkomen.
- zelfstandig kunnen werken binnen een

team
- commerciële instelling

Sollicitatiebrieven onder vermelding van levensloop te richten aan de directie van
Rosco Consultants, Levendaal 1, Postbus 8160, 6710 AD Ede.
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Ontkend
LZv-Pegt^elijk werd ontkend dat het
F 1«e_'B laag gevlogen zou hebben.
f ll Pil s'echt weer zou de onerva-hk Oo,' de oriëntatie zijn kwijtge-
ptse . rt geleden maakte het
t öo van Defensie van
£tde ndsrepubliek echter bekend
rsi a ,P''«ot wel degelijk laag over
Wer y|oog op een hoogte van 370
füfj' e piloot, die eveneens de

■lijk °nd, zou evenwel slechts tij-

WP de ho°g,c hebben willen
On,, Zm een 'slechtweergebied'Nken.

tlV veezing wordt in Remscheid
! n,,, en hevig getwijfeld. Vóór

'ij t P zouden militaire vliegtui-
'n de voorschriften in regel-

matig laag over de stad gevlogen
hebben (boven steden van meer dan
100.000 inwoners mag niet laag
worden gevlogen, red.). De vinger
wordt beschuldigend uitgestoken
naar de commandant van de Ameri-
kaanse formatie, die onverantwoor-
de risico's zou hebben genomen en
te laat het bevel zou hebben gege-
ven over te schakelen van zicht- op
instrument-vliegen.

" Het oude ge-
meentehuis vun
hel landelijke
Scheppingen.
Vooral de jeugd
heeft veel te lijden
van het kabaal
van overrazende
jachtvliegtuigen.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Verdediging
Van laagviiegen wordt gesproken
als toestellen onder een hoogte van
vijfhonderd meter duiken. Bevindt
een vliegtuig zich tussen de 150 en
75 meter boven de aarde, dan is er
sprake van 'Tiefstfliegen'. Lager
mogen de piloten in de Bondsrepu-
bliek niet komen.

Het laagviiegen is een belangrijk
onderdeel van de NAVO-strategie
van de 'Vorderverteidigung' (voor-
uitgeschoven verdediging). Die-
houdt in dat bij een verrassingsaan-
val van het Warschaupact op de
Bondsrepubliek de vijandelijke op-
mars zo snel mogelijk moet worden
gestopt zodat zo weinig mogelijk
gebied verloren gaat. Daarbij heb-
ben de westerse jachtvliegers een
belangrijke taak. Zij moeten de vij-
andelijke aanvalsgolven onderbre-
ken door bij voorbeeld bruggen en
spoorwegknooppunten in vijande-
lijk gebied te vernietigen. Die troe-
pen moeten ook 'gedecimeerd'
worden.

„Dit alles levert vooral tijdwinst
op," verklaart kolonel Schöning, bij
Afcent in Brunssum belast met het
plannen van militaire luchtopera-
ties. In de tussentijd moet de
NAVO zo snel mogelijk reserve-
troepen aanvoeren - met name uit
de Verenigde Staten - om de getals-
matig superieure legers van het
Warschaupact te weerstaan.

Als de NAVO-piloten hun aanval-
len op vijandelijk gebied uitvoeren,
moeten zij zo laag mogelijk vliegen 'om niet of pas zeer laat op de radar-
schermen van het Oostblok te wor-
den gesignaleerd en zo hun vernieti-

ging voorkomen. Het laagviiegen
wordt met name in de Bondsrepu-
bliek geoefend, waar de strijd met
Het Warschaupact immers moet
worden uitgevochten.

Tolerantie
„Maar wie beschermt ons tegen
onze beschermers?" vraagt Uschi
I lagmann-Teiner van de Vredesbe-
weging in Remscheid zich af. En
met haar inmiddels velen, zeker in
Remscheid. In 1988 stortten twintig
militaire vliegtuigen neer in de
Bondsrepubliek, geen enkel daar-
van was een Duits. De slachtoffers
waren allen militairen. Dat was ech-
ter niet het geval in Ramstein. Bij
de vliegshow van een Italiaans team
vonden 67 burgers de dood toen na
een botsing in de lucht een toestel in
de mensenmenigte terechtkwam.
En hoewel dit niets met laagviiegen
te maken heeft, verminderde de to-
lerantie van de Duitse bevolking ten
opzichte van allerlei vliegbewegin-
gen er sterk door.

In Remscheid is in ieder geval nau-
welijks een voorstander van het
laagviiegen te vinden. „Hoe kunt U
nog vragen wat ik ervan vind?"
vraagt een vrouw uit de Stockder-
strasse, terwijl ze naar de ravage te-
genover haar wijst. Zoals zovelen in
de stad heeft zij geen boodschap
meer aan de militaire noodzaak van
het laagviiegen. Daarbij wordt ge-
regeld op de ontwapeningsvoorstel-
len en -aankondigingen van Gor-
batsjov gewezen, die het laagviie-
gen verder overbodig zouden ma-
ken.

Doden
Inmiddels hebben ruim 85.000
Westduitsers een door de vredesbe-
weging in Remscheid opgestelde
petitite ondertekend. „Bewapening
doodt ook in vredestijd," staat daar
onder andere in vermeld, en geëist
wordt dat de 'Tiefflug-Terror' met-
een wordt beëindigd.

Ruim dertigduizend inwoners van
Remscheid en omgeving hebben de

petitie ondertekend. Dat is niet ver-
wonderlijk, want de stad likt nog
steeds zijn wonden. De gemeente is
nog steeds bezig met de begeleiding
van de in totaal ongeveer 90 slacht-
offers. Veel van hen zijn er psy-
chisch nog steeds erg slecht aan toe,
zegt Rainer Schwirtzek, leider van
de door de gemeente in het leven
geroepen hulpinstantie voor de

slachtoffers. „Wij hebben enigen
van hen naar de psycholoog verwe-
zen als bij hen trauma's herkenbaar
waren."

„Sommigen redden zich aardig, an-
deren zullen nog lange tijd hulp no-
dig hebben", voegt Reinmund Jaec-
kel, sociaal werker, daar aan toe.
„Velen hebben de eerste drie, vier
dagen niet meer geslapen, zagen de
beelden telkens weer voor zich als
ze de ogen dicht deden. Sommigen
hebben nu nog slaapstoornissen,
worden kletsnat wakker."

Vooral ouderen hebben het moei-
lijk de catastrofe te verwerken. „Ze
hebben vaak al hun herinneringen
verloren, de foto's van dertig of
veerfig jaaren andere dingen waar-
aan ze gehecht waren."

De gemeente besteedt veel zorg aan
de nazorg van de slachtoffers. Men-
sen uit de omgeving van de Stock-
derstrasse die minder schade leden
of lichaamsdelen van de gedode pi-
loot in hun tuin kregen, moeten het
echter zelf zien te redden. „Ik heb
het nog niet verwerkt," zegt Hans
Schulte (38), die de ramp van nabij

meemaakte. „ledere keer als ik een
vliegtuig hoor, trek ik automatisch
het hoofd tussen mijn schouders."

door

/ theo sniekers J

# Kapitein Nor-
bert Menne
(links) en eerste
luitenant Michael
Ham:
„Wij hoeven ons
beroep niet te ver-
bergen ".

Folo: CHRISTA
HALBESMA.

Vijandig
Amerikanen zijn ronduit onpopu-
lair in Remscheid. Kort na de ramp
namen ongeveer achtduizend inwo-
ners deel aan een anti-Amerikaanse
demonstratie. „Laat de Amerika-
nen maar boven de woestijn oefe-
nen, of thuis boven hun wolken-
krabbers," zegt een scholier verbe-
ten.

Maar in de Bondsrepubliek ont-
moeten ook de laagvliegers van an-
dere nationaliteiten veel kritiek.
Ook Nederlanders, Denen, Belgen
en Britten oefenen veel naast Ame-
rikanen en Duitsers boven het dicht
bevolkte West-Duitsland. En zor-
gen daarmee voor een geweldige
geluidoverlast voor de burgers. De-
len van de pers zijn ronduit vijandig
tegenover de piloten en het laag-
viiegen.

Der Spiegel bij voorbeeld spreekt
van 'Luchtterreur'. Het weekblad
verwijt piloten cowboyachtige stre-
ken. Sommigen zouden zelfs onder
bruggen en hoogspanningskabels
doorvliegen, anderen de zware be-
lasting niet zonder drugs of alcohol
aankunnen. Weer anderen voeren
tegen de voorschriften in schijnaan-
vallen uit op burgerdoelen en jagen
zo burgers de schrik op het lijf, ful-
mineert Der Spiegel.

Deze berichten en de vaak vijandi-
jje houding van het publiek laten de
meeste piloten niet onberoerd. In
een rapport noemt de oud-inspec-
teur van de Bundeswehr, generaal
Steinhoff, de stemming onder de
Duitse piloten 'zeer onrustbarend.
De piloten hebben het gevoel door
de samenleving, die zij toch moeten
verdedigen, in de steek gelaten te
worden, rapporteert Steinhoff.
„Als ik in een café kom, durf ik niet
te zeggen wat voor beroep ik heb.
Ze spugen in mijn bier," liet een ge-
vechtspiloot zich voor de tv ontval-
len.

vrijuit

In Remscheid gaapt een gat

Pl is het verschil tussen
Amerikaanse en een,se gevechtspiloot?JAmerikaanse komt>eens op huisbezoek."yan de wrangeg*n die in hetJduitse Remscheid deUe doen over de ramp
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[t.otidingen - en eeng,a' gewonden. Na dejj Van Remscheid
l(e de discussie over,'aagvliegen in de'Republiek tot
Zjende hoogte op. Het3 °nder de bevolkingJ' s"el, de Duitse
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e"in <'ame- gevraagd naar haar

8 over het laagviiegen. Zij
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■\ "°ë steeds niet de baas." Op
'% °ment dat het AmerikaansetjZ^ë neerstortte in de Stockder-
fC|. was zjj thuis en beleefde het
igj, ° van nabij mee, 'slechts' alstu'ge gelukkig.
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Remscheid'. Van
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dood. Ook ver-
derop in de straat
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duidelijk zicht-
baar.
Foto: MICHAEL

SIEBER

Stemming
„Ik hoef mijn beroep niet te verber-
gen," meldt daarentegen kapitein
Norbert Menne (32), piloot bij het
'Jagdbombergeschwader 36 West-
falen', gelegerd op de basis Rheine-
Hopsten in het uiterste noorden van
Noordrijn-Westfalen. Met eerste
luitenant Michael Ham (28) vormt
hij de bemanning van een van de
circa veertig Phantom-bommenwer-
pers die de basis rijk is.

Na voorvallen zoals die in Rem-
scheid zouden zij aanvankelijk in
discussies met vrienden en beken-
den wel geconfronteerdworden met
argumenten zoals die van Der Spie-
gel. Na enig praten en toelichten
ontstaat echter meer begrip voor
hun standpunten en ontstaat een za-
kelijke discussie, melden beiden.
De laatste tijd zou de discussie za-
kelijker zijn geworden, zegt Men-
ne.

In Rheine-Hopsten zou niemand
overwegen de dienst te verlaten
voor de beter betalende burger-
luchtvaart, zoals volgens berichten
in de media een behoorlijk aantal
van hun gedemotiveerde collega's
elders wel.

Pijn
Wel wordt er veel gesproken over
de kritiek op het laagviiegen, zeker
na gebeurtenissen als die in Rem-
scheid en artikelen als die in Der
Spiegel. Die artikelen doen pijn,
laat de commandant van de basis,
kolonel Norbert Menne (48), aan-
vankelijk blijken. „Schokkend,"
noemt hij een meegebracht artikel
uit Der Spiegel. „Wij zijn geen cow-
boys, wij zijn verantwoordelijke pi-
loten. Je kunt in Duitsland ook ner-
gens onder bruggen doorvliegen."
reageert hij op een verwijt in het
weekblad. „Der Spiegel verkoopt
halve waarheden die tegen ons wer-
ken."

Toch toont Menge veel begrip voor
de klachten van de burgers, met
name die in het Munsterland, één
van de zeven gebieden in de Bonds-

republiek waar tot op 75 meter bo-
ven de grond mag worden gevlogen.
Hij kritiseert bondgenoten, die in-
derdaad schijnaanvallen zouden
uitvoeren op kerktorens.

Voorschriften
Hij stelt zoveel mogelijk te doen om
de bevolking bij het laagvliegen te
sparen. Zijn piloten kunnen echter
niet nog minder gaan trainen, an-
ders komt de vliegveiligheid in ge-
vaar, aldus Menge. Volgens de ko-
lonel zouden de bondgenoten min-
der in de Bondsrepubliek en meer
in eigen land moeten gaan laagvlie-
gen, ook de Nederlanders.

Ook zouden de bondgenoten de
strengere Duitse voorschriften
moeten overnemen. Zo mogen
Duitse piloten tijdens hun laag-
vluchten (van maximaal 50 minu-
ten) maximaal anderhalve minuut
op een hoogte tussen de 150 en de
75 meter vliegen. Dat verklaart
waarom, volgens cijfers van het
Westduitse ministerie van Defen-
sie, de Duitse piloten in de Bonds-
republiek jaarlijks maar 4(X) uur
'tiefstfliegen7 tegenover de bond-
genoten maar liefst 20.000 uur. Van
de overige laagvlieg-uren (500-150
meter) nemen de bondgenoten er
25.000 in beslag, de Duitsers
21.600.

Dat is wat de Duitsers betreft onge-
veer vijftig procent minder dan in
1980. Door tal van maatregelen is
het aantal laagvlieg-uren vermin-
derd. De Duitsers proberen nu in-'
derdaad om laagvlieguren naar het
buitenland verplaatst te krijgen, bij
voorbeeld naar Canada, waar tot op
dertig meter boven de grond wordt
getraind. Een bezwaar luidt dat dan
niet onder de omstandigheden zoals
die in de Bondsrepubliek gelden ge-
traind kan worden. Ook het gebruik
van simulatoren kan het echte laag-
vliegen niet vervangen. „Autorij-
den leer je ook niet achter de com-
puter." merkt Afcent-kolonel Schö-
ning op.

Kinderen
Van de onlangs door Bonn voorge-
stelde maatregelen om het aantal
laagvlieguren in de Bondsrepubliek
te verminderen mag zeker op de
korte termijn niet veel verwacht
worden. De druk op de Duitse be-
volking zal dan ook nauwelijks ver-
minderen. Dat zal de inwoners van
bij voorbeelcl he* dorpje Scheppin-
gen sterk verdrieten. Het dorpje ligt
op ongeveer veertig kilometer van
Rheine in het Munsterland, in een
van die zeven gebieden waar tot op
75 meter hoogte gevlogen mag wor-
den. Het dorp ligt verscholen achter
een heuvel, die voor piloten een
ideaal mikpunt is. Eenmaal aan de
top van de heuvel gearriveerd razen
de vliegtuigen totaal onverwacht
over het dorp heen.

Vooral kinderen " worden daar de
dupe van. „Mijn kleinkinderen
houden de vingers in hun oren en
beginnen te huilen als er weer een
overvliegt. Het is echt luchtter-
reur." meldt de eigenares van een
schoenenzaak. Andere inwoners
melden dat kinderen bij mooi weer.
als er veel gevlogen wordt, niet
meer buiten durven spelen. Het zou
voorgekomen zijn dat baby's, die
buiten op het terras in hun wieg la-
gen te slapen, na het overvliegen
van een jachtbommenwerper be-
wusteloos werden aangetroffen.

Ook het vee zou van het extreme la-
waai te lijden hebben, terwijl een
boer vorig jaar door zijn op hol ge-
slagen geworden paard afgeworpen
en getrapt werd. Het gemeentebe-
stuur van Schöppingen heeft vorig
jaar de staat aangeklaagd om ge-
daan te krijgen dat Bonn zijn belof-
te nakomt het aantal Tiefstflieg'-
zónes uit te breiden van 7 naar 49.
Dat zal ongetwijfeld op verzet stui-
ten in die andere delen van de
Bondsrepubliek.

Dreigement
Hoe dan ook. de discussie over het
laagviiegen is zeker nog niet afgelo-
pen. De oppositie in de Bondsdag
wil het aantal militaire oefenvluch-
ten sterk terugdringen. Defensiemi-
nister Scholtz wordt van allerlei zij-
den onder druk gezet om vergaande
stappen te ondernemen, maar voelt
daar voorlopig niets voor. De angst
voor een mogelijke negatieve reac-
tie van de VS lijkt daarbij een rol te
spelen. Een eerste dreigement was
er al.

In een interview met de Frankfurter
Allgemeine Zeitung zei de opper-
bevelhebber van de NAVO-lucht-
strijdkrachten in Europa, de Ame-
rikaanse generaal Kirk. onlangs dat
zonder het oefenen van het laagviie-
gen. de 'Vorneverteidigung' niet
mogelijk is. Om bij een aanval van
het Warschaupact tijd te winnen,
zou de NAVO gebied moeten opge-
ven en de verdedigingslinie van
West-Europa zou dan misschien
aan de Rijn komen te liggen. „Wij
begrijpen dat de Duitsers Ham-
burg, München en Frankfurt niet zo
maar willen opgeven en vast zullen
houden aan de vooruitgeschoven
verdediging." Aldus Kirk.
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Door onze samenwerking met Planburo Witt & Jongen in
Amsterdam en Enschede en de daaraan verbonden
vergroting van onze werkzaamheden zoeken wij
kandidaten m/v voor de navolgende functies:

★zelfstandig werkend architect
(TH TU met ervaring)

★eerste stedebouwkundige
(TUTU met ervaring)

★bouwkundig tekenaar (hts)

★civielt. opzichter/tekenaar
(HTS, enige jaren ervaring)

Voor de eerste drie functies is zowel Heerlen als
Amsterdam als standplaats bespreekbaar.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met
vermelding van de betreffende vacature dienen binnen 10
dagen na verschijnen van dit blad te worden gericht aan
ons buro. 1,231<

57v3 [^^kv * M WV Het Geulda|. Neerlands oudste WV, heeft tot
taak het toerisme in en naar Valkenburg aan de

Iwv h€t GtuumJ Geul te bevorderen.
Teneinde invullingtekunnen geven aan de promotionele
activiteiten, die in samenwerking met het toeristische
bedrijfsleven worden uitgevoerden de ontwikkelingen ervan
te stimuleren, zoekt de VW Het Geuldal een

marketing-medewerker (m/v)
_r

Voor dezefunctie denken wijaan iemand met:
- NWIT of soortgelijkeopleiding;- een goedetalenkennis van tenminste Engels en Duits in

woord en geschrift;- goede communicatieveen redactionele vaardigheden;
- ervaring in detoeristische branche(VW) in een

soortgelijkefunctie strekt tot aanbeveling;
- leeftijd vanaf 25 jaar.

Voor nadere inlichtingen over deze duizendpootfunctiekunt
ü bellen met de directeur, mevrouw MA Boesten,
telefoon 04406-13364.

Een psychologisch onderzoekkan deel uit maken van de
selectieprocedure.

Uw sollicitatiemet uitvoerig curriculumvitae ontvangen wij
graag uiterlijk 14 dagen na verschijning van ditblad.

U kunt uw brief, onder vermelding van "marketing-
medewerker", richten aan: Directie VW Het Geuldal,
Postbus 820,6300 AV Valkenburg aan deGeul.

Compri-Aluminium BV is een dynamischbedrijf met werkmaatschappijen in
Zwijndrecht (Nederland) en Turnhout (België) en heeft een gezamenlijk
personeelsbestand van ca. 160 medewerkers.
In ruim 24 jaar heeft Compri-Aluminium BV zich een goede naam en
marktpostie verworven op het gebied van aluminium en stalen produkten
voor de bouw.
Mede als gevolg van een slagvaardig en technisch innoverend beleid heeft
zij, ondanks recessies in de bouw, haar marktaandeel voortdurend
uitgebreid.
Voor het aantrekken van voldoende aanvragen en het verwerven van
voldoende opdrachten wordt voor het rayon Zuid-Oost-Nederland gezocht
een

ENERGIEKE
BUITENDIENSTMEDEWERKER
De man die wij zoeken is 25-30 jaar, heeft zeer sterke verkooptechnische
eigenschappen, een behoorlijke algemene ontwikkeling en een technische
opleiding op bij voorkeur MTS-niveau.
Hij zal onder leiding van en met de rayonmanager Zuid-Oost-Nederland
een team gaat vormen om het betreffende gebied intensiever te gaan
bewerken en heeft tot taak het leggen en onderhouden van contacten met
bestaande en nieuwe relaties, zoals aannemers, timmerfabrieken,
dakdekkers, architecten, woningbouwvereningingen e.d.
Vakkennis, een goed produkt en klantgericht denken moeten de basis
vormen voor het afsluiten van opdrachten.
Kandidaten die bekend zijn met de bouwbranche hebben een absolute
voorkeur.
Wij bieden de gezochte medewerker, die rapporteert aan de
rayonmanager, een prettige werkkring waarin met ondersteuning van onze
binnendienst een grote mate van zelfstandigheid is vereist.
Er wacht een goed salaris met goede secundaire voorzieningen zoals een
premievrij pensioen.
Voor de uitoefening van het werk wordt uiteraard een auto ter beschikking
gesteld.
Aan belangstellenden wordt verzocht hun met de hand geschreven brief te
richten aan de directie van Compri-Aluminium BV, Postbus 76, 3330 AB
Zwijndrecht.

f^a compri aluminiumb.v.
Merwedeweg 6, postbus 76, 3330 AB Zwijndrecht
Tel. 078-101200 „2329

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak gegevens te verzamel
voor zon 1000verschillende statistiekenper jaar. Minstens zo belangrijk alshet verzamß
is echter deverwerking van die gegevens tot actuele en betrouwbare 'management-
informatie' voor politiek, bedrijfsleven en openbare organisaties. Daar komt een stukjéM

. toekomstvisie bij kijken, waarvoor het CBS de ondersteuning zoekt van informatici en I
l«g^ wiskundigen (m/v) met een eigen kijk op de dataverwerking van straks. I I

' Het CBS is metzn 3000 medewerkers niet alleen een groot, maar ook een zeer moW
■mm mm KÊÊ informatieverwerkend bedrijf. Het loopt voorop in de informatica als het gaat om apparjI K^^^ W_W_^_r_^_^ programmatuur en ontwikkelmethode. Het bezit een zeer modern machinepark met^Bm^WmTW m_mK_^rA W van de grootste Novell-netwerken van Nederland (met 50 onderling gekoppelde netweH

WmW^f~WM \m " en in totaal zon 1000 PC's), verscheidene CDC-minisystemen en een Cyber mainframe.»
W Wr met elkaar verbonden. Naast de traditionele talen Cobol, Pascal en C werkt het CBSflfl

vierde-generatiepakketten als Oracle, Paradox (op de PC's) en SPSS. Bovendien heeftfl
M £ £ CBS eigen expert-systemen ontwikkeld voor deverwerking van vragenlijsten met behulpß

o.a. zon 400 draagbare computers, waarmee evenveel enquêtrices dagelijks de benojß
WÊÊ^Mw 4\W\\ÊÊoÊÊ__\\\\_____)_W JÊkW W_^WK gegevens verzamelen en deze 's avonds per modem doorsturen naar het CBS. Dit soojMffl^Fm W_^kW_WW_U WiW^Wm^B state-of-the-art en andere high-tech projecten geniet ook internationaal veel belangstej

_W_W _m ÊÊ ■■■ vVMS wM De ontwikkeling hiervan maakt het werken bij het CBS tot een voortdurende technologe»
en wetenschappelijke uitdaging. I

Om die uitdaging te kunnen blijven aanvaarden is bij de Hoofdafdeling Automatisfl
in de vestigingen van het CBS te Voorburg en Heerlen ruimte voor een aantal zeer I

fIA aantrekkelijke functies. Voor deze vacatures zoekt het CBS enthousiaste, dynamische ■
UWkkW^Ê deskundigen die destormachtige ontwikkelingen in hun vakgebied voor het CBS toepa^V
VdFJfW kunnen maken en houden. In het bijzonder zijn enthousiaste leiders nodig die hun visie"

durfop anderen kunnen overbrengen. Het gaat omzeer gevarieerde functies, verspreide
a m _UÉ_\\ devolgende afdelingen: lj| I

Ir■■"■■"■ De aMe|ing systeemontwikkeling I_
is het interne software-house, waar complexe systemen worden ontwikkeld voor het I

W statistische produktieproces en de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling gebeurt binnen Ifl
■A ÊU__f_m\ ÊÊ_^W ____W_W__Wl___o_W_\ mmmmmS kader van een projectorganisatie in een aantal sectoren zoals de sector economische I

WË/W-WW statistieken, desector sociale statistieken en desector bedrijfsinformatiesystemen. In i*fl
m WW m trïB^WWm ÉW_WÈW sector werken enkele tientallen medewerkers w.o. projectleiders, projectadviseurs, IW informatie-analisten, systeemontwerpers en programmeurs. Deze afdeling heeft de I_ volgende vacatures: I

M W WW * chef systeemontwikkeling (Voorburg) I
■■■ voor respectievelijk de sector economische statistieken en de sector sociale I

a^^B-VfV I
m Wê__WW_W Deze 'eidt en coordineert de systeemontwikkelingsprojecten binnen de sector*!

"^^~W adviseert leiding en Directie met betrekking tot het automatiseringsbeleid. I_ m " projectleider/senior-informatie-analist (Voorburg) I
W -^ m mm ÊÊ * senior-projectadviseur bedrijfsinformatiesystemen (Voorburg). I

WWÉ mf 1 \W) De afdeling Onderzoek en Ondersteuning I
WWImm W W■! mM W doet onderzoek naar toepasbare apparatuur en programmatuur, zorgt voor aanschaf. I

m invoering en aanpassing daarvan en ondersteunt het gebruik met advies, voorlichtingel— opleiding en formuleert standaards en richtlijnen. Een veertigtal medewerkers werkta*|fa | , W een groot aantal projecten behorend tot vier werkgebieden: apparatuur en I
II I W.. A___m_____\ systeemprogrammatuur, datacommunicatie en netwerken, DBMS en 4GL, en I

Ifc ■ standaardprogrammatuur. Deze afdeling heeft de volgende vacatures: I
m _WWm WW * senior-medewerker/ProJectleider DBMS en 4GL (Voorburg) I
m Deze geeft |e jdingaan en coördineert alle projecten op het gebied van DBMS,«,I
m vraagtalen, databeheerssystemen, workbenches, programma-generatoren en I

mm W _W andere 4G-hulpmiddelen. I
_^M W__W______WW___i M__WW\___W\ __W__W projectleider I

M____t____mWmi\Wm _l_m Deze gee^ leidin8 aan verschillende projecten binnen devier genoemde I
Wm___W_\ W______WtéWWWW^WW 1" Mm W\^^_W.m .W-Wm\^mw " projectmedewerker (Voorburg of Heerlen) wj& I

jta w m Wi Deze verricht onderzoek en verleent ondersteuning op bovengenoemde I
«P W H JM mm werkgebieden.

off FW Afhankelijk van de functie zijn een HBO- of academische opleiding vereist,
È W waarbij de gedachten uitgaan naar een informatica-opleiding of een opleidingi(l
m am kwantitatieve of technische richting, zoals wiskunde of econometrie, met

_^ M k^^P aantoonbare affiniteit voor informatica en ervaring in een vergelijkbarefunctie'
\W_W_W fJ Het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en het niveau van de gebode"

IlLfifgy,WWW **. functie en bedraagt minimaal ca. ’ 55.000,- en maximaal ca. ’ 100.000-bruto
w^M VVM Ww jaar, exclusief eventueel toe te kennen arbeidsmarkttoeslagen. Medewerkers kun

È& i / rekenen op goede studiefaciliteiten, zoals studieverlof en ruime tegemoetkom*1*
J^ fl « wÈ wÊ de studiekosten. IP
M Voor nadere inlichtingen en aanvullende documentatie bellen:

telefoon (070) 69 43 41, tst. 2639; 2706; 2023; 2747. VgIS Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
mi P' Wm r" m .& d

Bn Uw schriftelijke sollicitatiekunt u binnen twee weken zenden aar,
I L-| Hoofd der hoofdafdeling Personeel en Organisatie van het Cent^
I g I Bureau voor de Statistiek, Prinses Beatrixlaan 428,L-J 2273 XZ Voorburg.

I ' I
actuelecijfers, metdesystemen vanmorgen

Wegens uitbreiding van onze bezetting vragen
wij voor de vestiging in Roermond

VtZtlKUr CX v.a. 18 jaar

Ben je tactvol
servicegericht
energiek
zelfstandig
adviesgerictit

reageer dan schriftelijk met pasfoto
Steenweg 67, 6131 BD Sittard

DOLS-STORMS
Verf-behang-raamdecoratie-autolak-vloerbed. en
gordijnstoffen.

142332

Fanfare Juliana Munstergeleen
zoekt op korte termijn

een dirigent
Het korps komt uit in de superieure afdeling.
Repetities zijn op maandagavond.
Desgewenst kan telefonische informatie worden
verkregen bij de heer A. Dormans, voorzitter, tel.
04490-12185.
Schriftelijke sollicitaties graag binnen twee weken
bij het bestuur, p/a Mairestraat 31, 6151 GX
Munstergeleen.

142331

Waterschap M gjS
Roer en Overmaas -S

De secretarie bestaat uit 3 afdelingen.
(Bestuurszaken. Interne Zaken en Financiën),
alsmede het stafbureau personeelszaken.
De technische dienst bestaat uit 3 project-
groepen (Algemene Technische Zaken/
Investeringen. Planning en onderzoek.
Beheer en Onderhoud).

Nadere informatie over deze functie
kan worden ingewonnen bij de secretaris,
deheer W.H.Th, van Magen,
tel. 04490-17343.
Voor de functie geldt dat:
a. de bij de overheid gebruikelijkerechts-

positieregels van toepassing zijn;
b. het waterschap aangesloten is bij het

I.Z.A. -Limburg;
c. sollicitaties dienen te worden ingezonden

aan het dagelijksbestuur van het water-
schap Roer en Overmaas, Postbus 185,
6130 AD Sittard binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze oproep.
Op de enveloppe en op de brief dient
vermeld te worden: "Soll." met het
betreffende vacaturenummer;

d. als standplaats zal worden aangewezen
Sittard.

Het waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard is bel*
met het waterkwaliteitsbeheerin hetgebied, groot ca. 95.000»*
omvattendeZuid-Limburgen een gedeelte van Midden-Limburg '^oosten van deMaas. Het ambtelijkapparaat bestaatuiteen secret*^en een technische dienst en zal na volledige uitgroei bestaan. %
ca. 100 personeelsleden, waarvan 40 ter secretarie en 60 bil °technische dienst.

Bij de afdeling financiën kan worden geplaatst:

EEN CHEF BUREAU COMPTABILITEIT/
MIDDELENBEHEER (M/V) vac.nr.9ol

Functie-informatie:- Het leidinggeven aan het bureau (9 formatieplaatsen) waar verricht
worden alle werkzaamheden m.b.t.:
- administratie leidend tot de opmaak van de jaarrekening;- invorderingsmaatregelen;- betalingen;
- financiële informatievoorziening;- interne controle en administratieve organisatie;- financiële beleidsvoorbereiding (begroting en meerjarenraming);
- kredietbewaking en financiële analyses.- Vervangt de comptabele bij diens afwezigheid.

Functie-eisen:- Opleiding op VWO-niveau; \,Rt^- Financieel-economische beroepsopleiding op HBO of academisch niv
- Aanvullende cursussen management en automatisering;- Ervaring op financieel-economisch terrein;
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Leidinggevende ervaring in het betreffende werkgebied.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring van ’ 3.700.- tot ’ 6.065.-
-(schalen 10/11).
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Afsluiten
\he Paar N°els haalt al een half
\ dr'nkwater in Koersel.
\&r dronk ik liters cola en
\ e> maar na een tip van een
'%\. n°ot ben 'k overgestapt op
i\d[°nwater. Het is veel
Se Cr en e bijwerking 's mo°i
\d

nomen. Ik hoop dat het
2o snel mogelijk wordt

'I|>U,en' Want m'Jn ëeZ'n wegert
S*ater te drinken."

S e\n
n Conny zetten de lege

S , *eer i n de achterbak van
\if ' Jken nog een keer
V £ e'd naar de bron en rijden
\nd

en man vult
het°,°r een g"te glazen karaf

Vr,kVieZe water- H'J heeft het
V : rd zeker niet gezien. In

Sn
n
d
Stantie denkt de Finstalig

6rb0
e eg aan een grap van de

'Ur. Ben Camera. En dan stelt°n vermijdelijke vraag:

'Waarom wordt die waterstroom
dan niet afgesloten?'

De deuren van de nabij gelegen
cafés 'De Bron' en het Parochiaal
Centrum 't Fonteintje blijven die
ochtend gesloten. Ook na herhaald
kloppen op de voordeur van
'Taverne de Bron' weigert de
achter het raam staande man de
zaak te openen. Hij ziet de bui al
hangen: geen klanten voor het
'wonderwatef, dus nauwelijks
omzet bij hem aan de teek. Of het
verontreinigde water er iets mee te
maken heeft, valt moeilijk te
achterhalen maar op een bordje bij
'De Bron' staat: 'van 17 februari tot
3 maart gesloten.

Een voorbijganger stapt van zijn
fiets en bevestigt dat beide cafés
tijdens het bedevaartseizoen prima

zaken doen. „Tjonge, de drukte in
deze stamineekes is dikwijls niet bij
te benen. De mensen staan geregeld

in de rij om hun lege flaconnen en
jerrycans te vullen met het
bronwater. Als het te lang duurt,
stappen zij een van de cafeetjes
binnen en pakken een pintje. De
kasteleins hebben geen reden tot
klagen. Maar dat zal nu
veranderen. Overigens. Het
gerucht doet de ronde dat sommige
uitbaters in het dorp het water uit
de bron halen en het vervolgens als
het echte Spa Reine verkopen.
Maar bewijzen kun je dat n00it...",
zegt de nieuwsgierige Belg.

door

[hans rooijakkers

# Het waarschuwingsteken naast de bron

" Pater Fransis-
caan Antoon

Steijns: Het is
een mirakel dat er
al vanaf 1828 ge-

lovige mensen
naar Koersel ko-

men.

Dankbaarheid
In de kapel van 'Onze Lieve Vrouw
aan de Staak' is op die kille
woensdagmorgen niemand te
bespeuren. De honderden lege
houders van de theelichten in een
naast de deur staande container
duiden er echter op dat menigeen
geloof hecht aan de bedevaartplaats
en het geneeskrachtige water. 'Uit
dank voor genezing van mijn oogje'
en 'uit dankbaarheidvoor bekomen
gunst' zijn veelzeggende teksten op
de bordjes onder het Mariabeeld.

„Op hoogtijdagen is er bijna
dagelijks een eucharistieviering in
de kapel," zegt de Franciscaner
pater Antoon Steijns. Hij woont pal
tegenover de veelbesproken bron 't
Fonteintje. Hij is niet onder de
indruk van deze moderne
milieu-inbreuk op een aloude
devotie. „Al twintig jaar verzorg ik
daar de eucharistievieringen. De
bedevaartgangers storen zich niet

aan het onbruikbare drinkwater.
Het is een mirakel dat er al vanaf
1828 gelovige mensen naar Koersel
komen. Zij vinden ook de weg naar
Onze Lieve Vrouw aan de Staak als
er geen bronwater zou zijn."

Staak
De kapel in Koersel werd in 1828
gebouwd nadat ene zekere J.N.
Swartenbroekx in 1826 genas van
zijn ziekte na het drinken van een
slok bronwater. Hij plaatste op een
plekje naast de bron een
Mariabeeld en plantte een staak uit
dankbaarheid. Het 'wonder van
Koersel' werd landelijk bekend en
lokte vele gelovigenen kijkiustigen.
Swartenbroekx sloeg vervolgens
munt uit zijn wonderbaarlijke
genezing en plaatste een geldbakje
vlakbij de bron. „Geregeld kwam
de man het bakje ledigen. Maar de
pastoor stak daar al snel een stokje
voor. Het geld in de offerblok van
de kapel is sindsdien voor de kerk,"
zegt pater Antoon Steijns.

Burgemeester
Volgens burgemeester Kenens van
Beringen blijft de bron voorlopig
gesloten. „Het heeft geen zin
binnenkort opnieuw watermonsters
te nemen. Cadmium is een stof die
langzaam afbreekt en een hele tijd
nodig heeft om uit het water te
verdwijnen. Het cadmium-gehalte
is 10.4 promille en dat is het
dubbele van wat is toegestaan. Er
wordt alles in het werk gesteld om
de oorzaak te achterhalen. In
Koersel roepen sommige mensen
dat de nabij gelegen stortplaats
Remo de veroorzaker van het
verontreinigde water is. Zolang het
onderzoek niet is afgerond, doe ik
daar geen uitspraak over."

Kenens blijkt een prima pr-man
voor zijn gemeente... „De
nabijgelegen ondernemers moeten
zich niet al te druk maken, want de
streek rond 't Fonteintje heeft méér
te bieden dan een bron. Er ligt een
prachtig recreatiepark in een
bosrijke omgeving en door de
verscheidenheid aan biotopen is er
een rijke vogelwereld. De mensen
kijken zich de ogen uit aan de
negentig verschillende
broedvogelsoorten. Waar ziet men
tegenwoordig nog een grutto, een
kerk uil. een korhoen een ijsvogel,
een grauwe klauwier of een
waterral?"

Het is voor Koersel en zijn fraaie
omgeving te hopen dat de oorzaak
van het ondrinkbare water snel
worden gevonden. Liefst vóórdat
de (vogel)trots van de burgemeester
nog wordt aangetast...

vrijuit

Verontreinigd 'wonderwater' in bedevaartplaats Koersel

'Waarom wordt de bron
dan niet afgesloten?'
lr-1 et is opvallend stil
Z* Xrond de
j efbron' van 't Fonteintje

°e|gische bedevaartplaats
.^'- Het bronwater dat
■Z s de diepgelovigen een

drachtige werking heeft,
Z* verontreinigd met
j.'üln, een zwaar metaal.

s'nds afgelopen zondag
l ren gste verboden van het
l te drinken. Zelfs na

ZJ het
er middel' afgeraden.

HSI toe wordt de stilte bij de
§, an 'Onze Lieve Vrouw aan
l^."* doorbroken door het
L,v Van een pruttelende motor.

\' cri Conny Noels, een
lrje

ar uit het twintig kilometer. CP §eleëen Zelem stapt uit de
fe, . 'eder een doos lege
£ "'Pa Reine-flessen in de
1^ '()pen zij naar de bron. Op

dat Noels de eerste fles
tttZ langzaam lopende straal

Vh°udt'ziet h'J hetIjiZ üvvingsteken bij het
'\ 'l^e waterpunt 'Niet
o» " Zelfs niet na koken. Te

adrnium-gehalte'.
t 0 z'jn schouders op. „Ik ben
'Cm hoogte van het nieuws
\tl Vervuilde water. Ik kom

Weken zon dertig
(^ r°nwater vullen. Nu ben ik
(|iti v !oor niets gekomen," zegt
\.\ oels- -Het leidingwater
hiZ Veel kalk erl daarom haal ik
Va geloof niet in de
\. racntige werking van dit
tt|jj, er- maar het is gewoon
%rt °m te drinken- N°gat;r dan Spa Reine..."

" Het is stil bij
dekapel van 'On-
ze Lieve Vrouw
aan de Staak. De
witte bankjes blij-
ven leeg en de
'wonderbron' is
niet in trek bij de
gelovige mensen.

Foto's: FRANS
RADE

Grondig
Een groep ouders en leerkrachten in Limburg besloot, naast
de landelijke Stichting Dyslexie, een eigen Limburgse
afdeling op te richten om de mogelijke dyslectische kinderen
en volwassenen een betere service te geven. Doorverwijzen
doet de Limburgse stichting niet. Daar waagt ze zich niet aan.
Grondig informeren des te meer. Sinds de
oprichtingsvergadering in de Heerlense schouwburg heeft het
secretariaat van de Stichting Dyslexie Limburg al tientallen
brieven en telefoontjes gehad van ouders en leerkrachten
(zowel voortgezet als volwassenonderwijs) die zich uitvoerig
willen oriënteren.

De dyslectische leerling of volwassene krijgt een brochure
toegestuurd en zal zelf een beslissing moeten nemen welke
verdere stappen hij/zij onderneemt. Een eerste onderzoek

kan verricht worden bij gespecialiseerde instituten, bij de
huisarts of de kinderarts, bij de onderwijsbegeleidingsdienst
en, maar bijvoorbeeld ook in het speciaal onderwijs.

Om een diagnose te stellen wordt een aantal zaken
onderzocht. Het verloop van de zwangerschap bijvoorbeeld
en de ontwikkelingsgang op zintuiglijk, motorisch en
emotioneel gebied. Maar ook het schoolverloop en
familiegegevens met betrekking tot lees- en
spellingsproblemen worden daarbij betrokken want
erfelijkheid kan volgens deskundigen ook een rol spelen bij
dyslexie-verschijnselen.

Uitslag
Als de uitslag van dat onderzoek bekend is wordt aan de hand
daarvan een nader onderzoek verricht waarna een start
gemaakt kan worden met de begeleiding in de vorm van
trainingen. Die richten zich bijvoorbeeld op het bevorderen
van het taalgevoel (rijmoefeningen), op het trainen van het
geheugen en op het aanleren en automatiseren van lees-en
spellingsstrategieën.

Hoe lang het duurt voordat de negenjarige Mark weer
'racefiets' schrijft als hij ook 'racefiets' bedoelt, de d's, de p's,
de b's en de g's niet meer door elkaar husselt en 'bedreigt'
schrijft als hij 'bedreigt' denkt, valt niet te zeggen. Maar dat
er alles aan gedaan wordt om de dyslexie de wereld uit te
helpen, mag duidelijk zijn gezien de talloze instellingen die
zich er mee bezig houden en de oprichting van de Stichting
Dyslexie Limburg. Het secretariaat is overigens gevestigd bij
mevr M. Wuisman-Frerker, Beatrixstraat 2; 6447 CM
Merkelbeek. Telefoon 04492-2736.

jos van den camp

'Carefiets'
Mark is negen jaar oud. Best een intelligente jongen. En zelfs
een kei in rekenen. Maar in groep twee van de basisschool
kon hij maar moeilijk1 een rijmpje onthouden. En hij schrijft
nu 'carefiets' als hij 'racefiets' bedoelt. Hij leest een 'd' als er
een 'b' staat en schrijft 'bedrieging' als hij 'bedreiging'
bedoelt. Slordig? Of een vorm van dyslexie?

Dyslexie is een ernstige vorm van lees- en spellingsproblemen
die voorkomt bij kinderen en volwassenen die normaal
intelligent zijn en bij wie de feitelijke prestaties op lees- en
spellingsniveau niet overeen komen met de te verwachten
prestaties.

Tien procent van de Nederlandse bevolking kampt met een
dergelijke niet goed verlopende taalontwikkeling, zo
beweerde de neuroloog prof dr D. Bakker (VU Amsterdam)
zaterdag 28 januari in een uitpuilende Heerlense
stadsschouwburg. Daar werd de Stichting Dyslexie Limburg
opgericht. Een overbodige luxe, zo zou je verwachten, als je
althans de opsomming van instellingen, bureaus en
stichtingen bekijkt diezich alleen al in Limburg bezig houden
met onderzoek en eventuele begeleiding van dyslexie.
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Regionale Vereniging
Maastricht e.a 1
van het ümburgse Groene Kruis

De regio Maastricht e.o. is verdeeld in zes basiseenheden. Vanuit deze
basiseenheden wordt door de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgen- l|
den thuisgezondheidszorg verricht. Zij worden in hun werk begeleid door
hoofdwijkverpleegkundigen, die per basiseenheid leiding geven.
Binnen deze organisatie bestaan vakatures voor:

A. wijkverpleegkundige 50% m/v
Medio september 1989 mogelijk 100%
Deze wijkverpleegkundige werkt samen met 4 wijkverpleegkundigen In betreffend sub- |É|
team - aan de oostkant van de stad - wordt buurtgericht gewerkt

B. wijkverpleegkundige 70% m/v É
Medio september 1989 mogelijk tot 60 of 90% ||
Deze wijkverpleegkundige werkt samen met 4 wijkverpleegkundigen en 1 wijkziekenver- I||
zorgende. In dit sub-team - eveneens aan de oostkant van de stad - wordt teamgericht
gewerkt. |||

T.a.v. belde vakatures geldt dat de wijkverpleegkundige haar/zijn werkzaamheden onder
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de hoofdwijkverpleegkundige verricht.

FUNKTIE-EISEN: - zich bewust zijn van hun eigen plaats en
Naar beide funkties kunnen solliciteren zij funktie binnen de eerstelijn en de wijkver- |||
die: pleging in het bijzonder; H|- in het bezit zijn van het diploma HBO-V - in staat zijn op een methodische en syste-

dan wel MGZ.; matische wijze te werken: |||- in staat zijn groepsvoorlichting te geven of - beschikt over all-round wijkverpleegkun-
bereid zijn zich hierin te bekwamen; dige kwaliteiten; H|- een eigen visie hebben bij het verplegen - specifieke kennis hebben op het gebied
en deze kunnen verwoorden en uitdragen; van de Jeugdgezondheidszorg (funktie A);

- samenwerking zien als iets dat onlosma- - in het bezit zijn van een rijbewijs;
keiijk is verbonden met het werk; - woonachtig zijn binnen eens straal van

20 km van het werkgebied

C. oproepkrachten (wijk)verpleegkundigen/ |
(wijk)ziekenverzorgenden m/v É
die tijdens ziekte, vakantie en/of bijscholing van wijkverpleeg-
kundigen/wijkziekenverzorgenden in de dag- en avonddienst kunnen
waarnemen. ||

FUNKTIE-EISEN: -zo mogelijk beschikken over wijkervaring; |||
Naar de funktie van oproepkracht kunnen - langdurig inzetbaar zijn tijdens werkdagen
scriltciteren zij die: m.n. tussen 08.00-12.00 uur; in het |||- de opleiding HBO-V of MGZ (wijkverpleeg- weekend en vakanties:

kundige) dan wel de opleiding ziekenver- - in het bezit zijn van een rijbewijs;
zorging en appiikatiekursus (wijkzieken- - woonachtig zijn binnen een straal van
verzorgenden) hebben gevolgd; 20 km van het werkgebied

Voor alle funkties geldt: INLICHTINGEN: 1|
Inlichtingen over de vakatures A en B

SALARIËRING/ARBEIDSVOORWAARDEN: worden gaarne verstrekt door de heer
Ten aanzien van de salariëring en de P. Bronckhorst en over vakatures C door
arbeidsvoorwaarden is de CAO. voor het mw A. v.d. Meulen, hoofdwijkverpleegkun-
Kruiswerk van toepassing digen, bereikbaar tijdens kantooruren onder |||

telefoonnummer 043-251151.

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot * maart Ë|s
"^ssLssJl IBMÉk. "" richten aan het Bestuur der Regionale |||

DE NEDERLANDSE DISTRICTS-UITGEVERS
de uitgevers van het ZAKELIJK TELEFOONBOEK
vragen met spoed voor de regio waarin u woont

RESULTAATGERICHTE
VERTEGENWOORDIG(ST)ERS

Wij vragen van onze representatieve medewerk(st)ers, die in
het bezit zijn van een eigen auto:
dat zij constant bij de besten willen behoren, een meer dan
een normale inzet hebben en dat zij beschikken over een
doorzettingsvermogen waar men u tegen zegt

DUS, indien u aan bovenstaande eisen voldoet en uw inko-
men niet hoog genoeg kan zijn, schrijf dan direct aan:

B.D.U. DE BEHEERSGROEP VAN DE
NEDERLANDSE DISTRICTS-UITGEVERS
ta.v. de afdeling personeelszaken
GINNEKENWEG 275, 4835 NC BREDA

135153

ffn hogeschool heerlen
hoger technisch onderwijs

De Hogeschool Heerlen is met vraagt binnen de Sector Techniek,
4000 studenten de grootste HBO-
instellmg in Limburg. De Hoge-
school verzorgt hoger beroeps- in de studierichtingElektrotechniek
onderwijs In ruim 15 verschillende
studierichtingen, verdeeld over ■ . l ■ ■een vijftal onderwijssoorten: Tech- QIQI/TKAT^/^w»m/%i ,
nisch Onderwijs, Laboratorium wlWï\II\JICV*I I I I ILr I fTI/VOnderwijs, Economisch Onderwijs _■____..,,_, __ ,
(THW), Gezondheidszorg Onder-* met ervaring in de informatietechniek of de technische computerkunde
wi|S en Pedagogisch Onderwijs
(PABO) Binnen deze studierich- .. . ... ... . . . .
tingen zi|n een aantal speciaiis- en in de studierichtingWerktuigbouwkunde een
tische opleidingen opgenomen.
een andere taak van de Hoge- ■ m " ■ ■ ■ ■
z&sz^^iz werktuigbouwkundige m/v
wordea^efder verzorgt delnoge^ Di voorkeur met ervaring in de energietechniekof deproductietechniek en de
schooi in samenwerking met automatisering daarvan
enkele ziekenhuizen in-service
opleidingen Tevens worden acti-
viteiten ontplooid op het gebied Taken:
l&\en?n^en^mfa^on%uZk l' de docenten in de studierichtingenElektrotechniek en Werktuigbouwkunde
De Hogeschool heett ruim 350 worden belast met;

- het verzorgen van theoretisch onderwijs (circa 14 lesuren);- hetbegeleidenvan studenten tijdens depractica en bij deafstudeerprojecten;- het leveren van een bijdrage in projecten.

Vereist:
diploma TU-ingenieurbij voorkeur met praktijkervaring in het genoemde
vakgebied met een leeftijd van maximaal 35 jaar.

Geboden wordt een volledigeweektaak met bezoldigingvolgens rijksregeling,
waarbij inschaling conform laatst genoten salaris mogelijk is tot een maximum
van ’ 7.063-per maand.

Nadere inlichtingenverstrekt devoorzittervan de sectordirectie techniek
Ir. J.M.J. Bijsmans, tel. 045-734930.

Schriftelijke sollicitatiesbinnen 10 dagen na plaatsing in dit blad terichten aan de
Sectordirectie Techniek van de Hogeschool Heerlen, Postbus 4456,

W 6401 CZ Heerlen, onder vermeldingvan het vacaturenummer 0792

Wat heb jenodig om smeltkaas
vooreen internationaal
publiek te verpakken?

Succes valt niet zomaar uit tot opvallende prestaties. Dankzij een aktieve verkoop-
de lucht. Vonk Kaasfabriek, De know-how van ca. 130 policy exporteert Vonk hetgevestigd in Roermond, is medewerkers, in combinatie grootste gedeelte van zijnzon bedrijf waarin veel ener- met hoogwaardige techno- produkten worldwide...
gie, hand in hand met ver- logie: ziedaar het geheim Vonk maakt kwaliteit!stand van zaken, heeft geleid van opmerkelijke groei.

Een machinebediende m/v
dieregelt, controleerten corrigeert

In deze funktie krijgt u te de kwaliteit van het eind- en hoogwaardige techniek,
maken met zeer moderne produkt. Wenst u vooraf meer informatieverpakkingsinstallaties waarmee In een levensmiddelenindustrie over deze funktie dan kunt u
plakjes smeltkaas in folie is absolute hygiëne vereist. bellen met dhr. Dekker,
worden verpakt. Het noodzakelijke desinfecteren Personeelschef, tel. 04750-72626.
Uw machines zorgen voor de van uw machines doet u zélf, Indien u schriftelijk wiltafvulling en dosering en uw evenals het verhelpen van kleine reageren nodigen wij u uittaak is een correcte en storingen. binnen 10 dagen een beknoptenauwkeurige voorbereiding, Voor deze funktie gaan onze brief te schrijven aan:instelling en controle. gedachten uit naar een jonge Vonk Kaasfabriek b.v.,
Daarbij is gevoel voor techniek aktieve medewerker op niveau t.a.v. dhr. W. Dekker,
onontbeerlijk. van LTS-C, die houdt van Postbus 1240
U bepaalt immers in hoge mate veelzijdigheid, zelfstandigheid 6040 XE Roermond.
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Vonk Kaasfabriek b.v. Postbus 1240 6040 XE Roermond "▼"
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Het bestuur van de Stichting
Voortgezet en Hoger Onderwijs
Maastricht

vraagt voor de onder haar beheer
staande scholengemeenschap
Trajecturn, ter vervanging wegens
ziekte, met onmiddellijke
indiensttreding

DOCENT(E) HANDELSKENNIS u lesuren
afd. MAVO LEAO

DOCENT(E) KANTOORPRAKTIJK 9 lesuren
afd. LEAO

Ook studerendenkunnen
solliciteren.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij
de directie, dhr. Moers, telefoon
043-213437.

Sollicitaties zo spoedig mogelijk te
richten aan de directeur van de
school, d'Artagnanlaan 13, 6213 CH
Maastricht.

142900

~~^~~~^^—___________________________\

I

gevestigd te Heerlen,
is een jong, modern, onafhankelijk facilitair bedrijf voor het uitvoeren van onder
andere complexe mailingopdrachten, door middel van een combinatie van de
volgende hoofdactiviteiten:

* data entry;
* data processing;
* laserprinting;
* couverteren.

Ter versterking van ons team, kunnen wij direct plaatsen:

MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST (M/V)
Functie-omschrijving:- telefonisch onderhouden van contacten met onze klanten;- onderhouden van contacten met interne afdelingen;
- begeleidingen/voorbereiding van diverse projecten;
- voorbereiden van offertes;- telefonisch opvolgen van offertes;- bijhouden van inkoop- verkoopadministratie.
RIOS vraagt:
onze nieuwe medewerk(st)er dient vooral enthousiast en zelfstandig te kunnen
werken en stressbestendig te zijn.
Verder vraagt RIOS:- goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;- kennis van de moderne talen;- affiniteit met en interesse voor grafische technieken en automatisering;- opleidingsniveau MEAO/HEAO commerciële richting;
- leeftijd circa 25 jaar;- enige ervaring in telefonische verkoop is een pré.
RIOS biedt:
- goede salariëring;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;- een prettig werkklimaat.
Voor nadere informatiekunt u contact opnemen met de heer J.H.L.
Vanhommerig, telefoon tijdens kantooruren 045-719270, 's avonds
04490-45472.
Indien deze functie u aanspreekt, richt dan uw sollicitatiebrief aan: V
RIOS 8.V., t.a.v. afd. personeelszaken, postbus 49,, 6400 AA Heerlen. 142882

. \Vereniging Het Groene Kruis
Heerlei

Binnen onze organisatie ontstaat per 1 april 1989 een vacature op
full-time basis voor

WIJKVERPLEEGKUNDIGE M/V
Functie-informatie Salariëring arbeidsvoorwaarde"
Verpleegkundige thuiszorg verlenen, Ten aanzien van de salariëring Jj
all-round, met uitzondering van het pakket de arbeidsvoorwaarden is de&
jeugdgezondheidszorg. voor het kruiswerk van toepassW
Weekenddiensten volgensrooster.
In het werkgebied Zeswegen, Beersdal, Pensioenregeling
Grasbroek, Palemig. PGGM
Functie-eisen Standplaats
Naar dezefunctie kunnen solliciteren zij Heerlendie:
-in het bezit zijn van het diploma M.G.Z. Inlichtingenof H.8.0.8.;
- interesse hebben in het geven van Inlichtingen over deze functie .

groepsvoorlichting; worden verstrekt door mevrou*
- enige wijkervaring hebben; Baggen, hoofdwijkverpleegkuiw
- over goede contactuele eigenschappen Ziiis telefonisch bereikbaar on""

beschikken; nummer 045-713712.- woonachtig zijn in het werkgebied
oostelijk Zuid-Limburg; Sollicitaties- in het bezit zijn van rijbewijs en auto. Uw belangstelling voor deze W,

kunt u kenbaar maken doorvó#
maart 1989 een brief met rele^
gegevens te sturen aan de he«r
Ch. Heffels,

s||||||v vereniging Het Groene Kruis, .

||||l| I^^. datum bereiken, kunnen helaas

■ ■ ■ ""* 142320Lasbedrijf
Bert Bloemberg

zoekt:
A en E-lassers (foto)
elektromonteurs, pijp-
fitters en bankwerkers
Zonder ervaring
onnodig te reageren.

Tel. 045-271791

ERVAREN AUTOMOBIELVERKOPÉ |
" Aantoonbare verkoopervaring

" naast het uitstekende product PEUGEOT en een .(
representatieve verkoopaccommodatie, bieden wij "'j.
goed resultaatgericht salaris

" Uiteraard wordt een goede opleiding, ruime ert&J'presentatief voorkomen en een flexibele opstellingw

" Leeftijd ± 28 jaar.
Kandidaten voor deze zeer aantrekkelijke functie *" i
verzocht op korte termijn schriftelijk te reageren I

MAUTOBEDRIJF JANSSEN
Peugeot-dealer
Eygelshovergracht 64, 6464 GB KerK" ,
Tel. 045-460500

*A\, +S'

|ÉjÉ| "LOUIS MARIE JAMIN"
■Wi STICHTING TOT HULP AAN LICHAMELIJK GEHANDICAPT

INFORMATIE roept voor zijn voorziening:
Het activiteitencentrum biedt ACTIVITEITENCENTRUM KERKRADEdagactiviteitenaan ~ 4
lichamelijk gehandicapte belangstellenden op te solliciteren naar de functie
volwassenen in het kader .(

MEDEWERKER VOOR DE AFDELfvan de sociale EDUCATIEVE ACTIVITEITEN (M/V)
redzaamheid. '
Activiteiten vinden plaats Inhoud van de funcie-

eS/et'lSSn' ''" "het leiden en be9eleiden van individuelefrea^TsmneTsoelen A activileiten en groepsactiviteiten in de afdeling
creatiet sponen spel en A. educatieve activiteiten;S'Lf 9 ' - het geiden, uitvoeren en coördineren van

'" activiteiten op expressief en muzikaal gebied
Het activiteitenrontmm (Toneelspel, zangkoor, orgel en pianoactiviteite»1'wold7STcïïrTnm

het al°emene muzikale v"9>-
kader van deAlgemene
Wet Bijzondere Ziektekosten «.„i,,.
(A.W.8.Z.). vereiei.

- akte van bekwaamheid als volledig bevoegd
Voor medewerk(st)ers onderwijzer, met als specialisatie muziek;
gelden de ~ net beheersen van een muziekinstrument (me'
arbeidsvoorwaardenvoor als voorkeur piano) op een redelijk niveau;
dagverblijven en tehuizen ~ goede organisatorische en contactuele
voor gehandicapten. eigenschappen;- open staan voor teamwork;

- leeftijd minimaal 21 jaar.

Geboden wordt:- ruimte voor eigen initiatief;- salaris volgens rijksregeling.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de heer A.K. de Jonk, dirB^
activiteitencentrum Kerkrade, Caspar Sprokelstraat 4, 6461 EA KERKRADE. ,e.Nadere informaties kunnen telefonisch ingewonnen worden bij voornoemde dircC i
telefoon 045-460888. /

/f' ,''f HetDe Wever Ziekenhuis in Heerlen is een algemeenziekenhuis &
een capaciteitvan ca. 800 bedden enruim 1900 medewerkers.
Bij deDienst MateriëleZaken bestaat binnen de afdelingvoeding
vakaturevoor een

Parti-chef m/v
Functie-inhoud: .^Gedurende 7 dagen per weekbereidt de centralekeuken demaaltiJ
voor patiënten en medewerkers volgens een roulerendparti-systee^Z
(4parti's).De maaltijdenbestaanzowel uitnormalealsuit dieetvoe'1
De parti-chefheeft de zorg voor de dagelijkse gangvan zaken binll*,,
haar parti. Ditbetekent leiding geven aan, stimulerenen controle 1?^
van haarvaste medewerkers; meewerken aan bereidingsproces,M
den van de dagvoorraad en controle van de voedselverdeelband.
Tevens wordtvan haarverwacht dat zij meedenkt in deontwikkel 1

binnen dekeuken.
Functie-eisen:- diploma instellingskok en dieetkok; -rf- ervaring in instellingskeukenen daarnaastbijvoorkeur ookerv*^

in de horeca;
- leidinggevendecapaciteiten;
- goedeuitdrukkingsvaardigheid;- bereidheid in het weekend te werken;

' - moet in teamverbandwillen en kunnen werken;- leeftijd30-45 jaar.
Salaris overeenkomstig FWG groep40.
Arbeidsvoorwaardenovereenkomstig de C.A.0.-Ziekenhuiswezefl'
Schriftelijke sollicitatiesvoor 4 maart a.s. richten aan dePersonen
dienstvan het De Wever Ziekenhuis, Postbus 4416,6401 CX He«r
Gaarne in de linkerbovenhoekvan uw sollicitatiebrief THO7.

DeM^e^j^enhu^
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Een hele mond vol precisie
/cC| !*en en bruggen. Por-
; CQ

e 'nen facings en inlays.

t^Praconstructies. Alle-
*e . benamingen die wij-
l]e" ln dezelfde richting:
j>N Sebit. Ze duiden op in-
èer?en e n°dig zijn om
d gezond gebit te behou-

i ver of om zieke tanden te
steHangen door of te her-

I letl en met kunstmateria-
de'. die voor een

r%> Worden uitgevoerd
iva.r tandarts, maar

" een rVoor vaa^ de huip van
tandtechnicus nodig is.

1?1 voor tandtechnici is
'°rie n Verzadigd- merkt Harm

n.' 9) volmondig op. Niette-
„jZ1 bij de uitdaging op zich om

Sinn UW bedr'Jr in deze branche te\ <ven- Gesteund door de stich-
S v'ar,erscoördinatie van de Ka-Nndl °°Pbandel nam hij deze
Srjjf'februari) zijn intrek in een
''ch, perzamelgebouw in Maas-
Srjè broeinest, waar begin-
'iker °ndernemers wat gemakke-

u,t de startblokken kunnen.

kcetjl n.dtechniek zit Florie een
S { a '" bet bloed. Zijn broer heeftvVrt ndtechnisch laboratorium in
Zi i, ' Waar hij de eerste kneepjes
Jieen.Vak.'eerde. Indertijd volgde
\ , ag '" deweek een vakoplei-
% | ndtechniek in Utrecht, vijf

'ch S,"S. Ondertussen ging Harm
i jS;iS j eds meer interesseren voor

%m Werk en dan met name met
'/ fe 1 Van

Van m'croscoop vervaardi-kroon- en brugwerk en an-

dere tandvervangingen. Verder
heeft hij speciale interesse voor het
in samenwerking met de tandarts
oplossen van kaakgewrichtsproble-
men (de gnathologie).Een paar jaar
na beëindiging van de studie kreeg
hij een aanstelling bij het Studio für
Prazisiontechnik Dieter Bölte in

Düsseldorf.
„Ik had eigenlijk al langer de ambi-
tie om zelf met een zaak te begin-
nen. Maar ik was te jong, ik moest
wat meer specifieke praktijkerva-
ring opdoen, maar daarvoor waren
de mogelijkheden in Nederland te
beperkt," licht Florie toe zijn ver-

trek naar het buitenland toe. In
Düsseldorf kon hij zich ook verder
specialiseren in de richtingen waav-
oor hij de meeste interesse toonde,
het werken met de microscoop en
de gnathologie.

Maar in Düsseldorf merkte hij na

verloop van tijd dat de contacten
met Nederland langzaam verwater-
den, pat was niet de bedoeling.
Harm Florie: „Ik wilde niet te lang
wegblijven en vond al gauw weer
werk in een soort produktielabora-
torium in Barneveld." Nog in zijn
proeftijd aldaar werd hij gevraagd

voor een baan bij een gerenom-
meerd tandtechnisch laboratorium
in Den Haag, waarnaar hij prompt
overstapte. „Daar heb ik met veel
plezier gewerkt, maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. In
april vorig jaar ben ik, met steun
van mijn laatste werkgever, begon-
nen een eigen bedrijfje op te zet-
ten." Florie moest wel meer dan
vijftig kilometer van Den Haag af
gaan zitten, want een concurrentie-
beding sloot vestiging dichterbij uit.
Het oog viel op Maastricht, waar
vorig jaar dank zij inzet van de ge-
meente en de Kamer van Koophan-
del een leegstaand gebouw geschikt
was gemaakt voor de vestiging van
nieuwe bedrijfjes. Na een aanloop-
fase is het de bedoeling dat zij weer
plaats maken voor nieuwe initiatie-
ven. Florie is bijzonder blij met zijn
plekje in het gebouw, omdat de vas-
te kosten elders behoorlijk hoger
zouden zijn.
Het bedrijf, Florie Tandtechniek
genoemd, gaat zich specialiseren in
bepaalde facetten van tandprothe-
sen. „Microscopische precisie en in-
dividuele esthetiek", zo prijkt nu op
zijn visitekaartje. En in het begin
van dit artikel zijn de werkzaamhe-
den al genoemd: het maken van
kronen en bruggen, porceleinen fa-
cings (nagemaakte delen van een
tand) en inlays (die vullingen ver-
vangen).
Medio vorig jaar benaderde hij drie
tandartsen in de regio Maastricht,
om zijn plannen aan hen voor te
leggen. Omdat de markt min of
meer verzadigd is, besloot Florie
zich toe te leggen op kwaliteit. „Ik
heb de nadruk gelegd op het esthe-
tische en het kwalitatief hoogwaari-
ge karakter van het werk dat ik wil
leveren. Ik wil er per se geen pro-
duktielab van maken," aldus de

jonge ondernemer.
Omdat hij op een kwalitatief hoog-
waardig deel van de markt gokt,
heeft hij ook niet meteen met zo-
veel mogelijk klanten contact ge-
zocht. Florie: „Ik voel niets voor
een agressieve benadering van de
tandarts. De klandizie moet komen
van mond-tot-mond reclame. Ik wil
graageen gemotiveerde groep tand-
artsen als klant." In de praktijk zal
dat betekenen dat het vervaardigen
van zijn produkten relatief veel tijd
zal vergen. Ofzoals hij het zelf zegt:
„Als je een te grote produktie wilt
halen, moet je tezeer aan kwaliteit
inboeten. Het is nou eenmaal sterk
ambachtelijk werk."

Florie beseft dat hij daarmee auto-
matisch een groot deel van de markt
uitsluit. Maar dat neemt hij voor
lief. „Dit werk is veel te mooi om in
te prutsen. Dat zou hetzelfde zijn
als als je bruggen op drijfzand gaat
bouwen. Dat gaat toch ook niet?
Daarom wil ik op een positieve,
tandartsgerichte wijze de markt op
gaan."

han brinkman

" Harm Florie in
zijn eigen lab in

het
bedrijfsverzamel-

gebouw. Hij
maakt er onder
andere kronen

aan de hand van
een gipsmodel

van de tandarts,
ln zijn linkerhand

heeft hij een
zelfgemaakt

gietstuk van de
kronen, waaraan

een tweede,
uitneembare

constructie met
kiezen komt te

zitten (frame-
prothese). Dat

laatste werk
besteedt hij uit.

Foto:
WIDDERS-

HOVEN

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp heerlen. uf bel 045-
-739263.

vrijuit

Pleidooi voor
biologische
kankerbestrijding

rpH.W.A.M. de Veer in
"andgraaf js je schrijver van
et boek 'Pleidooi voor Bio-
-B'sche Kankerbestrijding'« onlangs bij Bigot & Van;ossum in Baarn verscheen.Zn boeiende literatuurstu-naar de ziekte kanker,
'"arm op voor de leek bevat-'Jke wijze de balans wordt

PSemaakt van wat op het
hort 10 V3n êangt>are me".des van chirurgie, bestra-
8. chemotherapie én de inalternatieve circuit opge-
"len en (nog) niet voor vol

;e
n8eziene biologische kan-

| r°estrijding voorhanden'" ue schrijver-bioloog ver-
e
et niet te kiezen. Hij is te-

Q
n chemotherapie (met uit-

h\ u ng van twee duide'Ük
en l reven kankertypes),
Hat l voor een combi-
isch Van re êul'ere en biolo-
p^'n-homeopatische aan-
Ve .en v's'e die volgens De
\?T in wetenschappelijke
le

n §en stuit op 'de financië-"Multinationale belangen-
i|. Ur en de aversie tegen de

biologische ge-2|ngswijze.
Dg u
ui eer houdt er een aparte me-[rji(|ZP na: volgens hem hebben de
ievo '°nee therapieën 'geen enke-
,r\ °ru'tëang te zien gegeven. „Er

>Hei?.ote belangen in het spel om
sck r J net oude te laten. Ik onder-
in,nZ Qe titel van Christian Bach-
iri "n s boek 'Die Krebsmafia, In-
tii," "nd Millionengesch'afte mit
d,t Krankheit'7' De Veer stelt

i rr. d
r °P dit spoor geen spectaculai-

meer te verwachten
W r is' ze 8l h'i' zelfs het Ko~

' tei,sR Vilhelinina Fonds het mee
i i^y En dat ofschoon de onder-

op Slnstüuten ooit hebben gemikt
ten

e° Verd"bbeling van het aantal
cL z,ngskansen met straling en
.n 'herapie bij het overschrij-

jt, Van het jaar 2000. Schommelt
kat)i enteel de genezingskans voor
vu|| r rond de 40% - waarbij aan-
pie nde bestraling en chemothera-
v "auwelijks 2% uitmaken - De
|jnd

r beweert dat met zijn in Neder-
Vjn introduceerde combinatie
s^ZZhodoxe middelen en biologi-
|Z kankerbestrijding een verdub-
ijcZB van deze 40% in het vooruit-

' *ofdt gesteld.

j Veer (55), die in Leiden biolo-
u,0stüaeerde en in Nijmegen pro-

lLjeerde, is al 26 jaar docent bio-
rj e aan het Bernardinuscollege in
even " Zijn proefschrift was
«iM eens gebaseerd op literatuur-
Vi?oek: Het Leven en Werk
boj ugo de Vries', die befaamde
l. gnicus °P het einde van de vori-
dir. N.aan het begin van deze eeuw
dc

net voor niets in West-Europa
der botanici' genoemd

r 5„ " L>e Veer ontplooide na het
van de Club van Rome

lieu.n2e.n.aan de groei' tal van mi-
CeZ^iviteiten. Hij was tevens do-
Vro natomie en Fysiologie aan de

cdvrouwenschool in Heerlen.

r^j ccr' bedachtzaam formule-
de,, ; "^'s 'k geen alternatief te bie-had, moest ik mijn mond hou-

den. Dan was dit boekje ook nooit
geschreven. Maar alles ligt in
hapklare brokken in de internatio-
nale literatuur opgeslagen. Te hooi
en te gras verspreid weliswaar.
Compleet met statistieken op de
deelterreinen. Maar niemand in
Nederland neemt er notitie van.
Mijn boekje was dus onvermijde-
lijk. Niet dat ik nou direkt verwacht
dat de wetenschappers erop zullen
reageren. Nee, ze hebben er alle be-
lang bij het voorlopig bij het oude te
laten."
„Ik ben begaan met dat stelletje zie-
lepoten, die zon keiharde behan-
delingvan bestraling en van chemo-
therapie moeten ondergaan. Al
heeft het soms nog wel een functie,
mits goed gedoseerd en bij een
nauwkeurig gelokaliseerde en ge-
sloten tumor. Nauwelijks 2% wor-
den daar extra door gered. De rest
van de genezingen berust op een
perfecte chirurgische ingreep. Van
chemotherapie en van trouwens alle
op de operatie volgende gebruike-
lijke behandelingen moet de waar-
de nog worden aangetoond. Daar-
van valt geen verhoogd genezings-
percentage (geschat op maximaal
2%) te verwachten en dan betreft
dat slechts de paradepaardjes van
het kankeronderzoek: de ziekte van
Hodgkin en de acute lymfatische

leukemie. Chemotherapie is, met
uitzondering van de twee genoemde
gevallen, een dermate verschrik-
king dat langzamerhand iedereen
toch moet gaan inzien: dit kan bio-
logisch nooit uitmonden in genezing
van de ziekte. Dat is uitgesloten.
Het is geenremedie voor ziektes als
kanker aan de slokdarm of longkan-
ker. Trouwens, ook met straling
dien je zuinig en uiterst gericht om-
te springen, omdat deze zoveel
schade aan gezonde cellen toe-
brengt. Mijn uitgangspunt bij het
zoeken naar een betere behandeling
van kankerpatiënten stoelt in begin-
sel op de geschiedenisvan de medi-
cijnen. Vier belangrijke ontwikke-
lingen markeren de vooruitgang: 1.
de moderne operatie-technieken, 2.
inzichten in de functionering van
het afweersysteem, waarop vaccina-
ties en serumbehandelingen soms
een adequaat antwoord bieden, 3.
kennis over voeding en gebreks-
ziekten, en 4. de ontdekkingvan de
antibiotica."
„Het merkwaardige gegeven doet
zich nu voor, dat de wereld van de
medicijnmannen het voorgaande
totaal aan haar laars lapt en zich
vastbijt in een aantal keiharde en
onmenselijke behandelingsmetho-
den, waarvan de twijfelachtigheid
rekenkundig is aangetoond. We we-

ten allemaal bliksems goed, dat wo-
nen in de buurt van een kerncentra-
le het risico van verhoogde straling
met zich meebrengt en tumoren tot
gevolg kan hebben. Is het dan lo-
gisch om tumoren te bestralen? Ik
denk van niet. We weten allemaal
dat je voorzichtig moet zijn met
chemische toevoegingen aan het
voedsel. Is het dan logisch dat je de
meest gruwelijke stoffen via een
slangetje in je bloedvatenstelsel
brengt? Natuurlijk niet. Je maakt
daarmee zoveel kapot, dat ik be-
weer dat dit in ieder geval een ver-
keerde manier is. De omzet van al-
leen al chemotherapeutische prepa-
raten bedraagt mondiaal 20 miljard,
met een groei van 20% per jaar.We
hebben hier te doen met een multi-
national, die zich nietvan de markt
laat wegdringen. Bachmann spreekt
terecht van een 'Krebsmafia.' Men
is puur symptomatisch bezig: men
snijdt of brandt een tumor weg en
zegt tegen de patiënt: 'Jouw tumor
is verdwenen. Probeer zo snel mo-
gelijk terug te keren tot de gewone
gang van zaken. Kom over drie
maanden maar eens terug, enz.'
Maar daarmee is de ziekte kanker
meestal niet weg. Dat is mijn kritiek
op de orthodox-medische aanpak: -men vergeet de oorzaak op te spo-
ren, en dat doet de biologische kan-

kerbestrijding wel.
De oorzaak van kanker is een ver-
zwakking van het immuunsysteem.
ledereen van ons, jijen ik, we krij-
gen iedere dag honderden keren
kankercellen. Maar waarom heb jij
geen kanker? Waarom heb ik geen
kanker? Ons afweersysteem is zo
aktief dat het steeds weer al die af-
wijkingen in die cellen rigoureus af-
maakt, opneemt of verwijdert. Als
je weet dat bij zon kankeroperatie
op zeker ogenblik celletjes in het li-
chaam verspreid raken, dan is het
toch zaak dit afweersysteem in opti-
ma forma te brengen. Hoe?"
„Wel door een vooral in Duitsland
ontwikkelde methode: de biologi-
sche kankerbestrijding. Allereerst
wordt de kankerpatiënt behandeld
met thymushormonen. Een ontdek-
king van deZweedse dierenartsElis
Sandberg, die het centrale immuun-
belang van de thymusklier, voor de
rechterkant van het hart en achter
het borstbeen gelegen, inzag. Door
extracten van de thymusklieren, uit
foetussen of uit kalveren en scha-
pen, in de bloedbaan te brengen
kan het aantal witte bloedli-
chaampjes weer op een normaal ni-
veau gebracht worden. Het afweer-
systeem wordt hersteld."
De Veer adviseert, een drietal we-

Ken voor ac operatie, en dat regel-
matig herhaald tot een jaarna de
chirurgische ingreep, eveneens een
injectie met een uit de antroposofi-
sche wereld van Rudolf Steiner ont-
wikkeld maretak-preparaat. Dat
stimuleert de afweer en maakt deze
een stuk feller, zegt hij. Tegelijker-
tijd is een evenwichtige voeding,
met voldoende mineralen en vita-
minen A, C en E voor het goed la-
ten functioneren van het afweersys-
teem, noodzakelijk. Extra zuurstof-
voorziening, allerlei sporenelemert-
ten als zink, magnesium, kobalt en
selenium zijn in de juiste proporties
gedoseerd, naast een positieve en
veerkrachtige levenshouding, on-
ontbeerlijkvoor algeheel herstel of
voor een vitalisering in de eventueel
laatste levensfase. Schema's verdui-
delijken de uitleg.
Met zijn boekje hoopt Piet de Veer
de biologische kankerbestrijding in
Nederland ingang te doen vinden.
„Althans de medicijnmannen posi-
tief daarover te laten denken.
Merkwaardig genoeg denken ze er
überhaupt niet over, laat staan posi-
tief of negatief. Voor mij is de bio-
logische kankerbestrijding van een
dergelijke betrouwbare orde, dat ik
van oordeel ben. dat iedere arts daar
minstens van op de hoogte zou
moeten zijn. De huisarts gaat niet
op zoek naar een andere methode,
waarmee hij zijn kankerpatiënten
kan behandelen. De biologische
kankerbestrijding heeft nou juist
het grote voordeel dat elke huisarts
tegen relatief geringekosten deze
behandeling kan verstrekken, zon-
der dat de reguliere medische be-
handeling doorkruist hoeft te wor-
den. Op grondvan internationale li-
teratuur, door contacten met pa-
tiëntenverenigingen en Duitse the-
rapeuten die deze methode of delen
daarvan met veel succes toepassen,
ben ik tot een voorstel tot behande-
ling gekomen. Dat kan zeker nog
worden bijgesteld en verfijnd, maar
van de juiste uitgangspunten, die
gedeeltelijkparallel lopen met de fi-
losofie van het Moerman-dieet,
maar dan minder karig en niet zo
verkrampt, ben ik heilig overtuigd.
Het in de praktijk brengen van het
geheel van mijn voorstellen zal bij
vroegtijdige kankerdiagnose tot een
verdubbeling van het genezingsper-
centage kunnen leiden."

„Kortom, de wissel moet drastisch
om. Het huidige gesubsidieerde on-
derzoek stelt voor de toekomst geen
baanbrekende, spectaculaire verbe-
tering meer in het vooruitzicht."

In het samenvattende Ile slot-
hoofdstuk spreekt De Veer de wens
uit dat het taboe rond de biologi-
sche kankerbestrijding, die vaak tot
de kwakzalverij wordt gerekend en
pseudo-wetenschappelijk wordt ge-
noemd, zal worden doorbroken.
Hij spoort in zijn manifest de on-
derzoekers aan de biologische me-
thode bij hun recherches te betrek-
ken. Nog voordat zijn studie op de
markt verscheen, werd hij al ge-
deeltelijk op zijn wenken bediend,
want de Erasmus Universiteit in
Rotterdam gaat facetten van de
Biologische Kankerbestrijdingsme-
thode in haar onderzoeksprogram-
ma opnemen. Zelf wil hij een begin
maken om tot de oprichtingvan een
Vereniging voor Biologische Kan-
kerbestrijding te komen. Patiënten
en artsen kunnen zich melden op
zijn adres: Kakertsweg 9, 6371 GA
Landgraaf.

jef bonten

# Dr de Veer
met zijn boek

over
biologische

kanker-
bestrijding.

Foto:
FRANS RADE

ander-zijds
Worst

Het zijn toch flinke klappen voor
onze oosterburen, de Duitsers.

Nadat door een uitspraak van het
Europese Hof een einde kwam aan
de bescherming van het Duitse bier

en ook buitenlandse bieren de
Duitse markt mogen veroveren is

nu ook de Duitse worst gesneuveld.

Duitsland moet nu ook zijn grenzen
open stellen voor worsten uit

andere Europese landen, ook al zijn
die in de ogen van de Duitsers van

beduidend lagere kwaliteit.

De meeste worst die in Nederland
bij de boerenkool geserveerd

wordt, bevat naast spiervlees ondei
meer hart, lever en uier, maar ook
meel, zout, specerijen en geur- en

smaakstoffen. Voor Duitse worst
geldt hetzelfde, maar deze beval

meer dierlijk eiwit. Omdat de
Duitse warenwet import van worst
met minder dierlijk eiwit verbiedt,

was het voor veel Europese landen
moeilijk in Duitsland worst te

verkopen.

Aan die situatie komt nu een einde.
De Bondsrepubliek moet zijn

grenzen open stellen voor 'mindei
pure' worst, zo heeft het Europese

Hof bepaald.

De Duitse slager heeft, zo vindt hel
Europese Hof, geen monopolie op

gezonde worst. De Europese
rechter veegde het argument dal

niet-Duitse worst te weinig dierlijk
eiwit zou bevatten, van tafel met de
opmerking dat Westduitsers eerdei
te veel dan te weinig cholestorol er

onverzadigde vetzuren binner
krijgen

De Duitse slager mag,geen han
verwerken in worst, terwijl dat ir

Nederland beschouwd wordt ah
prima vlees. In ons land zijn slecht!

geslachtsdelen van dieren
runderneuzen, ogen en oren taboe

Nu zal het demeeste lezers van dez«
krant worst zijn dat Duitsland zijr

grenzen open moet stellen vooi
buitenlandse worsten, maar ir

Duitsland is die klap toch hare
aangekomen. Onze buren zijn er ni
eenmaal heilig van overtuigd dat zi

het beste bier hebben, de besn
worst maken en de beste voetballen
zijn. En nu zijn deze vooroordelet
allemaal in nog geen jaartijd van d<
tafel geveegd. Wat blijft er voor hei

dan nog over om trots op te zijn'

Zaterdag 18 februari 1989 " 15
dagblad
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DE LIMBURGSE^ VT
PERSON EELSdTGlDS

Uw opleiding Maatschappelijk Werk, niveau bedrijf. U signaleert groepen die in een kwetsbare
Sociale Academie, heeft u al geruime tijd in een positie verkeren of dreigen te komen en initieert of
bedrijf in depraktijk gebracht. U heeft blijk gegeven geeft advies over mogelijke oplossingen. U geeft
van een brede interesse op het gebiedvan personeel- bekendheid aan de mogelijkheden die het bedrijfs-
beleid, bent bereid eventueel aanvullende opleidin- maatschappelijk werk biedt,

gen op uw vakgebied te volgen en u beschikt over Uw werktijden zullen in onderling overleg worden
goede redactionele en contactuele vaardigheden. vastgesteld.
U zoekt een part-time functie (20 uur per week),
waarin u zowel in teamverband als zelfstandig kunt Informatie en sollicitatie
opereren. Met zo' n man of vrouw, van ten minste Voor meer informatie kunt u contact opnemen
30 jaaren in bezit van het rijbewijs, komt PTT Tele- met de heer drs. H.W.M. Vis, hoofd Begeleiding en
com district Maastricht graag in contact. Opleiding, telefoon (043) 81 26 14.

Om tot een wederzijds juistekeuze tekomen, maken
Uw werkterrein een gesprekmet de leidingvan SocialeZaken eneen

Bij PTT Telecom district Maastricht werken ca. psychologisch onderzoek deel uit van de selectie-
-1.600 mensen. Maatschappelijk Werk is een onder- procedure.
deelvan de afdeling Begeleiding en Opleiding binnen Uw schriftelijkesollicitatie met curriculumvitaekunt
Sociale Zaken. u binnen 10 dagen ongefrankeerd richten aan:
Samen met uw collega verzorgt u de materiële en PTT Telecom districtMaastricht
immateriële hulpverlening aan individuele en afdeling Personeelvoorziening en Loopbaan-
groepen medewerkers. U adviseert chefs en andere ontwikkeling
functionarissen en voert of bevordert overleg met Antwoordnummer 4020
betrokkenen en instanties binnen en buiten het 6200 VC Maastricht

_wWÊ_^_mÊmmmmmmÊÊ
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■Binnen het Stafburo van de Sektor
Technische Zaken van ons bedrijf is de
vakature ontstaan

|J. yj t Chef SekretariaatUjMipip| Technische Zaken, M/v,

IFunktie-inhoud- Leidinggeven aan twee medewerksters
van dit sekretariaat.

- Het in teamverband mee uitvoeren van
de centrale sekretariële begeleiding van
drie Diensthoofden en de Bedrijfs-
ingenieur (o.a. postbehandeling,
verslaglegging en agendabeheer).

- Het in teamverband mee uitvoeren van
de administratieve begeleiding van sektor-
gerichte aktiviteiten (o.a. postverwerking,
automatisering en representatie).

- Mede afstemmen van aktiviteiten van
Sekretariaat en Staf binnen het Staf-
bureau.

- Het verder gestalte geven aan de onder-
steunende funkties van het sekretariaat.

Funktie-eisen
- Leeftijd rond de 30 jaar.
- Een VWO-diploma.
- Een afgeronde sekretaresse opleiding

(bij voorkeur Bell College of Schoevers
en/of management assistente).

- Ervaring met geautomatiseerde
gegevensverwerking.

- Ervaring in een zelfstandige sekretariële
funktie.

- Leidinggevende kapaciteiten.
- Goede kontaktuele vaardigheden.
- Een dienstverlenende attitude.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
zijn van toepassing de CAO voor nutsbe-
drijven in NV-vorm, de Algemeen Burgerlijke I
Pensioenwet en de ziektekostenregeling
IZA-Limburg.

Belangstellenden worden uitgenodigd
hun sollicitatie binnen twee weken te
richten aan de afdeling Personeelszaken,
t.a.v. de heer ing. J.G.M, van Loo die
desgewenst ook telefonische inlichtingen
verstrekt (tel. 045-329531). J

9

UNIEKE KANS VOOR
PROCESOPERATORS.

ONS BEDRIJF De basis voor een mooie carrière ligt natuurlijk voornamelijk bij uzelf. Maar daarnaast hebt
u bouwstenen nodig. Zoals een bedrijf waarin uw capaciteiten echt tot hun recht komen.
Bij GE Plastics Europe is dat zeker het geval. Dit moderne bedrijf, met het hoofdkantoor
gevestigd in Bergen op Zoom, richt zich vooral op de fabricage en marketing van
engineering plastics, hoogwaardige kunststoffen voor technische toepassingen.
Bij GE Plastics Europe werken momenteel ca. 3000 mensen. De werknemers van GE
Plastics Europe zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van de
General Electric Plastics Business Group in Pittsfield - USA.

DE FUNCTIE Ons bedrijf bouwt momenteel een nieuwe monomeerfabriek. Voor deze ultra-moderne
computergestuurde chemische fabriek zoeken we nog enkele ervaren procesoperators met
diploma VAPRO-B of MTS-procestechniek. Als operator zult u de in bedrijfname van de
nieuwe installatie vanaf het allereerste begin meemaken.
U start met een gedegen training om het proces goed te leren kennen. Vervolgens wordt
u ingeschakeld bij de controle van de installatie tijdens de constructie-fase. Daarna komen
activiteiten aan de orde zoals dry-runs, water-runs, proefdraaien, enz. Wanneer de fabriek
volcontinu gaat draaien bent u degene die zorgt dat het proces optimaal functioneert.
Door de grote betrokkenheid bij de bouw en het opstarten kent u de fabriek immers als
geen ander. Een baan vol uitdaging dus!

/)£ BELONING GE Plastics Europe is een bedrijf dat uitstekende arbeidsvoorwaarden kent. We noemen:
een zeer goed salaris volgens de eigen CAO, een dertiende maand, 5-ploegendienst (met
100 terugkom-uren) met 26% ploegentoeslag (ook over vakantiegeld en dertiende maand),
premievrij pensioen, een bedri jfsspaarregeling en een verhuiskosten- en herinrichtings-
kostenregeling. Bergen op Zoom is een fijne woonplaats met vele mogelijkheden op cultu-
reel, recreatief, onderwijs- en woongebied. Bovendien zijn de verbindingen naar de overige
delen van het land uitstekend.

UWREACTIE Hebt u belangstelling, dan kunt uuw schriftelijke sollicitatie richten aan de afdeling
Personeelszaken van GE Plastics Europe B.V, t.a.v. de heer Rens HJ. Sikkema,
Postbus 117, 4600 AC Bergen op Zoom. U kunt hem ook even bellen voor meer informa-
tie (tel. 01640-32862). Hij zal uw vragen graag beantwoorden.

ÉÜ GE Plastics Europe

Voor de exploitatie van \^^/" 't SpaansKentje",
gelegen aan de Rötscherweg 2 te Nieuwenhagen
(gemeente Landgraaf) zoeken wij een

energiek echtpaar
dat op zelfstandigebasis dit sociaal functioneel
centrum zal beheren.
Behalve vestigingspapieren en enigkapitaal,
is ook ruime ervaring in de horeca een vereiste.
Gegadigden dienen uitsluitend schriftelijk
te reageren.
Bierbrouwerij De Leeuw B.V.
Postbus 815
6300AV Valkenburaa/d Geul
t.a.v. de heerR.W. Oranje.

De Stichting Verpleeghuis St. Camillus is een centrum f Jr* Lt**»**"voor verpleging, reaktivering en dagbehandeling met een f £n><^^Rooms-Katholieke signatuur. jM*ÉÉf"" licDit gekombineerde verpleeghuis heeft een klinische kapa- ,^ Bp VGI piCQQIIUIJ
citeit van 174bedden voor somatische en 84 bedden voor t~^A 1 I *11psycho-geriatrische patiënten. Er is een centrum voor dag- £ ____f_____l I 1~l~l C__i
behandeling met 14plaatsen voor somatische en 12 plaatsen i W^m I i^voor psycho-geriatrische patiënten. h—/UWVjB MJUlil \_M-K-s

Voor de inservice-opleiding, die in maart 1989 van stan zal gaan, hebben wij nog enkele plaatsingsmogelijkheden vo^

LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN (M/V)
De opleiding Vooropleiding
De opleiding duurt 2'/_ iaar en is een kombinatie van " MAVO en/of INTAS;
theorie en praktijk. " Minimaal een LBO-diploma met 2vakken op
De theorie komt vooral in de voorbereidende periode van C-niveau, waarvan een theorievak en een vak naar
7 maanden aan bod, maar ook daarna kom je nog regel- keuze, en 4 vakken op B-niveau.
matig terug naar school voor het volgen van lessen. Leeftijd
De praktijk van het beroep leer je op de afdelingen waar
je werkt als leerling-ziekenverzorgende. " Minimaal 16 jaar en 8 maanden.
Arbeidsvoorwaarden

-Er wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uren.- Tijdens de beroepsvoorbereidendeperiode van 30 weken ontvang je naast de kinderbijslag, die je zelf moet
aanvragen, een zakgeld van ’ 395,- netto per maand.- Na de beroepsvoorbereidende periode ontvang jeeen aanvangssalaris van ’ 1.170,- bruto per maand, eksklusief «*>
toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten.- De mogelijkheid bestaat om intern te wonen in de personeelsflat.

Ben je geïnteresseerd?
Schrijf dan je sollicitatiebrief binnen 8 dagen na her verschijnen van deze advertentie ter attentie van de Pereoneefcd 10

van het Verpleeghuis St. Camillus, Heinsbergerweg 176, 6045 CX Roermond.



Mr Geukers
nieuwe man
Streekgewest

HEERLEN — Bij de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Stadsgewest Breda, was
hij net zo ver, dat hij resultaten
zou gaan zien van de eerste aan-
zetten om deze maatschappij op
poten te zetten. „Ik was net aan
verzilveren toe, toen burgemees-
ter Van Zeil me opbeldeen vroeg
of ik eventueel zin had naar
Oostelijk Zuid-Limburg te ko-
men als kandidaat voor de func-

tic van secretarisvan het Streek-
gewest. Eigenlijk wat te vroeg,
want het werk in Breda was nog
niet af."

Maar het feit, dat de gemeenten
in Oostelijk Zuid-Limburg zo na-
drukkelijk bereid zyn construc-
tief samen te werken, gafbü hem
de doorslag om het wisselgeld
van Breda op de toonbank te la-
ten liggenenkoers te zetten rich-
ting het nog diepere zuiden.
We hebben het over mr J. Geu-
kers (34 jaar) de nieuwe secreta-
ris van het Streekgewest Ooste-
lijk Zuid-Limburg.

Zie verder 'Ontmoeting op zater-
dag' op pagina 23.

door hans toonen

Voorzitter
’t Loon: 'Ze

laten ons
links liggen'

Van onze verslaggever
HEERLEN — „Ze laten ons gewoon
links liggen. Het college laat ons in
een keer zomaar vallen. Niets, maar
danook nietsvan de gesprekken die
we gevoerdhebbenvinden we terug
in het plan- Ze hebben zich er niets
van aangetrokken. Dit is geen goede*
zaak, ik ben dan ook zeer verwon-
derd."
Zo reageerde de heer J. Zouteriks,
voorzitter van de Stichting Promo-
tion Winkelcentrum 't Loon giste-
ren op de plannen van het Heerlen-
se college voor herinrichting van
het centrum. Zouteriks gaat komen-
de week met het bestuur praten om
te zien of er toch nog iets gedaan
kan worden aan dat standpunt van
het college.
Een blije reactie komt van de voor-
zitter van de Heerlense Organisatie
van Zelfstandige Ondernemers
(HOZO). „We vinden heel veel van
onze voorstellen aan het college te-
rug in dit standpunt. Dat is in de
eerste plaats de uitgebreide aan-
dacht voor de city, waaraan ook
prioriteit gegeven wordt en in de
tweede plaats het oprichten van een
'ontwikkelingsmaatschappij' waar-
in het bedrijfsleven ook kan partici-
peren. Verheugd ben ik dat thans
niet gesproken wordt over een ver-
binding met 't Loon. Dat kan altijd
nog als de binnenstad opgevijzeld
is." Volgendeweek wordt het colle-
gestandpunt besproken in de be-
stuursvergadering van deHOZO.

Een heel ander geluid komt van de
Kamer van Koophandel. Algemeen
secretaris drs N. Simons: „Ik ben
bedroefd. Dit is geen integrale visie.
Misschiendat dié er na zes maanden
keihard werken wel komt, maar nu,
na een jaar werken, is die er nog
niet. Van een verbinding met 't
Loon is nul komma nul overgeble-
ven en dat stemt mij triest. Feitelijk
gaat het alleen maar om de verkoop
van het DSM-terrein en de verkoop
van het industrieterrein In de Cra-
mer. Wat betreft de invulling van de
detailhandel is dat te weinig. Maar
de consument laat zich niet voor de
gek houden. Als Heerlen de consu-
menten alleen maar een verbreed
zebrapad geeft op de weg van city
naar 't Loon, dan is dat erg slechten
zal Heerlen dat merken. Dan ver-
liest de stad de concurrentieslag
met de andere steden diewel attrac-
tief zijn."
Simons vindt het argument van het
college dat er niet genoeg vloerop-
pervlak is voor uitbreiding van het
winkelbestand met een verbinding
city-Loon niet steekhoudend. „Er is
een relatie tussen de attractiviteit
van een stad en het aantal vierkante
meters vloeroppervlak. Des te at-
tractiever de stad, hoe meer winkel-
vloeroppervlak er in kan. Dus dat
gaat niet op."

Wethouder Savelsbergh eist spoed over sloopflats Vrieheide

Raad moet aanbod slikken
HEERLEN - Zonder mankeren en met de hoogste spoed
moet de Heerlense raad het allerlaatste aanbod van Mar-
cel Muyres bv slikken om de nagenoeg geheel leegstaan-
de galerijflats aan de Belgielaan in Vrieheide plus het
lege winkelcentrum te kopen. Beide worden dan vervol-
gens gesloopt.
Muyres wil 'maar' ’2,5 miljoen voor-
zijn onroerend goed, waarop hij
jaarlijkszeker een miljoenaan huur
derft. Maar voor de gemeente Heer-
len valt het aanbod beduidend ho-
ger uit: ’ 4,6 miljoen, exclusiefren-
te. En zonder een schadeclaim van
bijna vier ton van de bv Stadsver-
warming Zuid wegens het gemis
aan inkomsten.

Opgeteld moet de gemeente vlot vijf
miljoen ophoesten voor de mis-
kleun van Muyres bv in Sittard.

Ligt de raad dwars dan ziet Muyres
geen andere uitweg dan het lot van
de uitgewoonde gebouwen over te
laten aan de Friesch-Groningse Hy-
potheekbank, waarbij Muyres in het
krijt staat voor ’ 5.6 miljoen.

genot bieden de flats voor geen stui-
ver. Leegstand verergerde de ver-
loedering en omgekeerd. Momen-
teel staat bijna 80 procent van de
flats leeg. En wie er nog woont, ligt
in de clinch met de huisbaas. Zeker
dertig huurders hebben een recht-
sprocedure lopen tegen Muyres
over terug te betalen servicekosten.
Ook het leegstaande winkelcen-
trum versterkt de 'kille woonkli-
maat' van Vrieheide. Dit winkelcen-
trum is nog altijd eigendom van ma-
kelaar Gruyters, maar maakt wel
deel uit van het take-it-or-leave-it-
aanbod van Muyres. Wethouder Sa-
velsbergh laat weten dat Muyres
van plan is om, in het kader van de
oplossing van de problemen, dit
winkelcentrum te kopen.
Aan de achtergebleven huurders in
de te slopen flats zal, zo meldt de
Heerlense wethouder, bij ontrui-
ming een premie van 4000 gulden
worden uitgekeerd.
Met de na de sloop vrijkomende
(bouw)terreinen weet Savelsbergh
geen raad. Voorlopigworden de ter-
reinen beplant.

" Extra dimensie op het Deltacollege: knullen en meiden, samen in de opleiding verzor-ging. Foto: DRIES LINSSEN

Dreigend

Klaasje kokkerelt
en Sonja soldeert

„En ditkan voor de wijk en dusook
voor de gemeente leiden tot desa-
streuze gevolgen," verzucht wet-
houder Savelsbergh in zijn vertrou-
welijk, ambtelijk voorstel aan zowel
het college als de raad. De dreigen-
de ondertoon in zijnvoorstel schuift
Savelsbergh meteen van zich af
door eraan toe te voegen dat de 'de
situatie voor de woningeigenaresse
onhoudbaar is.

Wat die gevolgen kunnen zijn, daar-
over laat Savelsbergh zich niet uit in
zijn voorstel. Wel blijkt hij in infor-
meel politiek overleg te hebben ge-
wezen dat een eventueel afwijzen
van Muyres' aanbod weleens ver-
strekkende gevolgen kan hebben
voor de aanpak van de binnenstad.
De Friesch-Groningse Hypotheek-
bank is namelijk een volle dochter
van Aegon Vastgoed in Den Haag.
En die is eigenaresse van enkele
cruciale panden zoals het V&D-ge-
bouw aan de Geleenstraat.
Bij Aegon in Den Haag wees men
gisteren echter een mogelijke 'straf-
expeditie' tegen een eventueel
dwarsliggende Heerlense raad ten
stelligste af.

daar naast de wasbak zinnige
zaken brj. En hoef je je niet
krommen in de schoolbankom
schriften met theorieën vol te
kalken.
Met de nieuwe onderwijsvorm
(plus schakelklas voor ander-
staligen) loopt het Delta-colle-
ge overigens voorop in derace
van het voortgezet onderwijs,
om toe te komen aan de zoge-
heten basisvorming. Deze
nieuwe opleidingsvorm moet
scholieren een brede basis bie-
den om verder te studeren, of
om zich met meer succes op de
moeilijk te penetreren arbeids-
markt te begeven. Tot nu toe is
er geen enkele opleidingsvorm
in Nederland, die al zover in de
buurt van die basisvorming
komt als het Deltacollege.

Wie zich op het Deltacollege
wil oriënteren, kan volgende
week zaterdag terecht op de
open dag. Van tien tot twee zrjn
de poorten van de school, on-
dergebracht in drie separate
gebouwen in het centrum van
Brunssum, open.

Dwars
De betaling van ’2,5 milioen aan
Muyres kan volgens hem het beste
als volgt geschieden: een miljoen bij
het passeren van de akte en de rest
in de drie jaarlijkse termijnen.
Voor de financiering van devlot vijf
miljoen gulden, nodig voor zowel
aankoop als sloopvan de flats en het
winkelcentrum, wil Savelsbergh
het liefst gedurende meerdere jaren
putten uit het stadsvernieuwings-
fonds. Maar met daarmee heeft de
raad ook andere plannen, zoals de
deze week afgekondigde aanpak
van de binnenstad. Dat de raad de
meerjarenplanning stadsvernieu-
wing voor kennisgeving heeft aan-
genomen, zit de wethouder knap
dwars, zo blijkt uit het ambtelijk
voorstel. De dik vyf miljoen zullen
dan ook voorgefinancierd moeten
worden uit de algemene dienst.

Dat Savelsbergh haast heeft met het
honoreren van Muyres' aanbod,
blijkt vooral uit de marsroute van
zijn voorstel: komende dinsdag be-
paalt het college zijn standpunt.
Daags daarop is het de beurt aan de
betrokken raadscommissies. En al
op 7 maart is het woord aan de raad.
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Van onze verslaggever

BRUNSSUM -Recept van een
opmerkelijke fusie: neem een
mavo, hno, leao en Ito. Stop die
in een grote smeltkroes en laat
alle vier de scholen hun eigen,
kenmerkende ingrediënten
toevoegen. Vervolgens rustig
opkoken tot het onlosmakelijk
klit. Daarna afblussen met for-
maliteiten en opdienen in het
nieuwe schooljaar...
Het Deltacollege in Brunssum:
een nieuwe opleiding aan het
onderwijsfront. Geen ellenlang
geworstel met saaie theorie,
noch meters onzinnig huis-
werk. Maar wel veel praktijk,
waarmee de jeugd moderne
kennis opdoet, die het bedrijfs-
leven momenteel van haar
werknemers verlangt.

Ter illustratie: Klaasje op tech-
nisch-niveau, kokkerelt zon
vier uur per week in de keu-
ken. En Sonja op huishoud-ni-
veau, stoeit wekelijks evenlang
met de soldeerbout. Boven-
dien wordt de theorie en de
praktijk van dergelijke vakken
aan elkaar gekoppeld. Sta je
du:: bijvoorbeeld het haar van
een ander te wassen (opleiding
verzorging), dan vertelt de juf

Een school dus met een enorm
vakkenaanbod (ruim veertig),
waarmee men inspeelt op
maatschappelijke en sociale
veranderingen. Daarnaast
biedt het Deltacollege een on-
derwijs-dimensie meer. Want
de enorme potpourri die door
tachtig leerkrachten wordt ge-
geven, is er zowel voor jongens
als voor meisjes.

Dat Muyres bv miljoenen verliest
op haar 128 woningen tellende flats
aan de Belgielaan wordt door
vriend noch vijand ontkend. Woon-

Verloederd

Onderbanken bezorgd
over drinkwater

Probleem is echter dat Onderbanken en Brunssumzelf weinig kunnen doen, aangezien de vergunningen
voor deontgrondingen jaren geleden door GS werden
gebillijkt en niet 1-2-3 terug te draaien zijn.
Een woordvoerder van de provincie deelde gisteren
de bezorgheid van de raad en noemde de situatie in
Schinveld-Oost kwestbaar: „Meteen iets ondernemen
is echter onmogelijk. Voorlopig zal er doorgegraven
worden. Wat eenmaal gegund is, blijft gegund. Wel
zullen we, mogelijk nog dit jaar, de eventuele drink-
waterproblemen in Schinveld-Oost gaan inventarise-
ren, om ze daarna op te nemen in het Grondwaterbe-schermingsplan. Mocht blijken dat de situatie opplaatsen ontoelaatbaar is, zullen we uiteraard stappenondernemen. Het wachten is echter op die inventari-
satie."
Ook zegsman Schrijnemakers van de Waterleiding-
maatschappij Limburg, die de garant staat voor de ex-
ploitatie van de drinkwatervoorziening,kon zich vin-
den in de ongerustheid van de raad. „We hebben daar
in Schinveld prima water. De sliblozingen en de ont-
grondingen in de bossen vormen echter een serieuze
bedreiging. Maar momenteel kunnen we niet meer
doen dan de kwaliteit scherp in de gaten houden en bij
nieuwe ontgrondingsvergunningen goede voorwaar-
den stellen. De afspraken die er liggen uit het verle-
den, vormen het probleem."" Sporen van sliblozingen in de Schinveldse bossen: potentieel gevaar voor de drinkwaterkwa-

liteit, it, Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De raad van Onderban-
ken is bezorgd over het behoud van dekwali-
teit van het drinkwater, dat in hetwaterwinge-
bied Schinveld-Oost naar de oppervlakte
wordt gepompt.

Aangezien in dit gebied nog steeds grind en zand
wordt gewonnen en de verschillende groeven steeds
dieper worden, is de kans reëel dat de beschermende
kleilagen op den duur openbreken en het drinkwater
wordt aangetast.

Ook het dumpen van slib (reststoffen na grind- of
zandwinning) in waterpoelen in de Schinveldse bos-
sen baart de gemeente zorgen. Mochten de kleilagen
aangetast raken, kan het met slib vervuilde poelwater
evengoed afbreuk doen aan de grondwaterkwaliteit.

De raad sprak afgelopen week haar onrust hierover uit
en nam zich voor actie te gaan ondernemen. Burge-
meester Ritzer wil allereerst de problematiek op de
provincie aankaarten en daarna buurgemeente Bruns-
sum inseinen, daar de oud-mijnstad ook afhankelijk is
van de Schinveldse drinkwatervoorziening.

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
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kruis

Raad van State
beslist: familie

Bayens naar
Voerendaal

van onze verslaggever

DEN HAAG/VOERENDAAL-
/HEERLEN - De waarnemend
voorzitter van de rechtspraakaf-
delingvan deRaad van State, mr
J.H. Blaauw, heeft de woonwa-
genfamilie Bayens niet met lege
handen naar huis gestuurd.

Blaauw heeft beslist dat de ge-
meente Voerendaal binnen een
week een plaats voor Bayens
moet. inrichten op het woonwa-
genkampjeaan deLooierstraat.
De gemeenteraad had eerder
Bayens een standplaats op dit
kamp beloofd, maar kwam later
op dit besluit terug omdat om-
wonenden van het kampje ern-
stige bezwaren hadden tegen de
komst van de familie Bayens.
De bezwaren van de buurtbewo-
ners richtten zich tegen de om-
vang van Bayens' dubbelewoon-
wagen.
De familie staat nu alleen op het
verlaten regionale woonwagen-
centrum in Heerlen, maar daar
komt nu verandering in.

'Koffieshop'
Pappersjans

voorgoed dicht
Van onze verslaggever

HEERLEN - Omdat het college
van Heerlen er vast van over-
tuigd is dat er op Pappersjans 39
in Heerlerheide behalve koffie
ook drugs en sterke drank te ha-
len valt, is eigenaar W. de ver-
leende vergunning definitief
kwijt.
Hoewel de eigenaar heftig ont-
kent dat zyn koffieshop ook soft

en hard drugs uitserveert, ver-
wijst het college naar rapporta-
ges van de politie. Daaruit blijkt
dat de 'koffieshop' een, niet te to-
lereren trefpunt is voor gebrui-
kers en handelaren in heroïne.
Ook de verwijzing van de eige-
naar naar Pappersjans 40 als zijn-
de het pand waar in verdovende
middelen gehandeld wordt,
snijdt bij het college geen hout.
Bij de buurman zou al in geen
halfjaar in drugs gehandeld wor-
den.
Bovendien herinnert het college
aan de inval op 16 december vo-
rig jaar.De Heerlense politie trof
toen in de koffieshop zelfs een
grote partij soft drugs aan, plus
een voorraad sterke drank.
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PROFICIAT
■ met uw 50-jarig huwelijk [

van: Marcel, Maurice, |
John, Mare en Frank
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OPA EN I
OMA,

hartelijk gefeliciteerd
met julli „50"-jarig

huwelijk.
Jolanda, Monique,
Ellen en Chantalle.
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| FRANgOISE, §
-1 veel succes met ;
| LA ZIJDERIE I

Sittard
I Stationsstraat 17 I

Lacomblé
Roebroek
Heykant
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In de vrede van Christus is heden, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, na een liefdevolle verzorging in huize Invia, van ons heengegaan, in
de leeftijd van 96 jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der, overgrootmoeder, tante en nicht

Lucia Mulleners
weduwe van

Wilhelmus Buckx
Bom: A.M. Cörvers-Buckx

J.H.H. Cörvers
Bom: H.M. Buckx

haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Mulleners
Familie Buckx

6121 KV Bom, 16 februari 1989
Mgr. Buckxstraat 11
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op dinsdag 21 februari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van
St.-Martinus te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
In de avondmisvan maandag 20 februari as. om 19.00uur zullen wij moe-
der bijzonder gedenken in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sit-
tard, bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven dan deze advertentie als zodanig te beschouwen.

FANTASTISCH
Ons
40-JARIG-HUWELIJKSFEEST
is een onvergetelijke dag
geworden, door de geweldige
warme belangstelling en de vele
attenties die u ons heeft gegeven.
Bedankt.

Lambert en Annie
van Duin-Houben

i Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, na een langdurige ziekte, in de
verpleegkliniek te Heerlen,voorzien van het h. sa-
crament der zieken, in de ouderdom van 88 jaar

Hubert Joseph
Bertram

weduwnaar van

Augusta Hebben
Wij nodigen u uit samen met ons de uitvaartmis,
gevolgd door de begrafenis aan deAkerstraat, bij te
wonen op maandag 20 februari as. om 11.00 uur in
de parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum, Sit-
tarderweg, Heerlen.

Heerlen: H. Bertram
M. Bertram-Lindelauff

Nijmegen: R. Bertram
M. Bongers

Heerlen, 16 februari 1989
Corr.adres: Grasbroekerweg 117, 6412 PC Heerlen

tJac Lambermon, 68 jaar, echtgenoot van Anna
Maassen, Dijkveldstraat 17, 6102 VN Slek-Echt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 21 februari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

t Cornelis Kierkels, 68 jaar, weduwnaar van Ma-
ria Op 't Broek. Veldstraat 12, 6099 AT Beegden.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 20 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Beegden.

Voor het opgeven van
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.
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Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 55 jaar, mijn lieve man, onze goedeva-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Herman Valke
echtgenoot van

Arm van Moerkerk
In dankbare herinnering:

Sittard: A.W.E. Valke-van Moerkerk
Treebeek: Ben en Lilian

Gonda
Sittard: Betsy en Jan

Miky
Sittard: Ria en Ton

Timmv
Sittard: Leo, Lou, Rita

Familie Valke
Familie van Moerkerk

16 februari 1989
Paardestraat 35, 6131 HB Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 20 februari a.s. om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van de H. Petrus (grote kerk) te Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium "Neder-
maas", Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
dentijdens de avondmis van zondag 19februari a.s.
om 17.30 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijks van 17.30tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Het is een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem
die ons zo dierbaar was

Jo Brinkhoff
Familie Brinkhoff
Familie Logister

Landgraaf, februari 1989

De eerste jaardienst tot zijn inten-
tie wordt gehouden op dinsdag 21
februari 1989 om 19.00 uur in de
parochiekerk van de Heilige Ber-
nadette te Abdissenbosch.
«■^
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Door een noodlottig ongeval is heden van ons
heengegaan, in de leeftijd van 20 jaar, onze dierbare
zoon, broer, kleinzoon en neef

Gaston Halderit
HoKum: Ton en Gerty Halderit-Schafer
Holturn: Lars en Yvonne
Holturn: Roger en Rian

Familie Halderit
Familie Schafer

6123 HN Holturn, 16 februari 1989
Corr.adres: Maaseikerweg 28
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 20 februari as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Holturn, waarna de
begrafenis zal zijn op het r.k. kerkhof aldaar.
We gedenken Gaston bijzonder in de avondmis he-
den, zaterdag 18 februari, om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gaston is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het tragisch
overlijden, wegens een noodlottig ongeval tijdens
hetvervullen van.de militaire dienstplicht, van ons
zeer gewaardeerd lid en medespeler

Gaston Halderit
Zijn spontaniteit en vriendschap zullen steeds in
onze gedachten bewaard blijven.
Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Bestuur, trainers en spelers
van Sportclub Susteren

Gaston
we zullen je nooit vergeten!

Spelers en begeleiders
2e elftal Sportclub Susteren
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Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn man, onze vader, schoonvader, opa en broer

Henk Wouters
levensgezel van

Riet Gregoire
hij was 57 jaar.

Heerlen: Riet Gregoire
Theo enRoswitha, Marcel, Dennis
Betsy Wouters

6414 GW Heerlen, 16 februari 1989
Beneluxlaan 42
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop dinsdag 21 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning te Nieuw-Einde - Heer-
len, waarna de begrafenis volgt op debegraafplaats
te Heerlerheide aan de Kampstraat.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Henk is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20; gelegenheid tot af-
scheidnemen zondagvan 14.00tot 15.00 uur, maan-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, dezeaankondigingals zodanig beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van belangstelling
bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Anna Maria
ledema-Breuër

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
R. ledema
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

■

\^^P uitvaartverzekering
]DV& VOORKOMT ZORG

i Al meer dan 40 jaarvertrouwd
j 045-251200

AUTRONIC B.V. OIRSBEEK
vraagt

TOPVERKOPERS TELECOM-APP.
Leeftijd tot 30 jaar.

AUTRONiC R V grachtstraat 1nU lIIUIIIU Uiffi 6438 HL OIRSBEEK
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Slecht geheugen?
/O VERGEET’7*. NOOIT

//^*fl' MEER
namen, gezichten, adressen,
data, gelallen,afspraken, jubi-
lea enz. Ontdek hel geheim
van een ijzersterk geheugen
en hoe u o.a. vreemde talen in
een recordtijd leertl
DOM voor GRATIS
■»**■* PROSPECTUS
Naam enadres: 7

Sturen zonderpostzegel aan

MEMOSCHOOL,
Antwoordnr. 465
2060 VE Bloemendaal
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I UITVAART-EN CREKA^EVERZORGING I
SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

t
HOOFDSTRAAT DO 6432 GH HOENSBROEK
Q45-512958
i
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Dankbaar datwij haar zo langin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Mayke Begas
weduwe van

Henri Wilmes
Zij overleed op 83-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.

Eindhoven: Ton en Annemie
Vivian, Guido

Übach o. Worms: Trudy en Hans
Alexandra, Stefan

Heerlen: Raymond en Walter
Familie Begas
Familie Wilmes

6411 LW Heerlen, 17 februari 1989
Saroleastraat 64
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 22 februari as. om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van St.-Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Parapluiehuis
Saroleastraat 64 te Heerlen

woensdag 22 februari as. de gehele dag gesloten.
Heerlen, februari 1989

I tAl lang had ik geen krachten meer,
Zo lang heb ik gestreden Heer
Maar woordloos biddende vocht ik
tot U zei: „Leg nu jewapens neer".

Wij geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van mijn lieve vrouw, onze goede moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Zofia Sobas
echtgenote van

Stephan Grupa
Zij werd 83 jaar.

Bom: S. Grupa
Buchten: Elvi Gubbels-Grupa

Sjef Gubbels
Heerlen: Hein Grupa

Mia Grupa-Erens
Holturn: Danuta Dohmen-Grupa

Huub Dohmen
haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Sobas
Familie Grupa

Bom, 16 februari 1989
Huize St.-Maarten
Corr.adres: Bettinumstraat 35, 6122 BL, Buchten
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 20 fe-
bruari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-
Martinus te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

f ZrHeden overleed tot onze diepe droefheid, »
van het h. sacrament der zieken, op de 1#
73 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze t
zorgzame moeder, behuwd-», groot- en o? ">
moeder, zuster, behuwdzuster, tante en nil

Anna Maria Joze
Sangen
echtgenote van

Johann Leonard
Eigelshoven VJ

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan. f
De bedroefde familie: n
J.L. Eigelshoven
A.B. Peters-EigelshoV
L.CI. Peters
J.M.H. Schetgens-Eigel*
W.J. Schetgens
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Sangen '^Familie Eigelshoven "

6462 VN Kerkrade, 16 februari 1989' JJVroenstraat 74 't
De plechtige eucharistieviering zal plaats^ "
dinsdag 21 februari 1989 om 11.00 uur in' &r
chiekerk van Maria Goretti te Kerkrade-' g;
waarna aansluitend crematie te Heerlen, jij
Voor vervoer is gezorgd. p
Bijeenkomst in voornoemde kerk. gr
Daar wij overtuigd zijn van uw medeled
geen condoleren. l?Maandagtijdens de avondmis van 19.00 u*
de overledene bijzonder herdacht in voc" 1 M;
kerk. «I
De overledene is opgebaard in het streef *k
rivm, gelegen op het terrein van de L* 't
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkad^ e
mont; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur- Ss
Zij die geen kennisgeving mochten ontval* 8 \lieven deze annonce als zodanig te bescho" vI —^t

T .
Dankbaar voor het vele goede dat hij o.
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afschd ««
men van mijn levensgezel, vader, scho^ ' (
groot- en overgrootvader, broer, schoont)!*1 1en neef >'ïrrJuup Ramakers j

levensgezel van lir

Maria Gerards
weduwnaar van .

Anna Kaubo ig
e

in de leeftijd van 72 jaar. *!
'dFamilie Ramakers jr

Familie Gerards r,
Familie Kaubo
Kinderen, klein- en *i
achterkleinkinderen

Vaals, 16 februari 1989 j }
Corr.adres: Mgr. Nolensstraat 22, 6291 G<J
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor* jf
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 21 feb* n,
om 11.00 uur in de St.-Paulusparochi^ jeVaals. Bijeenkomst in de kerk. . is
Daar wij overtuigd zijn van uw medelev6*
geen condoleren.
De dierbare overledene wordt as. maand» .
bruari in de avondmis van 19.00 uur bijzon' *
dacht in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het moi** s
Lindestraat te Vaals. .
Bezoekuren maandag 20 februari as. van ' s
19.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontval* |
lieven deze annonce als zodanig te bescho 11

\»^^^^^^^ii^^^^____________^_^_m_^_w_^^^

Volgens commissie v
minder aidspatiënten

MAASTRICHT - Op 1 januari van
dit jaar telde Limburg zes levende
Aidspatiënten. Dat heeft de werk-
groep Aidsproblematiek van de
Provinciale Raad voor de Volksge-
zondheid Limburg vastgesteld. De
provincie kent verder ongeveer
honderd geregistreerde seropositie-
ven, aldus de raad.

Het genoemde Aids-cijfer ligt aan-
zienlijk lager dan het aantal dat door
de geneeskundige inspectie van de
Volksgezondheid in Limburg is ge-
meld. Daar is sprake van twaalf
Aids-patiënten per 1 januarivan dit
jaar. Het verschil wordt door een
woordvoerster van de inspectie ver-
klaard door het gegeven dat de in-
spectie overleden patiënten niet in
mindering brengt. Vanaf de start
van de telling in 1982 is gewoon
doorgeteld.

Ook het aantal seropostieven waar-
over de provinciale raad spreekt ligt
veel lager dan het getal waarvan de

inspectie uitgaat. Dat kotf 1 A
dr drs J.M.J.C. Scheres v^vinciale raad omdat er if-,
registratie is van seropos";
Aids-patienten. De cijfel^
tot stand op basis van geéej
laboratoria. Niet iedere s^ k
laat zich echter testen. En a 7 s
laten testen is dat niet al^y
van de Limburgse zie^é\Veelal wordt een schattin» >■op grond van eigen inzien' .
nekamp, geneeskundig.’jf j
van de Volksgezondheid.^
burg schatte het aantal eZ
jaartussen dezeshonderd e
honderd. .'
Alhoewel het ontbreken Z|
yens over het aantal Aids-Kj,
en seropositieven als J?^(
wordt ervaren, gaat de "^Aidsproblematiek uit van
litatieve benadering. .fie,t.
niet toe of er zes of twaaI'|j
tienten zijn. Ze krijgen Pr

( fjjen dan moet je zorgen da
kunt bieden," stelt Scherf f.

J

ABP financiert
kantoor Justitie
in Leeuwarden
Van onze verslaggever

HEERLEN - De ministeries van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en van Justitie laten het
Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds in Leeuwarden een kanto-
rencomplex van Justitie bouwen.
De mogelijkheden van deze 'pu-
bliek private samenwerking' wor-
den op dit moment onderzocht.
Deze week werd daarover in Leeu-
warden een overeenkomst onder-
tekend.

Een projectgroep waarin de beide
ministeries, de provincie Friesland
en de gemeente Leeuwarden en het
ABP zitten, bekijkt op welke voor-
waarden een kantorencomplex

kan worden gerealiseerd j
Rijksgebouwendienst, prje,nog niet vast hoe het ABr pC
ciering van het project op
nemen.

Ac \
De bedoeling is om in rf?
bouw een arrondissement*bank en -parket, een jtjf
recht en het Centraal Ju* f
cassobureau te huisveste y
nisterie wordt vervolge0 . v
van de complexen en & \f
een nog niet afgesprok
over tot aankoop.

, t \\e\ ,1
Het is de eerste keer da1 %t*^terie met particulieren
voor de financiering va

() li>'!xen van het ministerie v
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en Enci samen. In 1982
verkocht Enci haar be-
lang van 50 procent aan
Hoogovens. Wel werd
de bestaande samen-
werking tissen Cemij en
Enci op het gebied van
cement en betontoepas-
singen voortgezet. Enci
bleef klinker aan Cemij
leveren en Hoogovens
zorgde voor de afleve-

'Uitkomsten gelden niet voorprovinciaalinvesteringsklimaat'

Provincie heeft lak
aan McKinsey-rapport

Nederlands- en Belgisch-Limburg
zijn die factoren nauwelijks van be-
lang", zegt het provinciebestuur.
Ook vindt de provincie dat MacKin-
sey wel erg gemakkelijk over het
belang van financiële faciliteiten
voor buitenlandse investeerders
heenstapt. Dat belang wordt welis-
waar onderkend, maar niet als zalig-
makend beschouwd. „In Belgisch-
Limburg liggen de financiële voor-
delen vooral in de belastingsfeer en

dat wordt door ondernemers duide-
lijk geprefereerd", aldus het provin-
ciebestuur.
De provincie vindt dan ook dat het
PLI-rapport in geen geval onder het
tapijt mag worden geschoven. De
overheid (lees: minister De Korte
van Economische Zaken) moet ex-
tra geld beschikbaar stellen om het
voor buitenlandse bedrijven lucra-
tiever te maken zich in Nederlands-
Limburg te vestigen.

" Bouwvakkers toonden gisteren veel belangstelling voor het informatiemateriaal van
CNV en FNV. Foto's: PETERROOZEN

Wrijving gevolg ander
beleid Liof-directie

Organisatie industriebank onderzocht

- Als er geen
Zelden komen, is ook
51 el n°g gegadigde voor devan de ECIM. In die stad

|> elk geval de 'politieke
' van de 'Europese Raad'
j

en ondergebracht.
j LS komt er een 'oplei-B>oot', een 'wetenschap-

JKe Poot' en een 'poot opsebied van de geneesmid-
<t a j!Voorziening', waar nog, 'es voor moeten wordenm ëewezen.

iitfZ7tr!chtse natuurarts dr J.van
10 «|j, n is betrokken bij de ge-
4it JZn over de lokatiekeuze. Be-] e Jj'omenteel binnen de organi-
iSs ?8 een lichte voorkeur voor
ul v 2°dra een officiële toezeg-
i( vZ1 PNL-gelden binnen is, zal
(htv7 eur tegelijk naar Maas-
t dp orc^en omgeboden, zo verze-vZnatuurarts.Montfort is niet alleen bc-. \^J} 'n het bestuur van het Ne-
| i^^ artsenoverleg altenatieve
f 1(j p y n<^e» maar ook secretaris
i internationale Gesellschaft; \v^ologie en Immuunthera-

Z'ke organisatie met de ge-

'fgr»^ en de Academie voor
cWe Geneeskunde, de Bel-
iira .^«erlandse Vereniging voor
igr therapie het aanstaande
I

es 'n het MECC organiseert.
ivj s een woordvoerder van het
igZlehuis is eventuele toeken-
|e atl PNL-subsidie niet aan de

_" Zl^3* nog geen officiële aan-
n<f finnen is. Wel is het GS be-
>f Qat de genoemde instelling[ e'el in Maastricht wil vesti-

" dis -V? geneeskunde omvat
Hie0 ClPlines op dit gebied, van
fee e tot acupunctuur. Het

?al plaatsvinden op vrijdag
■ft ai, ag 29 en zondag 30 april en
Sü onc*erwerP 'Thymologie en
ley ntherapie', toegespitst op
\in 1 bekten van de klier thy-
en volksmond zwezerik ge-
-of(j ê.n orgaan dat mede verant-
ir. 'Uk is voor de immunologi-
*len h hormonale huishouding
s*Jet menselijk lichaam.

Bouwvakkers massaal
klaar om te staken

Volle zaal in Stadsschouwburg Sittard

Een woordvoerder van hetLiof kan
niet anders dan erkennen dat de si-
tuatie momenteel niet best is. Maar
van mogelijke onregelmatigheden
in de boekhouding weet hij niets af.
Volgens hem zyn in de post reis- en
verblijfkosten de declaraties van de
hele directie (drie man) opgenomen.
Het gaat daarbij, zegt hij, niet vooral
om onkosten in verband met woon-
werkverkeer van de huidige direc-
teur maar om acquisitiereizen naar
het buitenland. „Bovendien is de
jaarrekening over 1987 door de ex-
terne accountant goedgekeurd," al-
dus de Liof-zegsman.

De betrokken personeelsleden wil-
len niet ingaan op de wrevel met de
directie. Ze zyn als de dood dat hun
naam in de krant komt. „Ik wil er-
buiten blijven." „De directie is de
rotte plek binnen het Liof." Dat is
het enige wat uit hun mondenkomt
Duidelijk is alleen dat veel wrijvin-
gen toegeschreven worden aan de
andere wijze waarop de algemeen
directeur het roer in handen houdt.
„Tja, het is een bankier. Hij is zo an-
ders dan Niessen," zo luidt in het al-
gemeen de reactie.
De Liof-directie heeft inmiddels be-
sloten de informatie-uitwisseling
met en tussen het personeel te gaan
verbeteren. Directeur drs R. Bul-
lens zei gisteren dat de interne pro-
blemen zijn veroorzaakt door een
gebrekkige communicatie. „We zul-
len de organisatie onder de loep ne-
men en willicht in de organisatie-
structuur wijzigingen aanbrengen,"
zei hij gisteren.

Bullens beschouwt de strubbelin-
gen met individuele werknemers,
zoals de ontslagkwestie, als los-
staande zaken. „Daar is geen ver-
band tussen te leggen, zeker niet
Het zijn persoonlijke omstandighe-
den," aldus de Liof-directeur. Om
die reden wilde hy daarop verder
niet doorgaan.

Volgens Bullens betekent het onder
de loep nemen van de organisatie
niet dat er een reorganisatie op
komst is. Hetgaat louterom maatre-
gelen om de interne communicatie
te verbeteren. De aanpak is op dit
moment, aldus Bullens, nog onder-
werp van gesprek met de raad van
commissarissen.

MAASTRICHT - De rechter wees
het ontslagverzoek van het Liof af,
omdat niet voldoende aannemelijk
was gemaakt dat de werknemer zijn
werk niet goed zou doen. Daarbij
werd onder meer gewezen op het
feit dat de betrokkene een accoun-
tantstudie volgde, een cursus die hij
inmiddels met succes heeft vol-
tooid.

Vervolg van pagina 1

„Maar in een vergelijking tussen

HEERLEN/MAASTRICHT - Het
investeringsklimaat mag in Neder-
land dan wel beter zijn dan in Bel-
gië, maar als Nederlands- en Bel-
gisch-Limburgtegen elkaar worden
afgezet is er geen enkelereden voor
trompetgeschal en tromgeroffel.
Vrij vertaald is dat de reactie van
hetLimburgse provinciebestuur op
het onlangs gepresenteerde McKin-
sey-rapport.
Volgens dat rapport heeft België de
laatste tien jaar aan aantrekkings-
kracht op buitenlandse investeer-
ders ingeboet en zit Nederland in de
lift. Het provinciebestuur neemt die
conclusie voor kennisgeving aan en
schaart zich onverkort achter het al
eerder uitgebrachte PLI-rapport.
PLI onderzocht de verschillen in
het financiële investeringsklimaat
tussen Nederlands- en Belgisch-
Limburg en constateerde dat onze
zuiderburen investeerders meer te
bieden hebben.
Niet dat het provinciebestuur twij-
felt aan de uitkomsten van McKin-
sey, maar het vindt dat voor Lim-
burg een andere situatie geldt. Vol-
gens McKinsey schuilt de kracht
van Nederland voornameujk in zijn
prima infrastructuur: de haven in
Rotterdam, Schiphol, een uitge-
breid autowegennet etc.

door René Lahoye van het CNV
en Henry Okkersen van de FNV,
die de aanwezigen opriepen om
zonodig vanaf 27 februari in sta-
king te gaan als de werkgevers
aanstaande maandag weigeren
tegemoet te komen aan hun
eisen. Direct na het weekend vin-
den weer CAO-onderhandelin-
gen plaats tussen werknemers en
werkgevers in de bouw. Als dan
aan de eisen niet tegemoet is ge-
komen, lijken stakingen onaf-
wendbaar.

Van onze verslaggever

SITTARD- „Een radio kun jeal-
leen horen, een schilderij kun je
alleenzien, maar een loonsverho-
gingin de bouw, daarzie en hoor
je niks van!" Om de CAO-perike-
len uit te leggen kun je het best
een buuttereedner inschakelen,
hadden de bouw-en houtbonden
van de CNV enFNV gedacht. En
het moet gezegd, buuttereedner
Pieke Patsj oogstte gisteren van
alle sprekers het meeste applaus
bh' de protestvergadering in de
Sittardse stadsschouwburg.
De dagenlange trektochten van
vakbondsmedewerkers langs de
Limburgse bouwplaatsen wier-
pen gisteren veel rijpe vruchten
af. Ongeveer 900 bouwvakkers
hadden gehoor gegeven aan de
oproep van het CNV en de FNV
om 's middags het werk neer te
leggen en de protestbrjeenkomst
in Sittard bij te wonen. Veelal
nog in overall en rijkelijk voor-
zienvan edel Limburgs vocht be-
zetten ze alle plaatsen in de
schouwburgzaal.

In een lange toespraak bombar-
deerde FNV-bondsbestuurder
W. van Rijswijk vooral Frans de
Vilder, de voorzitter van het Al-
gemeen Verbond Bouwbedrijf,
tot gemeenschappelijke vijand.
De Vilder had eerder deze week
beweerd dat de Nederlandse
bouwvakkers de duurste van
Europa zijn en dat de loonkosten
voor 1992 met 15 procent zouden
moeten worden verlaagd.

spreekbaar. Zü willen liever een
omwisselingvan vier collectieve
snipperdagen in dewinter in vier
roostervrije dagen. De vakbon-
den noemen dat een doodgewo-
ne 'wisseltruc', die de opgebouw-
de werkgelegenheidseffecten
ernstig aantast.

De vakbonden eisen naast een
loonsverbetering, betere werk-
gelegeneheidsvooruitzichten,
ruimere VUT-mogelijkheden,
betere afspraken voor jongeren,
aanvullingen op NWW- en WAO-
uitkeringen, afspraken over be-
tere arbeidsomstandigheden,
over de herintreding van langdu-
rig werklozen en over de toetre-
ding van vrouwen tot de bouw-
nijverheid.
De belangrijkste geschilpunten
zijn echter de omvang en de
vorm van de arbeidstijdverkor-
ting. Een uitbreiding van die
ATV isvoor dewerkgevers onbe-

Eisen
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I *in,[.Ches, erfie!ds exclusief[ p°fteerd uitEngeland, taxfree
p. buying possible
7*van Heugten tapijttegels

Ai|ee van fabriek.
tot *a,erda9's geopendvan 10.00'6.00 u.ol na telefonische

4- afspraak,
Kouvenderstraat 136.

'elefoon 045-222947.~ fc)(clusief voor Limburg.

Van Rijswyk bracht daar tegenin
dat het de bouw nu voor de wind
gaat: „De winsten stijgen enorm,
het geld hoopt zich op in de klui-
zen van de bouwbedrijven! We
laten ons niet langer aan het
lyntje houden. Dan moet de
beuk er maar in." Zijn aanspo-
ring aan het eind om tot actie
over te gaan, werd door alle aan-
wezigen met instemmend lawaai
begroet.

Winsten

Daar werden ze verwelkomd
Staking

De statenleden vonden een nadere
oriëntatie nodig, nu Gedeputeerde
Staten van plan zijn om voor An-
kersmit een uitzondering te maken
bij het verlenen van nieuwe vergun-

MAASTRICHT - Politici van enke-
le partijen in provinciale staten heb-
ben gisteren een bezoek gebracht
aan de mergelgroeve van het maai-
bedrijf Ankersmit. Statenleden van
PvdA, Partij Nieuw Limburg en
D66 wilden zich ter plekke op de
hoogte stellen van de mergelwin-
ning door het Maastrichtse bedryf.

'Ons lot ligt
in hun handen'

Statenleden bezoeken Ankersmit ningen voor mergelwinningen in
Zuid-Limburg.
Zoals bekend vinden GS dat een
nieuwe concessie aan cementpro-
ducent Enci wel geweigerd moet
worden, omwille van de bescher-
ming van het milieu op het plateau
van Margraten.
Ankersmit-directeur Bennen vond
het werkbezoek van de statenleden
wel op zijn plaats.
Bij het bezoek aan de groeve is ook
gekeken naar de wijze waarop het
bedrijf de omgeving 'recultiveert'.
Uiteraard heeft de directie bij deze
gelegenheid gewezen op het belang
van het behoud Ankersmit. „En ik
heb ze veel wijsheid toegewenst.
Wij beseffen natuurlijk ook wel dat
ons lot in hun handen ligt. Maar
meer dan het toewensen van wijs-
heid kan ik niet doen," aldus Ben-
nen.

Negenen zes maanden geëist in zedenzaken
\t JUICHT- Officier van justi-
*i rjw' laumen heeft gisteren ne-
*i vo anc*en (waarvan zes maan-
"de SDyaardelijk) gevorderd te-
*lde o jarige in Hoensbroek wo-
<te Hij wordt ervan verdacht
1gerZriode '83/*B5 meerdere ma-n %it nschap te hebben Sehad

veertienjarige dochter.
*!"<} l^, zou hij in 1987 gepro-
'*°en tn zyn andere dochter,

aalt was, te dwingen tot
*ef h^gemeenschap. In dit geval

lDy een poging omdat het

meisje zich verzette.

S. moest tevens voor derechter ver-
schijnen omdat hy 20 julivorig jaar
geprobeerd zou hebben met vals
geld een tv en een videorecorder te
kopen in Heerlen. Justitie sprak in
de dagvaarding over 47 valse brief-
jesvan honderd.De aankoop met de
honderdjes mislukte omdat de ver-
koper van de apparatuur zag dat ze
vals waren.

Evenals de zaak tegen S. vond de

behandeling in de tweede zaak - te-
gen een vijftigjarige Maastrichte-
naar - achter gesloten deuren
plaats. Hy werd ervan verdacht
meerdere malen ontucht gepleegd
te hebben met een achtjarig meisje,
dat vorig jaarjulitoten met septem-
ber aan zyn zorg was toevertrouwd.

Tegen hem werden zes maanden,
waarvan vier voorwaardelijk, geëist.

Over veertien dagen doet de recht-
bank uitspraak in beide zaken.

Groot tekort aan podiumkunsten
Onderzoek Limburgse bestuurscommissie welzijnsplanning wijst uit:

an onze verslaggever

«ett tpLEN ~ Er is in Limburg
l" ball ?rt aan opera-, operette-
clan .tvoorstelhngen. Dat is de

f>fovin;r'jllste conclusie van de
Claje bestuurscommissie

r»leiH Sp ning Limburg naar
'lat ir, g van een onderzoek,

opdracht van het provin-uur werd uitgevoerd. In
legevZ°en 1986/1987 werden de
500 vS Verzameld van bijna

Ie 7Z°orstellingen, dieeen klei-
tr°klcoZ duizend bezoekers
V!n' Meer dan de helft van
{f de rstellinSen vond plaats
"fpftZ10 * Limburgse schouw-gen en theaters.in u

onderzoek is ernaar ge-
Narr „ZVfers over aanbod enliUiZl., p he* gebied van de po-gen TTitn t̂en «oven tafel te krij-gtaank

d* gegevens blijkt, dat'V&d het kleinst is in Mid-
V^Z"nburg en het hoogst in

ven naar het versterken van de
culturele infrastructuur als ook
naar het vergroten van de be-
langstelling. Daarbij wordt zowel
gelet op de verscheidenheid in
het aanbod als op de spreiding.
In ieder geval zal het aanbod
opera, operette en bewegings-
theater verhoogd gaan worden,
waarby de alternatieve theater-vormen niet uit het oog verloren
zullen worden. „Daarnaast moet
het aanbod in stand worden ge-
houden, zoals dat door de Lim-
burgse productiekernen gele-
verd wordt", aldus deputé Koc-
kelkorn van cultuur in zijn toe-
lichting. „Wat in Limburg be-
staat op basis van rijksmiddelen
steekt schril af tegen datgene
wat er in deRandstad of andere
provincies aan de orde is. Er zit
iets scheef, dat rechtgetrokken
moet worden."

Limburg krijgt ongeveer zes mil-
joen aan overheidsgelden op het

gebied van de podiumkunsten: 5
miljoen voor het LSO en 1 mil-
joen voor Het Vervolg. In verge-
lijking met enkele andere pro-
vincies een schijntje. Deputé
Kockelkorn heeft een verlang-
lijstje opgesteld met betrekking
tot de Limburgse podiumkun-
sten in de toekomst: „Er moet
eindelijk een goede operavoor-
ziening in Limburg komen met
daaraan gekoppeld een symfoni-
sche taak voor het LSO. Op het
gebied van het theater verdient
Het Vervolg een hogere subsi-
die."
De deputé gaf toe, dat de opera-
voorziening in het zuidenvan het
land een heet hangijzer is, zeker
nu de vestigingvan een operade-
pendance van Forum in Venlo
als onmogelijk moet worden
geacht. Een samenwerkingsver-
band tussen Forum en het LSO,
mits het orkest zyn eigen identi-
teit blijft behouden, achtKockel-
korn echter wel mogelijk.

Oostelijk Zuidlimburg. In Zuide-lijk Zuidlimburg is een relatief
groot aanbod gekoppeld aan een
relatief lage belangstelling.
Gemiddeld de meeste bezoekers
kwamen er naar operette- en
operavoorstellingen: meer dan500. In het onderzoek worden de
Limburgse cyfers ook vergele-
ken met die van totaal Neder-
land, met name met betrekking
tot het aantal voorstellingen van
door het ry'k gesubsidieerde ge-
zelschappen. Limburg komt er
wat dat betreft erg bekaaid van-
af, vinden de onderzoekers.
In de Randstad vindt op iedere
425 inwoners één door het rijk
gesubsidieerde voorstelling
plaats, in de rest van Nederland
één voorstelling op iedere 3.185
inwoners, in Limburg één voor-stelling per 3.817 inwoners.
Wat betreft hetkunstbeleid in de
komende jaren zal de provincie
Limburg, die deze gegevens als
leiddraad gaat gebruiken, stre-
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"Statenleden bekijken de groeve. Foto WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

. Doe er dan nü iets aan (uitstel is afstel!) en
== kom naar Art Corner in Heerlen.

Q " Ruime keuze in schilderijen.
|ii $_*n*J.n^_+, In div. prijsklasse.

-? "jrW —:—' " Inruilgarantie.
-W» y| \'\ " Schilderij thuis op zicht en goed advies.

Q> |l/>Ln X " Gespreide betaling mogelijk.
'—'""~~"""W u slaagt altijd bij Art Corner.

meester- —£% MM Vmmm Heerlen
lijstenmaker lmJS_^^J^_7T O. Nassaustraat 47
in Limburg éBE^EL Ttf&JfiL TeL 045-740446

mmmmm**********m*mMmmmmwM__________m.___m

BRUIDSBEURS
25 en 26 febr.
met 4 grote

bruidsshows van
PEREBOOM

MAASTRICHT
Voorverkoop ’ 10,00

Pereboom, Gr. Gracht 27
Mstr. of tel. 043-472841
Veelal bij aankoop of

reservering boven 150,-
-wordt uw entreegeld

terugbetaald

Cocarde (casino)
Valkenburg a.d. Geul

Provincie op de hoogte van belangstelling voor Maastricht

Ook Brussel kandidaat
voor Europees instituut

Enci praat met
Hoogovens over

overname fabriek

DEN BOSCH/MAA-
STRICHT - Hoogovens
wil de Cementfabriek
IJmuiden Cemij over-
dragen aan de Eerste
Nederlandse Cement
Industrie (Enci). De be-, sprekingen verkeren in
een zodanig stadium
dat het er naar uit ziet
dat binnenkort over-
eenstemming kan wor-
denbereikt, zo blijkt uit
een gezamenlijke pers-
verklaring. Cemij pro-
duceert ongeveer een
mihoen ton hoogoven-
cement per jaaren heeft
circa 190 personeelsle-
den.
Cemrj werd in 1930 op-
gericht door Hoogovens

ring van hoogovenslak
aan ENCI. In de toe-
komst bluft Hoogovens
leverancier van hoogo-
venslak.

ENCI maakt deel uit
van de Belgische ce-
mentgroep CBR, die be-
langen heeft in Neder-
land, België, West-
Duitsland, Canada en

de westkust van de VS.
ENCI beweegt zich in
hoofdzaak op de bouw-
markt in Nederland en
West-Duitsland, heeft
een geconsolideerde
omzet van f 500 mihoen
en een personeelsom-
vang van circa 1300 me-
dewerkers.
Na de overneming zal
Cemij haar activiteiten
met handhaving van
eigen naam en merkna-
men voortzetten. Cenuj
zal vooralsnog deel blij-
ven uitmaken van de
„sociale eenheid IJmui-
den", de combinatie
van Hoogovens IJmui-
den, DSM Meststoffen
en Cemy.

Jimburgs dagblad provincie



Transcarbo \\W\\
kunststof ramen b.v. [■JIbJ

Door konstante uitbreiding van
onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij met spoed:

- ERVAREN PUIENPLAATSERS
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.
TRANSCARBO KUNSTSTOF

RAMEN BV.
In de Cramer 27
6411 RS Heerlen
Tel. 045-717275

BNeues Haar wird
mit demeigenen
Haar torm- und
typgerecht

nen. duschen.

Alle Frisurenwünsche werden er-
tüllt.
Unvertxndlicfte kostenlose Bera-
tung von Dienstag bis Samstag im
Studio.

Haarprails Stuppi
Coitteur-Bioathetik^tosnietik

5100 Aachen. Heinrichsallee 48
Teleion 09-49-241/50 82 78

STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
Suntgaaf weg. eig. restaura-

e en loeenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.

Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.

A^—^V Ankerkade 10, 6222 BM Maastricht 1
I \fyp f VEROL RECYCLING is een bedrijf
% T % E gespecialiseerd in de verwijdering van

chemische afvalstoffen.
Hiervoor is Verol Recycling in het bezit

* van de benodigde vergunningen van de
r^. ■" i_ i rijksoverheid.Chemischafval

Voor het bezoeken en adviseren van onze
afnemers, zoeken wij contact met een

I ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER I
De man die wij zoeken, moet over goede
contactuele eigenschappen beschikken en
belangstelling hebben om onze
milieuzaken op commerciële wijze te
benaderen.
De basisopleiding is MBO/LBO chemie.
Wij bieden een aantrekkelijke job,
gunstige honorering en dito secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Belangstellenden wordt verzocht hun
sollicitatie schriftelijk te richten aan de
directie van
Verol Recycling Limburg 8.V.,
Ankerkade 10, I
6222 NM Maastricht.

VVD-voorman wil meer
geld voor kinderopvang

DEN HAAG - Het door het kabinet ten behoeve
van de kinderopvang uitgetrokken bedrag van
125 miljoen gulden per jaar mag geen bovengrens
zyn. Als er meer nodig is, moet er extra geld voor
worden uitgetrokken. WD-fractieleider Voor-
hoeve heeft dit 'gisteravond gezegd in Lunteren.
Hrj sprak op een WD-vrouwencongres.

Voorhoeve pleitte er voor de gelden die beschik-
baar zijn voor het stimuleren van kinderopvang
te gebruiken om particulieren aan te zetten kin-
deren van derden tijdelijk te verzorgen, terwijl
deze werken.
Dit soort 'gastouderschappen' zouden binnen de
gemeenten via een nog op te zetten bemidde-
lings-netwerk geregeld moeten worden.
De gastouders zouden geen sociale premies moe-
ten hoeven betalen over hun extra inkomsten via
de kinderopvang. Voorhoeve bepleitte in Lunte-
ren ook een verruiming van het zwangerschaps-
en bevallingsverlof voor vrouwen. Dat is in ons
land nu 12 weken. Voorhoeve noemde dit, ook in-
ternationaal gezien, erg kort.

WËÊÊ_\\\________________________\

1 JAAR GARANTIE OP AL ONZE
LEEUWE-KEUR-OCCASIONS VANAF ’ 7.000,-

Renault 18TS, 4-drs., LPG ’ 3500,-
VoWo 343 luxe, 3-drs. ’ 5950,-
Peugeot 505 GL 2.0, 5-bak, scbuifdak, zeer mooi ’ 8500,-
Peugeot 305 GL 1.5,4-drs., schuifdak, DEMO f 12250,-
Peugeot 305 GT 1.6,5-bak, snelle auto ’ 13950,-
Peugeot 305 GR 1.5,5-bak, schuifdak ’ 15000,-
CitroëiVisa, diesel, 58000 km., rood, luie uit». ’ 16000,-
Peugeot 309 GL, 5-drs., 5-bak ’l6OOO,-
Ptugeot 205 GE 1.1, Acceat, 5-drs., rood, 26900km. / 16250,-
Ford Sierra 2.0, AUTOMAAT, metallic, 3-drs. 16900,-
OpelKadett 1.2 SC, zilver metallic, 32000km. /17750,-
Peugeot 309XL, 3-drs., 5-bak, «rit, 19800km ’ 17900,-

-' Peugeot21)5 OM .3,5-drs, s^,Pioneersteroo,u{Mo /17950,-
Peugeot 505 GL 2.0, 5-bak, groen netalliczeer mooi ’lB5OO,-
Opel Corsa 1.3,5-drs., radio 7000km. Nieuw! / 18950,-
Ford Escort I.C CL, AUTOMAAT,4-drs, bruin metallic / 19000,-
Ford Escort 1.4Bravo, 4-drs,s-bak, 21000km.meUllic ’19950,-
Mazda 626 02.0, cootr.slot, elec.raown, fluweel bekl. ’25000,-

Uw Peugeot-dealer
met de beste service mm

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202

Wedden dat!!! u bü WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagenvoor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc.? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag,vrijdag en zaterdag.

I

stj

f MET GROTE VREUGDE GEVEN WIJ;
tt

(chatelaine) en (chatelaine)
Heerlen Maastricht

kennis
van de komst van ons kleine zusje

genaamd

(chalelaine)

Baby is vanaf heden te bezoeken te Forum 30, Maastricht

)in€Jci_r^ —*~ TeL 043"612500 vanaf 110° uur-

Geopend: dagelijks 12.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
Bij evenementen ook 's zaterdagsavonds
en 's zondags

Chatelaine Heerlen, Saroleastraat 59, tel. 045-714840 j
Chatelaine Maastricht, Plankstraat 25, tel 043-254465
voeren als vanouds voor het moment een zeer mooie

communiecollectie

142305

Teruggestorte subsidiegelden openbaar vervo
Speurtocht Rekenkamer naar
230 miljoen van Smit-Kroe

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Algemene Re-
kenkamer gaat in opdracht van
de Tweede Kamer onderzoeken
waar minister Smit-Kroes (Ver-
keer en Waterstaat) een bedrag
van 230 miljoen gulden heeft ge-
laten. Het gaat om een deel van
de subsidie aan de openbaarver-
voersbedrijven. Wat die bedrij-
ven niet nodig hebben, storten ze
terug op derekening van het mi-
nisterie.

De begroting van Smit-Kroes
verschaft echter geen enkele dui-
delijkheid over waar het geld is
gebleven. Het parlement heeft de
bewindsvrouw afgelopen jaartot
drie maal toe om uitleg gevraagd,
maar keer op keer vond de Ka-
mer haar uitleg hoogst onbevre-

digend.

In haar laatste antwoord op Ka-
mervragen zei Smit-Kroes dat de
gewraakte som wordt gebruikt
voor de voorschotten voor ko-
mende jaren. Maar ook daarvan
is in de boeken niks terug te vin-
den. De Kamer is boos omdat de
230 miljoenaan de parlementaire
controle is ontrokken.

Oordeel
De Rekenkamer, die de inkom-
sten en uitgaven van het Rijk,
controleert had vorig jaar al ge-
constateerd dat het bedrag op de
begroting ontbrak en hoopt de
'zaak dan ook snel rond te heb-
ben. Het onderzoek richt zich op
de vraag öf de vervoersbedrijven
het overschot aan subsidie heb-

ben terugbetaald. Ook zal'
kenkamer een oordeel
over de handelwijze van
Kroes.

Jaarlijks geeft het minist^ j
joenensubsidies aan de v#
bedrijven in de vorm va»
schotten. Het teveel beta>
drag moet aan het eind *jaar worden teruggestort
een aantal Kamerleden
dat de teveel uitbetaald*
dies nooit zijn geretou'
Smit Kroes zegt dat zij in *lopen zes jaareen bedrag* \
miljoenvan het vervoer V
ruggekregen. Het geld w°' J
gens haar gebruikt als ■* q
om toekomstige tekort^*vervoerssector mcc opte *>vangen.

'Zorg op lange termijn onontbeerlijk'Open brief om hulp
oorlogsslachtoffers

DEN HAAG - De directeuren
van zeven instanties voor hulp-
verlening aan oorlogsgetroffe-
nen hebben gisteren in een open
brief aan onder anderen premier
Lubbers gevraagd om goede ma-
teriële en immateriële zorg op
lange termijn voor oorlogsgetrof-
fenen en slachtoffers van andere
vormen van door mensen veroor-
zaakt geweld.

De instellingen vragen de over-
heid dan ook het eindadvies van
de projectgroep behandeling
oorlogs- en geweldsgetroffenen
(Commissie Polak) ter harte te
nemen. De projectgroep deed in
oktober '88 aanbevelingen om te

komen tot een samenhangend
stelsel van voorzieningen voor
slachtoffers van oorlog, gijzeling,
marteling en politieke achtervol-
ging. Eind deze maand wordt
hierover een regeringsstandpunt
verwacht.

Goede materiële en immateriële
zorg voor een lange termijn is
volgens de instellingen onont-
beerlijk wil er weer vertrouwen
komen tussen de overheid en de
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. Dat vertrouwen is
door de gratie van de Twee van
Breda en de twijfel rond de af-
vaardiging naar de begrafenis
van Hirohito ernstig geschaaden

dat maakt de hulpverlenj4
slachtoffers extra moeilü"

'Verraden'
Alleen al in de week wa*!
Tweevan Breda werden
ten, moesten de instelling
ker 6.000 telefoontjes vel*
van mensen die zich vC.
voelden en bang, vero"
digd, ongerust en verdrie,
ren geworden. In de bn'
verder: „Enkele mensen <*
mee dat dit het laatste tf
was dat zij in hun leven
Uit de aard van het £
moest worden afgeleid *hun ernst was."

j

I HAMELEERS-ADVOCATEN
Gevestigd: MR. J.A.W.M. VOGELS

advocaat en procureur
Hameleers-advocaten, Bovenste Eind 6, 6101 EP Echt, tel. 04754-5777, fax 648-0^

Welke creatieve
Marketing/P.R.-functionaris m/v

gaat onze veelzijdige
dienstverlening nog meer

bekendheid geven?
Een toenemend aantal ondernemingen, azl Beheer is een mo-
bedrijfstakken, beroepsbeoefenaars en dem, dienstverlenend

particulieren, doen een beroep op AZL Beheer bedrijf gevestigd m
voor een specialistische, individuele begelei- Heenen. Het adviseert

ding op pensioengebied. Om de kwaliteiten van op het gebied van pen-

de diverse diensten bij zowel bestaande als sioenvooniemngen en

nieuwe relaties nog nadrukkelijker onder de vermogensbeheer en

aandacht te brengen zijn wij op zoek naar een draagt, indien de "ia-

creatieve marketing/P.R.-functionaris die: tic dit wenst, zorg voor

- acquisitieve activiteiten mede initieert en op een adequate uitvoe-
een vakkundige, stimulerende manier een ring van de overeenge-

bijdrage levert aan de uitvoering ervan; komen regelingen.
-de publiciteit verzorgt en coördineert; azl Beheer beschikt

-de identiteit en de huisstijl bewaakt; over uitgebreidekennis
-de externe contacten onderhoudt en verder en ervaring op aiie ge-

uitbouwt, bieden van het veelom-
vattende werkterrein:

Voor deze zware maar beslist ook uitdagende vermogensbeheer

functie zijn een opleiding op HBO-niveau, pensioenadvisering,

ruime ervaring op vergelijkbaar gebied en een actuariaat, administra-
uitstekende mondelinge en schriftelijke tic en automatisering,

uitdrukkingsvaardigheid vereist, tiscaie advisering en

Leeftijd rond de 30 jaar. accountancy.

Een psychologisch en een medisch onderzoek W+^^^^^^zullen deel uitmaken van de selectieprocedure, s^^^^ I
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, J

kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan
AZL Beheer, t.a.v. Mr. H.H. Laeven, ■■■

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Voor nadere inlichtingen » ■—^ ■

is de heer Laeven, hoofd algemene zaken, /\ / J—c ,Q Y~\ \
telefonisch bereikbaar op nummer 045-763272. /\Z_L_ Uui lw'

Limburgs Dagblad Zaterdag 18 februari 1989 ♦ 20



DSM-beleggers
deden in België

goede zaken

Illegaal voordeel door ander toewijzingssysteem

(ADVERTENTIE)

ijgßlliP* Onze Spaarhypotheekscheeltu iüü■Hiv'^^ 30 ,aar rente 7%'w(algauwzonfIXXX),-netto*per jaar
i T~ ~~~ I Onze nieuwe Spaarhypotheek is een zogenaamde "levenhypotheek" met een -"" '_mrmWÊÊÊ_9'—"Trr \SraarhvDomeatreBBee " aantal unieke voordelen. Zo is hetrentepercentage over het spaardeel gelijk aan het "^&4B&. BF —^ \yp

hypotheekrentepercentage (dus lage premie en stabielenettolasten!). Daarnaast <__f__\Wi Z^^KL.D Stuurt u mij defolder tezamen met een is er sprake van een zeer gunstige afkoopregeling, een probleemloze"mee- i*"*" f \rekenvoorbeeld toe. neemregeling" na verhuizing, en een gegarandeerde eindwaarde,zodat _J_Z**Ë x\'|OPVO° metrecht gesproken kan worden van een unieke hypotheek -fcfciïsH ___WT \p Bovendien kent deSpaarhypotheek uiteraard alle voordelen \
Naam: die elke levenhypotheek biedt. Met als belangrijkste dat u gedurende \\V'-^2« WL/(__S

de hele looptijd een maximaal fiscaal voordeel behoudt. V ''981 In onze folder vindtu alles haarfijn uitgelegd. Vraag hem \ \ \Postcode: aan met de bon. . V \
Woonplaats: " \ \ \ Vv
Tel. tijdenskantooruren: v \ * \

; ■■■■■Spaarbank Limburg of Pancratiusbank
|aSfiffS&J« SSfftt&n | SpaarbankLimburg-Pancratiusbank
spaarbank limburg S pancratiusbank 5
Kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht, tel. 043-296666.Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek,
Berg en Terblijt. Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,Roermond,Sittard (3),Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden,Venlo (4) en Venray.
KantorenPancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

Van onze verslaggever

KLEN - De meeste eigenaren van LPG-tankstations in
[j u£g lappen dewettelijke regels van de hinderwet aan hun
n of kennen die regels niet, de inrichting van dergelyke
'Pompen rammelt aan alle kanten en in driekwart van deenbeschikken de houders van de installaties niet over de

j. documenten. Dat blijkt uit een onderzoek dat deRegio-
nspectie Milieuhygiëne Limburg in de tweede helft van

j» Jaar heeft uitgevoerd bij een aantal LPG-tankstations inuJ^ovincie. De inspectie heeft de cijfers gisteren bekend-

" De afstand tussen gebouw en LPG-tank behoort minimaal twintig meter te zijn. Bij de meeste
Limburgse LPG-tankstations is daar in de verste verte geen sprake van.

Foto: CHRISTA HALBESMA

delen bestelde, kreeg er in België
dus uiteindelijk 100, in Nederland
zou dezelfde inschrijver daarente-
gen met slechts 35 stuks genoegen
moeten nemen. Wanneer de koper
in het Belgische voorbeeld zijn aan-
delen in de afgelopen weken op het
hoogtepunt van de beurskoers van
dehand zou hebben gedaan, zou hij
al duizend gulden wmst meer heb-
ben geboekt dan vergelijkbare ko-
pers in Nederland.

door peter bruijns

'int» ten van een zogenoemde
i^graalstudie waren in april
ijj «e minister van Vrom aan-
ks_2v. een werkProgramma

'eiien om tekomen tot sane-ZJ| bestaande LPG-stations
bii i Wegverkeer. Later bleekZ*s controle van één LPG-u°n in Limburg de afstand

tussen het LPG-reservoir (de tank)
en het gebouw waar de klanten
doorgaans afrekenen niet voldeed
aan de minimaal vereiste afstand:
twintig meter.
Het onderzoek zoals dat gehouden
is in de tweede helft van afgelopen
jaar heeft aangetoond dat er bij
meer LPG-tankstations in Limburg
van alles mis is. Meer dan negentig
procent van de documenten blijkt
niet in orde te zijn, zestig procent
van de installaties voldoet niet aan
de wettelijke eisen en bij vijfender-
tig procent van de tankstations zrjn
de aanwezige blusmiddelen niet in
orde.
De inspectie stelt nu voor om een
betere controle te laten uitvoeren
brj de tankstations. Eerstaangewe-
zenen voor dieklus zrjn de gemeen-
ten. Bovendien moet er meer infor-
matie verstrekt worden aan LPG-
tankstationhouders over de na te le-
ven regels zoals diezijn omschreven
in 'Besluit LPG-tankstations Hin-
derwet*.

Goede contacten
Overigens mochten Nederlanders
officieel in het buitenland geen aan-
delenDSM kopen en kregen omge-
keerd buitenlanders brj Nederland-
se banken ook nul op het rekest
Volgens een woordvoerder van de
Amro bank is het echter niet uitge-
sloten dat Nederlanders met goede
contacten by een buitenlandse
bank onder de toonbank toch aan-
delen DSM konden kopen.

(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken

j en vertikale lamellen.

" Bel nü voor prijsopgave M . 7;en akiie-voordeei' ff .£? <«^inoi Onze adviseurs M . -"""""«e mont£_\ kunnen u vrijblijvend ■ """»Mrvfct.
thuis bezoeker) B^^^^^um^^^__

&%ÈÜMk\
T,£M BORN De Mortel 6a
Iwjg (Industrieterrein Sluisweg),'__ * Te1.04498-54776

Ondanks vijfduizend
gulden beloning

Tips diefstal
antieke wapens

blijven uit

HEERLEN - Grensstreekbewoners
met een grote belangstelling voor
DSM hadden de afgelopen maand
goede zaken kunnen doen. Terwijl
in Nederland veel beleggers hevig
teleurgesteld werden door een zeer
beperkte toewijzing van aandelen
van het Limburgse chemiebedrijf,
konden kopers in België vanwege
een andereverdeelsleutel veel meer
aandelen krijgen. Deskundigen
sluiten niet uit dat Nederlanders in
België zo illegaalaan meer aandelen
zrjn gekomen.

Omdat devraag naar aandelen DSM
het aanbod vele malen heeft over-
troffen, kregen de meeste inschrij-
vers in Nederland begin februari
minder aandelen toegewezen dan
waarop ze gerekend hadden. Het
toewijzingsbeleid was er namelijk
op gericht aan iedereen die aande-
len DSM wilde hebben tenminste
iets te verkopen. ledereen kon daar-
voor van 24 januari tot en met 2 fe-
bruari brj de banken terecht. Van-
wege de grote vraag kregen beleg-
gers die bijvoorbeeld voor 100 aan-
delen of meer hadden ingeschreven
er uiteindelijk slechts 35 en mensen
die tot en met 50 aandelen hadden
gevraagd kregen er slechts 20.

De Deutsche Bank in West-Duits-
land en de Generale Bank in België
voerden echter een heel ander toe-
wijzingsbeleid. De buitenlandse
banken kregen een bepaald quotum
toegewezen. In België en Duitsland
was dat quotum net als in Neder-
land verschillende malen overte-
kend.
Bij sommige banken in West-Duits-
land gold daarom het principe 'wie
het eerst komt, het eerst maalt.
Goedeklanten konden daarop bijna
onbeperkt kopen; brj andere ban-
ken werden de aandelen naar even-
redigheid onder de belangstellen-
den verdeeld.

In België kreeg iedere aanvrager 20
procent van deaandelen die hrj had
gevraagd. Wie bijvoorbeeld 500 aan-

Direkteur
weg bij casino
'' Va*( ar» onze verslaggever

- Direkteur Peterüèr ,Van het casino Valkenburg
i^ zijn functie neerleg-
er eJ"band met het aanvaarden
Vr n elders. Vestigingsdi-
i h't. van derWeerd van het ca-
(Z^a zal tijdelijk de leiding

iHe "alkenburgse casino op
r rje l

n totdat er een opvolger
l neer Werres is aangetrok-

h*tïrift "erres kan nog niet meede-
el?* 2^n "ieuwe baan wordt.
t)te j:., Weten meer dan één aan-
Si w- aanoieding te hebben,
iiu_ *HJ nog een definitieve be-

moet nemen. Hij zegt twaalf
js7lveel plezier brj het Valken-
if^ Casino te hebben gewerkt,
'ets ■ kans wil grijpenom nog
Uit ÏJieuws te beginnen.

ftes ■kerkrade afkomstige heer« v "«rd in mei 1977 bij de ope-
itruj *J net casino Valkenburg be-
\~__y chef algemene zaken en
Vkt 2aken- Vanaf juni 1983 is
"sm van de VaJkenburgse
*C a'? van de Nationale Stich-
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DEN BOSCH - Van alle beschuldi-
gingen waarvoor mrWim. E. (42) uit
Hulsberg op 10 februari 1987 door
de Maastrichtse rechtbank werd
veroordeeld tot zes maanden cel en
20.000 guldenboete is alleen een ge-
val van bankbreuk overgebleven.
Het gerechtshof in Den Bosch heeft
daarvoor drie maanden voorwaar-
delijke gevangenisstraf opgelegd.

Voor twee gevallen van belasting-
fraude, een geval van valsheid in ge-
schrifte en een geval van verduiste-
ring is geen straf meer opgelegd en
het vonnis van de Maastrichtse
rechtbank vernietigd.

Voor een geval van belastingfraude,
de verduistering en de valsheid in
geschrifte volgde in de hoger-be-
roepsprocedure voor het Bossche
hof geen straf meer omdat de be-

schuldiging nietig en het Openbaar
Ministerie niet-ontvankelrjk werd
verklaard.

Voor een ander geval van belasting-
fraude zei procureur-generaal mr
Jansen veertien dagen geleden wel
het bewijs voorhanden te hebben
maar het Hof zag dat bewijs niet zit-
ten en sprak de voormalige advo-
caat uit Hulsberg ook daarvan vrij.
Over bleef de bankbreuk waarbij
mrE. in een faillissement van het
incassobureau van zijn vrouw geld-
bedragen zou hebben opgestreken
waardoor andere schuldeisers niet
aan hun trekken zouden zijn geko-
men.

Wim E. heeft nadat het Hof vrijdag
het arrest liet horen laten weten dat
hrj by de Hoge Raad der Nederlan-
den cassatie zal instellen.

Voorwaardelijke
straf voor mr Wim E.

Vonnis rechtbank Maastricht vernietigd

MAASTRICHT - Nog niemand
heeft gereageerd op de vijfdui-
zend gulden beloning die de
Maastrichtse kastelein Math Boe-
len donderdag in het vooruitzicht
stelde om zo zrjn gestolen wapen-
collectie terug te vinden. „Wij ho-
pen dat iemand reageert op het
tipgeld. Bij ons zit het onderzoek
momenteel vast", zo verklaarde
een woordvoerder van de politie
gistermiddag.

Stedelijk knooppunt
een wassen neus...?

Onduidelijkheid troefover financiële voordeeltjes De wapencollectie werd gestolen
op carnavalsdinsdag en had een
totale waarde van rond de veertig
mille. Daarnaast was ook voor
ruim negenduizend gulden aan
sieraden ontvreemd. Boelen, die
in Maastricht hetcafé 'Chez Math'
runt, wil voor alles zijn waarde-
volle verzameling wapens, die hij
in ruim dertig jaar tijd bijeen
bracht.

Overweldigende deelname van Duitse ensembles

Groeiende belangstelling
voor Hennen Concours

bijvoorbeeld zyn nog nooit ge-
noemd en alles draait toch om de
centen.

Maar binnenkort, zo verzekert
Leeuwenkamp, komt er wat
meer duidelijkheid. Het kabinet
presenteert dan de zogenaamde
'Budget-analyse 4e Nota Ruimte-
lijke Ordening. In dat rapport
zal staan welke ministeries geld
in de stedelyke knooppunten
pompen en hoeveel zy daarvoor
over hebben. Daar moeten ze in

*V^LEN/MAASTRICHTPUnt Us van stedelijk knoop-
Htg^JJ wassen neus...?" Voor-st Z."ans Leeuwenkamp vanVt HSterie van VROM her-
fitti t\ vaag met afgrijzen.
et da dooie dood niet"> klinkt
|W;an resoluut. „Het is niet zo
Son*11 etiketje. Steden die als

11 ep Unt zyn aangewezen heb-
% streepje voor. Als er wat
Nfi" iv

n v krijgen zy voor-

* d^i aar wat is er eigenlijk uit
V« n? Nog steeds is het
?*% °InduideliJk wat deelf ste-
V y? knooppunten dietot nog

aar»gewezen nu precies
SZ en verwachten. Bedragen

Heerlen en Maastricht, samen
Limburgs enige knooppunt, nog
maar even op wachten. Hoewel
ze van het rapport waarschijnlijk
niet veel wijzer zullen worden: er
zullen slechts totaalbedragen
worden vermeld. „En het is niet
zo dat die gewoon door elf ge-
deeld kunnen worden. Maar de
stedelijke knooppunten weten
dan in ieder gevalwat er te verte-
ren is", zegt Leeuwenkamp. Dat
bedrag zou trouwens weleens te-
gen kunnen vallen nu het aantal

knooppunten gestaag blijft
'groeien. Eerst waren het er ne-
gen, nu al elfen er zitten nog een
paar steden op het vinketouw,
waaronder Venlo.
Hoeveel het er uiteindelijkzullen
worden, weet niemand. De
TweedeKamer behandelt in mei
de 4e Nota Ruimtelijke Ordening
en kan danin principe het aantal
knooppunten naar believen uit-
breiden. Gezien de doortastend-
heid, of noem het maar gewoon
politieke druk, waarmee enkele
gemeenten zich in Haagse krin-
gen aanprijzen kon dat nog wel
eens aardig oplopen. En veel var-
kens maken de spoeling dun..
Hoeveel geld er uiteindelijk te
verdelen valt, staat dus nog niet
vast. Waaraan het besteed wordt
wél. Stedelijke knooppunten
zullen voorrang krijgen op het
gebied van infrastructuur, tele-
communicatie, onderwijs, ge-
zondheid, cultuur, milieu en
grootschalige woningbouw,
somt Leeuwenkamp moeiteloos
op. „Noem dat maar eens een
wassen neus", zegt hij. Een half
ei dan...?. Leeuwenkamp
zwijgt...

frank seuntjens

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Charles .Hennen
Concours, het internationaal ka-
mermuziekconcours voor stryken-
sembles dat dit jaar voor de vierde
keer wordt gehouden, mag zich blij-
ven verheugen in een groeiende be-

De bestuursleden van de stichting
Charles Hennen Concours, waaron-
der enkele topfunctionarissen uit
het Limburgs bedrijfsleven, hebben
enkele sponsors weten te vinden,
die de organisatiekosten van 75.000
gulden gedeeltelijk voor hun reke-
ning nemen. De gemeente Heerlen,
die dit jaar 7.500 gulden beschik-
baar stelt, zal vanaf volgend jaar
structureel met een basissubsidie
van 15.000 gulden over de brug ko-
men. Ook de provincie Limburg
heeft toegezegd het concours, dat
het predikaat 'NationaalKamermu-
ziekconcours van de Stichting Jong
Muziektalent Nederland' heeft mee-
gekregen, in de toekomst te zullen
subsidiëren.

langstelling. Aan het concours, dat
volgend weekeinde in Hoensbroek
en Heerlen wordt gehouden, nemen
in totaal achttien ensembles deel,
zes meer dan vorig jaar. Opvallend
is deoverweldigende belangstelling
vanuit Duitsland: liefst dertien en-
sembles. Een aantal, dat schril af-
steekt tegen de vier Nederlandse
deelnemers. België levert één en-
semble.

Het Charles Hennen Concours wil
heel nadrukkelijk een internationa-
le status. Het concours, dat is be-
doeld voor amateurs tot 16 jaar (ca-
tegorie A), amateurs boven 16 jaar
(categorie B) en professionele musi-
ci of vakstudenten tot 26 jaar(cate-
gorie C), zal in de toekomst gaan
streven naar een deelname uit alle
Westeuropese landen. Dat lietPeter
Weinstock, onderdirecteur van de
Heerlense muziekschool en direc-
tielid van de onlangs opgerichte
Stichting Charles Hennen Con-
cours, gisteren tijdens een perscon-
ferentie weten. Daarnaast zal de
stichting zich blijven richten op de
Nederlandse markt.

Het gering aantal inschrijvingen uit
Nederland wijt Weinstock aan de
geringe traditie op het gebied van
kamermuziek in ons land en de
angst, die er by vele ensembles be-
staat voor de grote namen in de
twee juryteams van het concours:
Qui van Woerdekom, Jurgen Kuss-
maul, Theo Olof, Jean Decroos en
Daniëlle Decenne. De enorme be-
slangstelling uit Duitsland schrijft
hy toe aan de intensieve werving en
het feit, dat er op het gebied van ka-
mermuziek voor strijkers veel ge-
beurtbrj orize Oosterburen.

Flinke prijzen
De prijswinnaars van het concours
kunnen aanzienlijke .prijzen tege-
moet zien. De eerste prys in de C-ca-
tegorie bedraagt liefst ’ 10.000,- en
een uitnodigingvoor deMasterclass
van het Orlando-festival, dat jaar-
lijks in Kerkrade gehouden wordt.
De tweede prijs in deze categorie is

’ 7.500,- gulden groot. De eerste
prys in de B-categorie bedraagt
2.500 gulden, die in de C-categorie
1.000 gulden.

De voorronden (vanaf 10.30 uur) en
finale (vanaf 19.00 uur) in de A- en
B-categorie worden gehouden op
zaterdag 25 februari in de muziek-
school van Hoensbroek. De voor-
ronde (vanaf 9.30 uur) en de finale
(vanaf 19.00 uur) wordt een dag later
in de Heerlense stadsschouwburg
afgehandeld.

nieuws analyse
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Veel LPG-tankstations
deugen van geen kant

Bedrijf voor vier ton benadeeld
Van onze

verslaggever

MAASTRICHT
Een 41-jarige man
uit het Belgische
Maasmechelen moet
volgende week voor
de rechtbank in
Maastricht terecht-
staan voor verduiste-
ring van een bedrag
van bijna vier ton by
de autofabriek Volvo
Car. De man, een
Volvo-werknemer,
wordt ervan ver-
dacht dat hrj ver-
spreid over 1987 en
1988 op listige wijze
bedragen variërend

Volvo-oplichter
voor rechter

van 44.000 tot 76.000
Duitse mark in han-
den kreeg.

De Belg bracht, zoals
in de dagvaarding
staat, valselijk, listig-
lijk en bedrieglijk
facturen in het admi-
nistratieve circuit
van Volvo in Bom.
De bedragen werden
overgemaakt naar
een bank in Duits-

land, waar het geld
onder valse naam
werd opgehaald.
Vorig jaar liep de
Belg tegen de lamp,
nadat er al verden-
kingen tegen hem
waren gerezen. Bü
een laatste poging
om op dezelfde wijze
nog eens circa 75.000
gulden te bemachti-
gen werd hij in de
kraag gegrepen.

Jimburgs dagblad provincie



Wordt in drie maanden
RIJSCHOOLMANAGER;. njinstructeur (m/v) in vier-
jarig samenwerkingsver-
.band vanuit eigen woon-
plaats. Geselekteerde kan-
didaten krijgen voor het of-
ficiële kaderschooldiploma
80% studiefinanciering,
verdienen als rijschoolma-
nager ± ’ 3000,- netto per
maand en beschikken over
een nieuwe lesauto. Wij vra-
gen rijbewijs B, lts-c/mavo-
/havo-diploma, 18-28 jaar.
Schriftelijke sollicitatie:
KRM, Industrieweg 71,
5863 CB Best.
Sympatische MADCHEN
für Bar in Deutschland, bei
Kerkrade, gesucht. Garan-
tie. Tel. 09-49240717755
oder 09-4924059878.
POETSVROUW gevr. voor
club. Tel. 04755-1901.
Wij zoeken voor nieuwepri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vt. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tei. 045-215113.
ASSISTENTE gevr. voor
goedlopend privéhuis. Inl.
045-227734.
WEEKENDKAPSTER ge-
vraagd, ervaring met foh-
nen.TCapsalonPhil Dupuis,
Veldhofstraat 156, Eygels-
hoven, tel. 045-461207.
Sittard. Het dagblad De Te-
legraaf zoekt op zeer korte
termijn KANDIDAAT-BE-
ZORG(ST)ERS. Heeft u in-
teresse? Bel dan 04490-
-24706.
Vroko vraagt KOELMON-
TEUR, electriciën en free-
lance verkoper. Afspr. tüss.
7.30-8.30 uur. 045-441566 of
na 21.00 uur. 045-452597.
BUFFETJUFFROUW
Gevr. 20.00 tm 05.00 uur.
Tel. 045-460738.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER ± 18-20 jr.
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815 Restau-
rant Rachel, Markt 4, Sit-
tard
STUCADOOR kan nog
werk aannemen, teL
727439.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort, 045-423634.
Nog plaats voor 1 leuk
meisje bij YVONNE, tel.
045-425100.
SATISFACTION zoekt
verkoopster, plm. 20 uur
per week, geen scholier.
Soll. mcl. foto naar PB 111,
6400 AC Heerlen. Moet ken-
nis hebben van popmuziek.
Duitse vakbekwame schil-
de» m. diploma zoekt
WERK. Tel. 045-259605.
Excl. club vraagt MEIS-JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.
Een parttime POMPBE-
DIENDE gevraagd voor
t f 8tot 20 uur per week.

'Bdven de 18 jaar. By hr.
Maas, tankstation Loven,

"Palemigerboord 401, Heer-
len

Bar-dancing
: de Peppermill

vraagt
buffetbediende

(m/v)
met ervaring, voor vrijdag
en/of zaterdag.
Aanmelden 's vrijdags of
's zaterdags na 20.00 uur.
Tel. 045-415794.417890.
Bent u in de WAO of ver-
vroegd gepensioneerd, en
wilt u enkele dagen of
avonden in de week wer-
ken? Wij zoeken een part-
time VERKOPER die enige
woorden Frans spreekt
voor ohze sexshop in Maas-
tricht. Br.o.nr. MA 552 LD,
Stationsstr. 27, 6221 BN
Maastricht.
Gevr. leuke BUFFET-
HULP mvr.. met ervaring,
voor vrijdag en zaterdag.
Tel. 045-213350.
Club Bubbles vraagt met
spoed 2 MEISJES, werktij-
den in overleg. Tel. 04490-
-42313.
Drogisterij vraagt part-time
VERKOOPSTER. Erva- I
ring in branche is gewenst.
Faassen, Laurastr. 11, I
Eygelshoven.
Hongaarse GOULASH met
rijst en gem. salade 12,50;
gebak v.d. dag + koffie 3,95.
Lunchr.-rest. Au Coin, Ho-
ningmanstr. 33, Heerlen.
715460.
BROOD-BANKETBAK-
KER gevraagd, part-time.
fr.ond.nr. SB 054 LD, Fr.

renslaan 4, 6371 GV Land-
graaf
Leuke dames- en HEREN-
KAPSTER gevraagd. Da-
mes- en nerenkapsalon
Spoelder, Lindenlaan 18,
Valkenburg, 04406-12138.
Voor direct gevraagd BAR-
DAMES voor middag- en 'avonduren. Bar Ma Cnerie,
Nuth, tel. 045-241829. ,
SCHILDER nodig. Bel
04499-2345, na 17.00 uur. :

Gevraagd creatieve
kapper/ster

met ervaring, ±20-21 jaar. Bellen na 18.00 uur.
Emile Haarstijl
Stokstraat 16

6211 GD Maastricht
Tel. 043-212767.

Momenteel zoeken wij>in Heerlen en Kerkrade freelance
BEZORG(ST)ERS voor het bezorgen van onze lees-
map bij vaste relaties. Gegadigden dienen te beschik-
ken over een eigen auto en woonachtig te zijn in boven-
genoemde plaatsen of omgeving. Geboden wordt een
aantrekkelijke verdienste. Geïnteresseerden verzoeken
wij een schriftelijke sollicitatie te richten onder nr. GE
828 LD, Markt 3, 6161 GE Geleen.

Wij zoeken
freelance verkoper

voor high-techn. produkt (elektronica).
Brieven met beknopt cv. ond.nr. SI 644 LD Sittard,
Baandert 16, 6136 ER Sittard.

Gubbels Bouwbedrijf B.V.
.Dorpsstraat 25, 6255 AM Noorbeek, 04457-1546
Binnen ons bedrijf hebben wij behoefte aan een

uitvoerder
Van hem verwachten wij:
- ervaring met het zelfstandig uitvoeren van projecten,

inclusief project administratie;
- toezicht houden op de kwaliteit van onze projecten;
- begeleiden van het personeel.

Sollicitaties aan bovengenoemd adres.

CV-installatiebedrijf
met werkzaamheden in nieuwbouw en renovatie door
geheel Limburg vraagt

calculator/werkvoorbereider
Onze voorkeur gaat uit nar iemand met een gerichte
vakopleiding. TEvens stellen wij als eis dat u in het bezit
bent van een Gawalo-diploma gas- en waterfitter.
Wij bieden u een goede salariëring en secundaire ar-
beidsvoorwaarden.
Gelieve te solliciteren voor 1 maart 1989.
Uw sollicitatie kunt u richten onder advertentienummer
HK 699, Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS
Heerlen.
Allround TIMMERMAN gezocht voor creatieve laden-
bouw. GHG Jordans G.m.b.H. Palenbeg-Duitsland, tel.
0949-2451/47110.
Wij vragen met spoed een
nette en zelfstandige

werkster
voor drie ochtenden per
week in Simpelveld. Eigen
vervoer noodzakelijk.
Brieven niet volledige per-
soonlijke gegevens naar
J.M. Meyers, postbus
21047, 6369 ZG Simpel-
veld
VOLKSDANSDOCEN-
T(E) gevr. voor groep in
Valkenburg. Inl. tel. 04406-
-40466.
KINDEROPPAS gevr.
voor baby van 6 mnd. voor
3/2 dag p. wk. in Einighau-
sen met uitz. v.d. schoolva-
kanties. Br.o.nr. GE 827
LD, Markt 3, 6161 GE Ge-
leerd
Gevr. nette accurate FRI-
TUREHULP voor ± 3 tot 4
avonden per week, hoofd-
zakelijk weekend. Tel. 045-
-715488.
Mode prom Ned. vr. nog
enkele dames, lft. ca. 25 ir.,
voor haar agent, voor MO-
DEFOTOGRAFIE. Br. m.
foto + tel.nr. o. nr. HK 687,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd CHAUFFEUR
met vrachtwagenrijbewijs
+ chauffeursdiploma voor
bestelwerk bij groothandel
in dranken. Br.o.nr. SB 057
LD, Ft. Erenslaan 4, 6371
GV Landgraaf.
Wie wil enkele uren per
week tegen vergoeding een
kerkgebouw MEEPOET-
SEN? Tel. 043-251851.
JONGEMAN gevr. voor
het poetsen van gebruikte
en nieuwe auto's. Volledi-
ge baan. Autobedrijf Klijn,
Volvo-dealer, 045-220055.
J.man zkt. alleenst. nette
vrouw v. hulp i.d. HUISH.
Nuth e.o. Tel. 045-243207.
Hotel Hermens in Valken-
burg vr. voor a.s. seizoen
(mrt. t/m okt.) LEERLING-
SERVEERSTERS voor
ochtend-en dagdienst(± 18
jr.) en avonddienst (vanaf
23 jr.). Soll. na tel. afspr.
04405-2187.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS voor langdurige in-
dustriële projecten in Bel-
gië. ECM Heerlen BV.,
Burg. v. Grunsvenplein 10,
6411 AT Heerlen. Tel. 045-
-718877.

NEW LOOK BV., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.

W Doenrade, uitkomend 1e klasse onderafd., zoekt

trainer
voor dinsdag donderdag/zondag. Schrift, soll. GJ. Bus,
Kluisstraat 38. 6439 AJ Doenrade, 04492-3512.

Enquêteurs gezocht
Keser Uitzendgroep zoekt mannen en vrouwen (ook
scholieren!) die de bereidheid hebben om binnenkort
één dag mee te helpen met een enquete-projekt. Een

ideale bijverdienste!
Neem vlug kontakt op met een van onderstaande vesti-

gingen (plaatsing in volgorde van binnenkomst!)
Maastricht: Stationsstraat 35, tel. 043-218151
Sittard: Rosmolenstraat 9, tel. 04490-22279

Geleen: Rijksweg-Centrum 12, tel. 04490-53000
Heerlen: Dr. Poelsstraat 16, 045-713120

Kerkrade: Hoofdstraat 39, tel. 045-463700
Kleine aannemer vrgt. een nette zelfstandig werkende

metselaar-tegelzetter
piet alg. ervaring in bouwwerkzaamheden: 045-242894.

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangi."te
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel. tariep,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
Dakcentrum HEMAST
voor al uw werkzaamhe-
den, niet duur, wel goed!
Vraag vrijblijvend offerte.
Tel. 045-217254 b.g.g.
323659.
ELECTRICIEN nodig? Tel.
045-719038.
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
Jonge man, 36 jaar, zoekt
werk als CHAUFFEUR.
Tel. 045-312482.
TV-ANTENNES ’ 395.-.
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
VR.WAGENCHAUFFEUR
zkt. andere werkgever. Tel.
043-633940.
Nette WERKSTER zkt.
werk in de ochtenduren
omg. Brunssum-Hrln. 045-
-227413.
OPVANG voor kinderen
van 0 tm 4 jaar. Inl. 04406-
-42235.

ANTWOORDAPPARAAT
Compur. nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten. Eijkskensweg 18.
Geulle. Tel. 043-641044
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
Tesoro METAALDETEC-
TORS en 2e-hands detec-
tors, met garantie. Gesink,
tel. 053-300512.
BAGAGEWAGEN i.z.&sT
met deksel en res.wiel. Tel.
045-414049.
Te k. mooieKOELKAST 3
jr. oud. Tel. 04493-4916.
Te k. stande HALKLOK
noten met Westm.slag in
nw.st. Pr. ’ 1100,-. Tel. 045-
-454902.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel,, barokstijl eet-
hoek, enkele Perz. tapijten,
alles als nieuw. Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te k. wegens bejaardenhuis
overtollige INBOEDEL,
o.a. Miele wasautomaat,
veel klein antiek, strijkma-
chine, barok eethoek en
nog veel meer. Tuddern-
derweg 161, Sittard.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-: nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Èygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-460252.
VLOERBEDEKKING,

gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Alleen bij VRIESKO: v.a.
’95,- bijbetalen voor een
z.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
tomaat, ook kooktoestellen,
alles metvolle garantie. Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
Aangeb. 6 oude LE-
PELTJES met beeltenisEl-
vis Presley ’ 50,-; 6 van het
Koningshuis ’ 50,-; 6 oude
blikken autootjes ’50,-; 20
oude blikken autoplaatjes

’ 50,-; 300 postzegels ’ 50,-;
150 oude munten ’ 50,-;
Tel. 070-638667/894543.
SIEMENS, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers, vaatwassers. De
laagste prijs. Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104 bij zieken-
huis Sittard. 04490-
-13228/14862.
Panklare halve VARKENS.
W. Nelissen, Kerkstraat 158,
Koningsbosch, tel. 04743-
-1216.
Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Gegalv. HONDENREN 3x2
x 1:70 mtr., met dak en
nachthok. Pr. n.o.t.k. Tel.
04451-1996.
Te k. bruidsjurk mt. 40 en
bankstel. Te bevr. Dames-
mode SEVERENS, Markt
11,Kerkrade, 045-452093.
Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, dakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.
plaat. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Te k. BABYLEDIKANT
met matras ’ 50,-; + Combi
kinderwagen met toebeh.

’ 50,-: Tiendstr. 5 Nuth. Tel.
045-244963.
Te k. COMMODORE 64
met diskdrive, joystick, dis-
ks + prg.'s ’ 700,-; Comm.
1520 Print/Plotter ’ 175,-;
Comm. MPS 801 Printer

’ 290,-; Tel. 045-223128.
Te k. notenKAST 2.90 m en
mohair bankstel, i.z.g.st.
Tel. 045-320487.
Te k. ALLESBRANDER
open haard model, 2 jr. oud
met pijpen, nieuwpr.
’2600,- nu ’400,-, 045-
-323178.
Te k. compl. rijdende FRI-
TURE m. drie Kraans soft
ijsmach. en slagroommach.
en stroomaggegraat. tel.
04490-19235.
Eerste soort GRASZODEN

’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25. ook
fehele tuinaanleg. Goed-

oop. bel ons vrijblijvend,
tel. 045-323178 of 313135.
Lemotex leder- en textiel-
groothandel biedt aan: le-
deren dames- en herenjas-
sen. glad en patchwork, PI-
LOTENJACKS, rokken,
prijzen va. ’ 20-, glanstrai-
ningspakken ’ 29,-; jog-
gingpakken ’ 15,-. Geen
PVLaurastr. 28,Eygelsho-
ven, tel. 045-462000.
Weg. omstandigh. modern
leren BANKSTEL, kuip-
model, 3-2-zits, grijs, vr.pr.

’ 1250,-; witte eethoek, als
nieuw, iets moois, vr.pr.

’ 975,-. Tel. 045-323830.
DUIVENHOK te k. ± 15 jr.
oud, 9 x 2.20 m’ 2250,-; Tel.
04404-1317.

Te koop halters en gewich-
ten, vanaf ’ 1,- per kg,
FITNESSTOESTELLEN,
fiets- en roeitrainers, boks-
artikeleiv. gevechtsportart.,
fitnesskleding. Dinsdag t/m
zaterdag van 14.00 tot 18.00
uur, Heerenweg 246, Heer-
len, tel. 045-224735.
STOFZUIGERAKTIE
Miele, Philips, Zanussi,
Hoover, AEG, Erres enz.
Met 20% en 40% ktfrting.
Extra reklame, 1000 watt
van ’ 299,- nu ’ 159,-. Huis-
houdbeurs, een begrip,
Kerkstraat 111,Brunssum.
PIANO'S te koop, nieuwe
en gebruikte. Somers &
Zn.,Akerstraat 82, Heerlen,
045-713751.
Was- en DROOGAUTO-
MATEN, koelkasten, diep-
vriezers, afwasautomaten,
stofzuigers, gasfornuizen.
Miele, AEG, Philips, Zan-
ker, Bauknecht, Indesit,
met 20 en 40% korting. Gro-
te inruilprijzen.Extra rekla-
me: 1000-toeren van
’1499- nu ’1095,-. Was-
droogautomaatvan’ 1995,-
-nu ’ 1499,-. Speciale rekla-
me: wascombi-automaat
van ’1599- nu ’1095,-.
Vanaf ’7,50 p.w. Eigen fi-
nanciering en service en tot
5 jaar garantie. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
RAMEN, deuren, rolluiken,
kunststof + aluminium.
Gratis offerte. 09-
-49243171778. Kontaktnr. in
Ned. 045-270188.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

Fotocopieerapparaten
nauwelijks gebruikt, nw.pr. ’5OOO-, nu ’ 1500- excl.

BTW. R. Spoor, kantoormachines,
045-443961, Bocholtz.

Let op! Let op!
Te koop uit faillissement, Diverse soorten buro's, burostoelen, tekentafelstoelen,

diverse soorten dossierkasten, materiaalkasten en la-
denblokken voor hangmappen, houten directiemeubels,

; diverse soorten tafels en scheidingswanden, werkban-. ken en heteluchtkanonnen.

Een enorme sortering
in bedrijfsinventaris

tegen ongekend lage prijzen.
Dit moet u zien!

Rockmart

' Kissel 46A, Heerlen. Tel. 045-723142

Telefax Nashua
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
Huur nu vanaf ’ 45- per maand

Autronic B.V. Oirsbeek

" 04492-3888

Kantoormeubelen, Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van

! Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
-1 derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-

-' 23738, b.g.g. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
1 Uit het faillissement van Millman Products kochten wij

de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

" Ook verkoop aan particulieren.

i Te k. 2-pers. BED met ma-
tras en bijpass. 4-drs. kleer-
kast. Tel. 045-310521.
KOZIJNEN, deuren, ra-
men, puien, in elke maat en
houtsoort, deurkozijnen uit
voorraad leverbaar, meran-
ti en zw. vuren. Geurten,
045-212531, Hommerterweg

', 27, Hoensbroek.
VOORDEURLUIFELS in

[meranti, keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-singhles, ook compleetaangebracht leverbaar.
Geurten, Hoensbroek,
Hommerterwg 27, 045-
-212531.
O.K. HAL. Schitterend ba-
rok bankstel, ’ 895,-; barok
eethoek met 6 stoelen,
’995,-; bijzonder mooibankstel, mohair bekl.,

’ 795,-; diverse eiken en
klasssieke bankstellen van-
af ’ 195,-; moderne wand-
meubels va. ’ 95,-; eiken
wandmeubels en dressoirs
va. ’ 495,:; div. jacht- en
Breughelse kasten; moder-
ne eethoeken va. ’ 195,-;
klassieke, ook in eiken,
vanaf ’ 295,-. Ook! ruime
keuze in: rundl. banken enbankstellen, spotgoedkoop.
Enorme keuze en! inruilen
oude meubels mogelijk. Dit
alles in de O.K. Hal, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum, vlakbij Alb.
Heyn.

BRUIDSJURK te k. mt. 38-
-40, model van '88pr. f650,-
-na 18 uur 045-740064.
Te k. div. SLAGERS-
TOONBANKEN, o.a. Sme-
va's 3000, div. zuivelkoelin-
gen, div. koelcellen, div.
diepvriezers. Tel. 045-
-213477.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
4-KOLOMS HEFBRUG, garagekachel merk Kongskilde
type AT 304, compressor, CO-meter (niet goedge-
keurd), motortester (demo-apparaat), carrosseriericht-
bank. Te bevr. tijdens kantooruren 04754-6179.

Te k. 2 AUTOWIND-
SCHERMEN Seplex v. VW
Golf tot bwjr. 88 ’ 70,-; rol-
lerskaters m. 29 ’ 35,-; kop-
lamp Saturnus H 4’ 75,-.
Apollolaan 14, Nieuwenha-
gen, na 19.00 uur.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.
Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes
Parket, Voerendaal, tel.
045-750305; Sittard, tel.
04490-25157.
Te k. FITNESSAPPA-
RAAT met roei-inrichting
en gewichten, nw.pr.

’ 1590,-, nu t.e.a.b. Tel. 045-
-319202.
Te k. aangeboden mooi
eiken BANKSTEL, 3-1-1,
f250,-. Tel. 045-718867 of
718769.
WIENER Strasser, 5-rijer,

’ 1950,-. Tel. 045-415528.
Te k. 2 takels, GARAGE-
POORT, 2.00 m breed en
2.50 m hoog; ijzeren buis, 0
30 mm, 500 m, nw. piano-
scharnier, 200 m, Heugefeld
tegels 125 nr. Tel. 045-
-312336.
VLOERTEGELS, Duits fa-
brikaat, div. kleuren, le
keus ’27,50 p.m2, BTW,
lijm en voegsel inbegrepen.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen, tel. 04450-
-1970.

Te k. TEXTIELAANHAN-
GER met oplooprem, hele-
maal gesloten, i.z.g.st, 2,70
1., 1,30 br., 1,30 hg.,
pr.n.o.t.k. Te bevr. 045-
-258944.
Te koop blauwe CONIFE-
REN, 1.50-1.80 m hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258. 'Te k. elektr. STRIJKMA-
CHINE. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-322454.
Te k. vol-eiken HOEK-
HUIS-BAR. Pr. ’ 375,- + 2
krukken met leuning. Tel.
045-456809.
BRANDHOUT Beukehout
±15 m3voor ’ 550,- aan huis
bezorgd. Van Thoor, Hol-
straat 33, Margraten. Tel.
04458-1818.
ELECTRO artikelen, strijk-
ijzers, afzuigkappen, snij-
machines, centrifuges, kof-
fieapp., keukenmachines,
enz., enz., U koopt b.v. 1
pakket vanaf ’5OO- met

’ 7,50 p.w. Eigen financie-
ring en service. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
Te k. zeer mooi ant. eiken
Engels DRESSOIR en
eiken commode met mar-
mer. Tel. 045-422088.
Te k. WEDSTRIJDBIL-
JART 2.40 x 1.20 Vr.pr.
’3000,-. Tel.: 04959-1448.
Te k. TELEFAX tussen
20.00 en 21.00 uur, tel. 045-
-324049.
Te k. ALLESBRANDER
4-kantmodel voorzetter ± 3
jr. oud ’750,-. Tel.: 045-
-323823.
Te k. COMMUNIEJURK-
JE mt. 140-146 (modern).
Tel.: 045-256742.
Te k. TREKHAAK pajero;
1.800 kg. Tel.: 04752-2676.
Gezaagd droog BRAND-
HOUT v.a. ’45,- m3. Tel.:
04490-40797.
Te k. HOUT-KOLENKA-
CHEL, merk Haas en Sohn,
nw.pr. ’2815,-. Vr.pr.

’ 1250,-. Tel.: 04492-4339.—
Eiken BANKSTEL te k.,
i.z.g.st., ’400,-. Tel. 04405-
-2950.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen
showroomkeukens uit fail-
lissementen, inruilkeukens
en losse kasten.

Keuken Tra-
de Mark

Nieuwstr. 25, Hoensbroek-
Centrum (naast Tomzon-
keukens). Tel. 045-
-211889.
COMMUNIEJURKEN te
k., coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +
hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
C2-LASAPPARAAT, zon-
der fles, pr. ’300,-. Past.
Kaulhausenstr. 9, Wau-
bach, tel. 045-314868.
Modern eik. BANKSTEL,
3-2-1, m. kuipkussens, vp.
’775,-; eik. salontafel, vp.
’325-; massief eikenTV/videomeubel, vp.

’ 725,-; eik. vitrinehoek-
kast, als nw., vp. ’ 750,-;
pracht zwaar massief eik.
wandmeubel, vp. ’ 1850,-;
eik. omastoel, iets moois,
vp. ’ 475- (nw.pr. ’ 1000,-).
Alles moet wegf 045-323830.
Te k. 20 stalen BOUW-
STUTTEN en 17 steiger-
bokken voor buitensteiger
2 m. h. samen’ 350,-, 2 ver-
zinkte hekken voor hon-
denren 2m bij 1.60 m. tel.
045-455763.
Te k. wit COMMUNIE-
JURKJE, met toebehoren,
iets aparts. Tel. 04490-26887.
Te k. DIEPVRIESKAST
130 1. z.g.a.n. tel. 045-751963.
Te k. antieke VITRINE-
KAST met uigest. kuif. Tel.
045-721352.
Te k. antieke KLEDING-
KAST 2 laden, 2 deuren tel.
045-728617.
Etna GASFORN. tek. goed
onderh. ’l5O,- tel. 045-
-713233.
Te k. mooie KAST, als
nieuw, kostpr. ’ 1700-voor

’ 850,-. Tel. 04490-53223.
Te k. AANHANGWAGEN
Henria verzinkt, 2.40x1.30.
Tel. 04490-28946.
Te k. z.g.a.n. opvouwbare
ROLSTOEL. Tel. 04454-
-1185 na 18.00 uur.
Te k. KLEUREN-TV Phi-
lips m. afst.bed., 63 cm,
weg. omst. ’475,-. Tel. 045-
-314754.
BANKSTEL, eiken, ’ 275,-;
slaapkamer, compl., ’ 450,-;
eethoek, eiken, ’375,-; ant.
eiken slaapkamer, ’ 750,-;
verder barok, antiek, enz.
Kouvenderstraat 208,
Hoensbroek.
IJSKAST ’ 95,-, gasfornuis

’ 100,-, gasplaat ’75,-, diep-
vries ’ 190,-, wasautomaat
f 190,-, 2 ant. buffetkastjes,

’ 600,-. Tel. 045-725595.
Te k. antiek BANKSTEL
(Biedermeier), prijs n.o.t.k.
Tel. 045-322841.
Te k. ant. eiken KLEER-
KAST met gesl. spiegel,

’ 450,-. Julianastraat 2,
Schinveld.
Te k. slechts één exem-
plaar, zeer modern wit
WANDMEUBEL met eet-
hoek, L-vormig, lichtvast
en krasvrii materiaal, ontw.
door I.P. 20 inter. architect,
nw.pr. ’ 10.000,-, nu voor
’4500,-. Tel. 045-272884.
Te koop volautomatische
PLATENSPELER Sony
PS 2700. Tel. 04492-3120.
Weg. reorganisatie te k.Miele doorsch. AFWAS-
MACHINE, Sanamij lo-
pend band afwasmachine,
groot eiken buffet, roest-
vrijstalen aanrecht, 2 res-
taurant-kachels, cutter, oud
model, Kreft kookketelunit
(3). te bevr. tel. 0415-711616.
Te k. KOLENKACHEL
merk Becker ’ 100,- + 500
lege 50-kg zakken ’ 75,-.
Tel. 045-723736.
Te k. COMPRESSOR mo-
biel 220 V 1601, st. ketel 20 1,
B 1981 / 10 bar. Tel. 045-
-414087.
Te k. verschillendeKLOK-
KEN. Pancratiusstr. 24
Kerkrade.
Te k. zwaar KRACHT-
STROOMAGREGAAT 380
op wielen 1 jr. oud, met gr.
kabelrol, nw.pr. f 16.000-
-voor ’3500-, nw.st. Tel.
045-323178.
Te k. zwarte esche EET-
HOEK, 6 stoelen ’200,-.
Tel. 045-322093.
Te k. COMPRESSOR, ac-
culader-starter, houtdraai-
bank lm / t.cc afzuigin-
stal., schaafbak (Dewal) 3220
V. 045-717914 of 722259.
Te k. METAALDRAAI-
BANK, oud mod. 1.50 m. t.
cc 1 partij slijpmach. en
dakbekleding. 045-717914
of 722259.
Te k. AHW DUBBELAS-
SER ’ 1000, enkelasser
’450,- b.g. aanh. 250 kilo
laadverm. ’ 300,-. 045-
-325850.
Te k. autogeen LASAPPA-
RAAT comp. m. flessen en
wagen ’7507-, 045-325859.
Te k. antieke eiken
SLAAPKAMER (compl.)
Tel. 04459-1816.
Te k. Duitse GOKKAST
’350,-; Tel. 04492-2104.
VOORDEUR glas in koper

’ 125,-; met sluitwerk
211x87'/2. Tel. 045-256795.
AARDAPPELEN klei-
bintjes vanaf 30 et per kg,
uien 5 kg ’2,50, wortels 5
kg ’2,50. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
Te k. portable electr. OR-
GEL 2-man + ritm.. ’ 400,-;
Tel. 04490-42678.
Philips WASMACHINE
’325,-; met garantie. Tel.
045-230188.
Te k. Batavus DAMES-
SPORTFIETS 10 versnell.

’ 300,-; 2 eiken bankstellen
met losse kussens ’3OO-
-samen; 1-delig duikpak
’200,-; 1 lits-jumeaux +
3-drs. kast vol-hout ’ 250,-;
1 aanrecht 1 m ’50,-; Tel.
045-443233.
Open HAARDHOUT ’30-
-per m 3gratis bezorgd.
04459-1675.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Complete inventaris voor ZONNEHEMELVERHUUR-
BEDRIJF, o.a. hemels, lampen, bestelwagen met recla-
me enz. Zeer hoge verdiensten. Te bevr. tijdens kan-
tooruren 04754-6179.

Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstraat-
Nrd. 208, Hoensbroek, tel.
045-212371.
DEFECTE kleurenteevee's
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en def. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Wij kopen GOUD, zilver,
enz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A,Heerlen, tel. 045-
-714666.
Te k. gevr. FLEISCHMAN,
Markhn of Trixexpress,
sch. HO. Tel. 04746-2635.
VIDEO'S, VHS gevraagd
en kleurentelevisies met te-
letekst en stereotorens. Tel.
04406-12875.
CARAVAN merk Hobby,
opbouw min. 3,70 m. max. 4
m, vanaf ± 1985. 045-220617.
Te k. gevr. assurantie POR-
TEFEUILLE. Br.o.nr. VA
572 LD, Reinaldstraat 40,
6301 EC Valkenburg.
Te koop gevraagd SCHIL-
DERIJEN, ook oud en be-
schadigd. Tel. 045-425574.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
272516 ook 's avonds.
Te k. gevr. TUINHUISJE
of schuurtje ± 4 bij 3 m. tel.
045-424981.
H. Swinkels betaalt de
hoogste prijs voor IJZER,
metalen. Tevens auto-ver-
nietiging. De Koumen. Tel.
224768.
Te k. gevr. antieke INBOE-DELS!^ meubels en klein-
goed. Tel. 09-32-12261156.

Maaseik België rustig gel.
mooie APPARTEMEN-
TEN, vrij uitzicht, 2 of 3
slpks, vanaf ’ 500,- p.mnd.
Tel. 076-653377, België 09-
-32-11566918.
Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
AUTO-TRUCKVERHUUR
Bastiaans Interßent. Rui-
me keuze in pers.-auto's,
9-pers. busjes, campers, be-
stel- en vrachtwagens; ook
met hydr. laadlift. Heerlen,
Spoorsingel 50, t.o bussta-
tion. Tel. 045-724141.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gelegenaan deKis-
selte Heerlen, totaal geïsol.,
voldoende parkeergelegen-
heid, 5 jr. oud. Inl. Biallass
BV., tel. 045-412189, b.g.g.
045-310557.
Ter overname aangeb. in
Belgisch Limburg, omg.
Hasselt, langs drukke ver-keersader. kleine DRANK-
GELEGENHEID. Goede
omzet, vrij van brouwerij,
nieuw interieur (weg. 2e
handelszaak). Voor info af-
spraak 09-3211275355, vra-
gen naar mevr. De Poorter.
Te huur zeer ruime luxe
WONING met veel comfort
en event. kantoorruimte, in
Heerlen-Nrd., geheel ge-
stoffeerd, ’ 13507-. Inl. 045-
-326820.
Te h. gestoff. KAMER
Heerlen 475 x 4 m m. vaste
wast., cv., balcon m. gebr.
v. keuken en badk. Inl. 043-
-213411 of 045-727736.
KAMER te h. in Sittard. Inl.
04492-2044.
Gemeubileerde ZIT-
/SLAAPKAMER met dou-
che en keuken. Panneshei-
derstraat 1 en 19,Kerkrade.
Te huur APPARTEMENT
te Kerkrade. Tel. 06-
-52127704.
Te h. KANTOORRUIMTE,
100 m 2,te Kerkrade. Tel.
045-451656.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
te Kerkrade. Tel. 045-
-460738.
Ter overname aangeb. zr.
gunstig gel. GROENTE-
WINKEL te Geleen. br. o.
no. GE 826 L.D. Markt 3,
6161 GE Geleen.
KAMER te huurin Voeren-
daal, tel. 045-750229.
KAMERS te huur. Tel. 045-
-426154.
Te h. riante BOYENWO-
NING te Übachsberg. Te
bevr. tel. 045-752876.
Te h. HOENSBROEK ap-
partement i.z.g.st., 2 ka-
mers, ruime keuk. m.
koelk. en kooktoest, toilet,
douche, cv., kelder, all-in
huurpr. f 625,- per mnd. Te
bevr. Postbus 31315, 6370
AH Landgraaf.
Gemeubileerde KAMER te
huur te Valkenburg. Tel.
04406-12875.
Heerlen: Sittarderweg-
/Grasbroekerweg, ca. 125
m 2BEDRIJFSRUIMTE te
huur, geschikt voor kan-
toor, showroom, handel,
ambacht, etc. Tel. 04490-
-43275.
Over te nemen RESTAU-
RANT Mano te Maasme-
chelen (B), Kon. Astridlaan
8. Zich wenden: Rijksweg
187, 09-3211761175. Overna-
meprijs ’32.000,-.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B), pracht en goed
lopend „NACHTCAFE"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Gemeubileerde KAMER te
huur, met eigen kookgele-
genheid, wc en douche. Tel.
045-257090, na 17.00 uur.
Te huur voor meisje of juf-
frouw, gemeub. APPAR-
TEMENT, ’ 550,- all-in. Tel.
045-725595.
GARAGE te huur. Lotbroe-
kerweg 19, Hoensbroek. tel.
045-227291, tussen 10.30 en
11.30 uur.

Heerlen-C. KAMER in stu-
dentenhuis. 045-455755.

Kantoorruimte
in het centrum van Heerlei

gelegen aan de Promenade.
De ruimte is gelegenop de derde verdieping, ca.

groot en de indeling is nog nader overeen te t
De basishuur bedraagt ’ 1250,- per maand, cxc

schot servicekosten en BTW.
Voor verdere inlichtingen:

Kok Vastgoed Makelaars b.'
Tel. 045-71.20.40 _

Te h. aangeboden goed lo-
pend DORPSCAFÉ omg.
M'tricht, div. verenigingen.
8r.0.n. MA 554 LD, Station-
straat 27, 6221 BN Maas-
tricht.
Valkenburg comf. 2 pers.
gem. APPARTEMENT, TV
en tel. aansl. Tel.: 04405-
-1342.
VAKANTIEBUNGALOW
te huur te Hoensbroek voor
korte of langere tijd. Ge-
meub. of ongemeub. Per 1
maart. Tel.: 04492-1822. _
Te h. APPARTEMENT
Kerkrade-w. woonk. m.
open keuk. en eetged. Gr.
badk., 1 slpk., bergr. gas cv.

’560,-. p.mnd. Dir. te aanv.Tel.: 045-456709 tussen 9-12
uur.
Te h. ruime PAARDEBO-
XEN ’ 100- en buitenma-
nege. Tel.: 04451-1257.
Te h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN. tel.
04499-1615 of 06-52107978.
Te huur in STEVENS-
WEERT, vrijst. woonhuis
met 3 slaapkamers, badka-
mer met ligbad, hal, toilet,
woonkamer, woonkeuken,
serre, grote tuin. Huur
n.o.t.k. Tel. 04755-1586.
BEEK flatwoning met 2
sl.kmrs gestoff. gemeub.
Huur ’745,- p. m. ml. tel.
04459-1305.
Woning lste etage, ged. ge-
meub. keuken, 2 kamers,
bad, wc, garage, vrij vanaf
17 uur, Deneden bellen,
Kohlbergsgracht 56,
Bleyerheide.
te h. per 1 april WONING, 3
slpks. tuin en garage,
huurpr. ’975,- excl. tel.
04490-78260.
Te huur BOYENWONING
a.d. Groenstraat te Geleen
’650,- p. mnd. excl. 04490-
-53960 na 18 uur.
Te h. ruime KAMERS in
Sittard, voor studerende.
Vlakbij station. Tel. 04490-
-31520.
Brunssum. Vijverlaan 4,
VRIJSTAAND woonhuis
met garage en tuin te huur,

’ 1200,- p. mnd. BOPA o.g.
Tel. 045-324133.
Café OUD VOELENDER
te Voerendaal. Met grote
woning en tuin. Lage over-
name. Lage huur. Gedeelte-
lijke financ. is mogelijk.
Horecabureau Frits van
Dijck (beëd. taxateur hore-
ca), 043-630127.
FRITURE annex restau-
rant in Heerlen z. woning.
Goedgel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goedeom-
zet. Huur ’ 1500- per mnd.
Kooppr. mv. ’ 69.500,-. Ho-recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca), 043-630127.
CAFE/PET. REST. inC-stad in Zd.-Limburg z.
woning. Goedlopende zaak
met mooie, compl. inventa-
ris. Unieke inrichting. Huur

’ 1500- p. mnd. Kooppr.
bedrijf ’ 125.000,-. Horeca-
bureau Limburg, Frits van
Dijck (beëd. taxateur hore-
ca), 043-630127.
CAFE-RESTAURANT te
Heerlen. Geschikt voor par-
tijen, bruiloften enz. Pracht
zaak met complete duurza-
me inventaris. Huur
’2OOO- per maand. Koop-
prijs mv. ’79.500,-. Horeca-
bureau Limburg, Frits van
Dijck (beëd. taxateur hore-
ca), 043-630127.
Te h. ZIT-/SLAAPKAMER
met keuken en badkamer,
voor ouder persoon, ’ 500,-
-all-in. Tel. 045-460119.
AUTOBOX te huur, Hoens-
broek. Inl. 04492-2601.
Te h. gemeub. KAMERS,
keuken, badkamer, all-in.
Past. Neujeanstr. 15 Bo-
choltz.
Auto met chauffeur te h.
(VOLVO 360 GLE). Tel.
045-257632.
Te h. te SCHINVELD ap-
partement voor 1 a 2 pers.
Ind.: begane grond, hal,
douche, toilet, berging; le
verd.: woonk., keuk.; 2e
verd.: slpk., cv., gestoff. ge-
deelt, gemeub.Te bevr. 045-
-2727957 zaterd. en zond. na
12.00 uur.

Te huur in Oudlimburgse
boerderij, KAMERS voor
vrl. studenten. Tel. 045-
-721976.
APPARTEMENT te huur.
Pappersjans 37, Heerlerhei-
de, tel. 045-222897.
STUDIO/APPARTE-
MENT te Hoensbroek. Tel.
045-229654, na 14.00 uur.
KAMER te huur, gemeubi-
leerd. Mauritslaan 143, Ge-
leen (boven tunnel), tussen
18 en 19 uur.
Te h. kamer in studenten-
huis in CENTRUM Heer-jen. Kabel t.v. op elke ka-
mer, tevens vaste wastafel.
In het huis is telefoon. Tel.:
04490-13631 b.g.g. 04490-
-15243.

Te h. gevr. WONING./APP.
in M'tricht md. woonk. 2 a 3
slpkm. huur

’ 800.-/’ 1000,-. Tel.: 078-
-312776.
Te huur gevr. voor K'bosch
en ome. KIPPENSTAL.
Voor inf 04743-1881.
Dringend gevr. WOON-
RUIMTE (kamer, douche,
keuken). Han Dirks. 045-
-452056.

1 1
Te huur

klein luxe appartement
in centr. Heerlen, voor 1 of 2 pers.

Inl. Koreman, Oosterse Tapijten, Honigmanstr. 31
Heerlen. Tel. 045-714914.

Te huur aangeboden in het centrum van Heerlen
luxe boyenwoning

bestaande uit 2 etages met o.a. royale woonkamer met
parket, luxe keuken, badkamer, 4 slaapkamers.

Voor informatie gelieve u kontakt op te nemen met
04950-44000.

Te huur op A-1 stand, promenade te HEERLEN winkel-
pand 260 m2verkoopoppervlakte, br. o.nr. HE 101 LD
Geerstraat 5, 6411 NM, Heerlen.

Gezocht WONING;
app. te Heerlen. T'
223003, tussen 10-
-19.00 uur. J
Alleenstaande zak
zoekt gemeub.
/SLAAPKAMER, tn
let, douche en/of tg
geving centrum n
Br.o.nr. HK 696, Lg
bus 3100, 6401 DPji
Te h. gevr. EENGE
WONING in Hoens
Tel. 045-215027.
Te huur gevr. m. £ligging centrum. CA
RIA of bistro, 045J32]
Rustige man „ZIT/SLPK. te Xe
Ind. mog. met iets »'ke omgang. Wie heef
te schrijven? Br.o-i
085 L.D. Markt 42. 6*
Kerkrade.
Studente zoekt KA* 1
Maastricht, voor de'
den maart t/m mei- *e
322565.

_
KOOPWONING te \berg te ruil tegen 'z.woning omg. BrtnJBr.o.nr. BR 351 L«3Dagblad. Rumpener»'
6443 CC Brunssum^.
Te ruil grote eengezj'
ning te Hoensbroe»,
zolder, 3 slpk. dou»
ligb., gr. kamer. '
voor- en achtertuin. A<
gen EENGEZWJNING te Heerlerheï
omgeving. Tel. 04jvfj

DAMOISEAUX $
verkoopt en verhuun
dan u denkt! (VerhU«
der borg). Tel. 045^CENTRALE VËBj
MING d.h.z.-pakket 'rad., ketel en alle af
mat. ’ 2850,-. Tel-
-313239.
KANTELDEUREN3
luiken bestellen? 5
Voerendaal bellen
voor industrie) Tene**
8-10, tel. 045-750187^
Te k. aangeboden nj
RAMEN en deuren
dubbel glas. Rechtfj
vanaf fabriek Du'g
Enkele voorb. dra^raam 100x120 cm. H
mcl. BTW; draai-k;cli130x120 cm ’568.-!
BTW; terrasdeur, |
draai-kiep 210x15;%

’ 1194,-, mcl. BTW. A»j
voorraad leverbaar- jj
voor nieuwbouw- 2
Burg. Venckenstraft
Obbicht, tel. 0449»!
(zaterdag tot 16.00JJ

TEKKELS, poedelS-J
en foxterriers, bojl
Walem 11 A Schin oV.
tel.: 04459-1237.
Paarden- enPON^TH
LING, paardentuiü " ■Inl. 04409-3051. _^W
Te k. nest MINJ, I
SHIRE TERRIEB> I
04743-2303. —~-ZblKennel 't MolserhöfI'^N.C.D.H., uit zeeCaM
comb. DALMA^iaM
PUPS (wit-zwart éfgW
stamboom, geënt,Zü«¥J
wormd. Tel. 045-44QQ2M
Jonge KIPPEN
snavel, pluimveebetvi^H
heden. Henk " ■■
Broekhuizenstraat■„n<fl_m
Rimburg, tel. 045jf!ljM
Kennel Ruchiëng hÊ^W
Ned. SCHAPENTJO^Men bobtailpups. tev» JB|
I chow-chowpupje-
Inl. P. Janssen, tel- ■
2910. -~^_W
Te k. Cavalier King %JMSPANIELS en *£tIJB
terriërs. Bovenste^^^B
Puth-Schinnen. Tel■ ]W

Te k. mooie 10 J^f.JHHENGST zeer brg^H
n.o.t.k. Tel. 045-2272^1■
u. of zaterdags.
Te k. Perzische KA I
mnd. wegens allerg' ■
’ 350,-. Tel. 045-257^MDWERGPOEDELT^iJBgeënt en ontw +,l otß
aquarium m. toeben- ■
BOUVIER x t-otfMl
pup, teef, bruin, 7 ■
geënt en ontworm"' JB
Tel. 045-229519._^jJ
Te k. pracht. jongfii*aß
SE HERDERS, °u>jgfl
met stamboom + ; I
uit eigen kennel . AM
hof. Tel. 04750-2jji^^B
Te k. Engelse cock^pM
NIELPUPS met ypM
Honigmanstr. 48. I
berg. ilKLEURKANARIZ' I
kop, m+p. Vonks 1 ■
Amstenrade. ofjlJßkinderboerd^p Am
len. Binnenkort .jïjljM
weer geopend. I tf&4ÊÊschoolreisjes, ,u Ikinderfeestjes. Ma,', I
afspraak, tel. 045j^ I
gehoorzaamh'.
CURSUS, alle soo> "den. Torenstraat J°'

berg-Brunssurr^.-^M
Te k. jongeTECKËpjj
zuiverral Tel. jjj^jW
Te reserveren: By
PUPS met stamb-,K[ l
2-'B9. Ouders aiefiy?»M
der "Iwan" KNPVV%
II met lofen obj. h^i.'der "Monza" G en ,
045-416779. __^-tfs\
Te k. CHOW-CtK
teef, rood, met P'flk»

Te k. zwarte DWË '
DELS ingeënt l„
wormd, met **"Tel. 047^50-16590^-
TERRfeRPUPS. .
stamboom. Te bev' A
2209. -^~Te k. NEWFOtZ-,;
DERPUPS, zw. en
stamboom en H^'^cf,
Melickerweg A'-\\\i>-y
bosch, tel. 04752JZ^- '
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Aantal in Westelijke Mijnstreek geschat op achtduizend

Zelfhulp voor Cara-patiënten
Van onze verslaggever

SITTARD - Naar schatting achtduizend inwoners van de
Westelijke Mijnstreek lijden aan een van de vele verschijnings-
vormen van Cara, een verzamelnaam voor chronische long-
ziekten als astma, bronchitis en longemfyseem. Dit aantal
wordt genoemd door het Provinciaal Steunpunt Zelfzorg Ini-
tiatieven in Sittard. Om deze grote groep Cara-patiënten daad-
werkelijk hulp te bieden, starten nog dit voorjaar op een aantal
plaatsen in dezeregio gespreks- en zelfhulpgroepen en andere
activiteiten voor volwassenen.

Geschiedenis
Haagsittard
in boekvorm

" Zo zag defabriek er uit bij de oplevering in 1913

Wielders-expert Michel Habets over toekomst pand:

'Theater en atelier
ideale bestemming
fabriek 'Sint Rosa'

Hoewel elders in deze provincie
dergelijke (zelf)hulpactiviteiten al
lang zyn gestart, is de Westelijke
Mijnstreek in dit opzicht altijd een
'witte plek' gebleven. Daar komt
dus binnenkort verandering in, nu
het Steunpunt in overleg met de
CARA-districtsverpleegkundige
van het Limburgse Groene Kruis
deskundigevrijwilligers uit deze re-
gio bereid heeft gevonden uiteenlo-
pende activiteitenvoor Cara-patiën-
ten op te zetten. Bijzonder is wel,
dat deze deskundigen die debijeen-
komsten onder de naam 'Een leven
met Cara' zullen begeleiden, zelf
ook Cara-patiënten zyn.

In de louter uit Totgenoten' bestaan-
de gespreksgroepen kunnen de
deelnemers over de specifieke pro-
blemen van hun chronische ziekte
praten en hun eigen ervaringen
hiermee uitwisselen. Ook thema's
als saneren, roken, medicijnge-
bruik, inzicht in het ziekteproces en
relaties komen daarbij °P begrijpe-
lijkewijze aan bod. Tijdens de avon-
den wordt bovendien aandacht be-
steed aan ademhalings- en ontspan-
ningsoefeningen. Onder het motto
'Meer bewegen voor Cara-patiënten'
worden er in deze regio voorts spe-
ciale gymnastiek- en warmwateroe-
feningen georganiseerd.

Voor aanmeldingen en informatie
kan men terecht by T. Duineveld
(04490-14449), T. Golsteyn (04490-
-16943) of hetProvinciaal Steunpunt
(04490-16161).

Experiment
Geleen met

vredesplatform Vervolg van pagina 17

Ouderen
Ouderen, mensen van 55 jaar en
ouder, vormen qua aantal een
steeds groter percentage van de be-
volking. De overheid houdt daar -
zo goed en zo kwaad als hetkan - re-
kening mee bij het beleid. Het te
kostbaar wordenvan bepaalde zorg-
voorzieningen draagt ertoe by, dat
ouderen langer dan voorheen in de
eigen woonomgeving blijven. Een
nog te klein percentage van deoude
garde is georganiseerd in bonden
die de belangenvan de groep behar-
tigen en zorgen voor ontspannings-
mogelijkheden. Met die recreatie
gaat het goed: in Geleen is elke
week een twintigtal groepen oude-
ren bezig met de een of andere be-
wegingsactiviteit. Het gaat dan over
volks- en stijldansen, zwemmen en
gymnastiek. Glanerbrook vaart
daar wel by: de ouderen maken
geestdriftig gebruik van het zwem-
bad. Maar er is meer. Uit krantekop-
pen als 'Drievoudige vergrijzing in
Geleen?' 'Vijf procent 65-plussers
heeft nog werk' en 'Ouderen drei-
gen randgroep te gaan vormen',
blijkt dat nog heel wat problemen
om aandacht vragen. De organisato-
rische opbouw van het ouderen-
werk steekt zo te zeggen nog in de
kinderschoenen. Veel oudere men-
sen laten het afweten en trekken
zich terug in een soort isolement: de
familie- of groepsclan is hen vol-
doende. Dat heeft vervelende gevol-
gen voor de positie van de ouderen
als bevolkingsgroep. Bonden heb-
ben gebrek aan kader, de doorstro-
ming in de besturen is onvoldoen-
de, sommigen zijn overbelast, kort-
om: de ontwikkeling van eigentijds
ouderenwerk stagneert. In de prak-
tijk betekent dit dat ouderen bui-
tengesloten worden in zaken die
hen raken. Er wordt betutteld by
het leven. De apparaatshiks en de
commercie regelen alles van de
wieg tot de dood toe. De zorgzame
samenleving, die de regering voor-
staat, dreigt een flop te worden. Het
COSBO, de overkoepeling van alle
ouderenbonden in het land, heeft al
enkele keren een waarschuwende
vinger geheven. Langzaam begint
het in bestuurderskringen door te
dringen dat men de samenleving
niet kan regelen met besluiten en
wetten alleen. In de Seniorenraad in
oprichting zal een aantal knappe
koppen de hoofden bijeensteken.
Ze zullen proberen een aantal
grondlijnen vast te leggen voor een
vooruitstrevend ouderenbeleid in
de komende decennia. Wat kunnen
geëngageerde ouderenzelf doen om
verbetering te brengen in de situa-
tie? Ze kunnen zich aanmelden bij
een van de twaalf afdelingen van
ouderenbonden, die Geleen ryk is.
De adressen daarvan zijn te vinden
in de gids, die de gemeente elk jaar
uitgeeft.

GELEEN P. Winkels
secr. studiekring van ouderen in

Geleen

Zeker is wel dat ons pand in Sit-
tard, net als trouwens een tiental
andere leegstaande Campina-fa-
brieken, op de nominatie staat
om te worden verkocht. Waarbij
■het bedrijfsresultaat voor ons na-
tuurlijkvoorop staat. Wy zyn een
coöperatie, dus het geïnvesteer-
de geld in apparatuur en gebou-
wen is afkomstig van onze leden
(de veehouders, red). En de winst
die wy maken, wordt recht-
streeks vertaald in de melkprijs
die wij aan de boeren betalen."

Overigens is Campina al vaker
benaderd met(tot nu toe vergeef-
se) verzoeken om in een van haar
leegstaande fabriekspanden in
Brabant en Zeeland een melk-
museum te vestigen.

De gemeente toonde zich giste-
ren zoals gezegd danig verrast
door de recente ontwikkelingen
rond de oude melkfabriek.

„Eerst de kunstenaars en nu dan
de museumplannen. Onze eerste
gedachte is en blijft woning-
bouw op die plek, waarmee we
volgend jaar willen beginnen.
Als Campina ons het pand wil
verkopen waarin al ateliers en
een museum zyn gevestigd, dan
ontstaat er een heel andere situa-
tie. Zover is het nog lang niet.
Maar op voorhand al zon mu-
seumplannen wegwuiven, doen
we nooit. Over alles valt te pra-
ten."

Er gloort dus toch nog een
sprankje hoop voor de Wielders-
bewonderaars.

GELEEN
Jo,3j: Who framed Roger Rabbit, dag.
tt*" u"r, zo wo ook 15 uur. Studio An-
Vi A«ain, dag. 20.30 uur. De Red-

Ws, zo wo 15 uur.
SITTARD
IW*): Young guns, dag. 20.30 uur. Li-
'vt>m drive. da8-20-30 uur-De nieuwe
*oièUren van Pippi Langkous, za zo

' Uur.

ECHT
*%?» «roBoyal: Who ft-amed Roger
UUf D«, do l/m di 20.30 uur, za zo ook 18
iti 20, o°k 15.30 uur. Scrooged, do t/m
*o n^i uur- Moonwalker, za zo 18 uur,001115.30 uur.

Van onze verslaggever

SITTARD - De geschiedenis van
Haagsittard en de gelijknamige hoe-
ve zal binnenkort in boekvorm ver-
krijgbaar zyn. In mei rolt de studie
als deel vier in de serie 'Monogra-
fieën uit het Land van Sittard' van
de persen. De auteur René Lauwers
geeft daarin de historie weer van
Haagsittard vanaf de eerste vermel-
ding in 1144 tot heden.

Haagsittard, gelegen op het grond-
gebied van devoormalige gemeente
Broeksittard, bestond in de middel-
eeuwen uit de grote hoeve en meer-
dere huizen. Het gehuchtwerd in la-
ter tyd een Wüstung, dat wil zeggen
een dorp dat door de bewoners
werd verlaten. Zoals bekend wil de
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek de nederzetting
in 1990 opgraven.

De huidige hoeve Haagsittard
wordt voor het eerst vermeld in
1270. In dat jaar schonk Jutta van
Ravensberg, vrouwe van Sittard,
haar eigendom in Haagsittard aan
het Domkapittel in Aken, dat de
boedery vervolgens tot in de Franse
tyd, toen allekerkelijke goederen in
beslag werden genomen, in bezit
had. Al die jaren werd dehoeve ver-
pacht. Lauwers heeft in zijn boek
alle namen van pachters vanaf 1317
opgenomen. Derekeningen van het
Domkapittel, die vanaf 1366 be-
waard zyn gebleven, bieden een
schat aan gegevens over het dage-
lijkse leven van de pachtersgezin-
nen en de economische geschiede-
nis van de hoeve.
In de Franse tyd kwam de boedery
in particuliere handen. Eigenaar
werd toen Philip Ohlenforst uit
Saeffelen. De hoeve bleef tot 1929 in
het bezit van diens afstammelingen,
de familie Zelis. In dat jaarwerd de
hoeve gekocht door boer Maase uit
Spaubeek. Zyn nazaten, de familie
Hennen, wonen er nu nog. Wel is de
hoeve inmiddels eigendom van de
gemeente Sittard, die in de omge-
ving een nieuwe woonwijk wil bou-
wen.

Van onze verslaggever

GELEEN - De gemeente Ge-
leen wil op basis van een jaar-
lijkse bijdrage van 1150 gulden
deelnemen aan een platform
voor gemeentelijk vredesbeleid.
Zes Nederlandse gemeenten
hebben het initiatief hiertoe ge-
nomen. Dit initiatief wordt ge-
steund door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG)
en geldt voor de duur van twee
jaar als een experiment.

Hoewel in het verleden het vre-
desbeleid in al zyn facetten door
gemeenten werd overgelaten
aan de rijksoverheid, wil Geleen
zich nu toch op het platform ma-
nifesteren.

„Gemeenten blijken immers in
toenemende mate geconfron-
teerd te worden met aangele-
genheden betreffende het vre-
desbeleid", aldus B en W van
Geleen. Door zich aan te sluiten
verwachten zy een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling
van een gemeentelijk vredesbe-
leid.

Universiteit op
Geleense kabel

SITTARD - Een museum
annex theater en atelier-
ruimten zou volgens Wiel-
ders-expert drs Michel Ha-
bets de ideale bestemming
zijn voor de 'Sint Rosa', zo-
als de melkfabriek eertijds
werd genoemd. „De ligging
leent zich daar ook uitste-
kend voor. Het park is een
stedelijk recreatiegebied en
even verderop ligt een res-
taurant. De exploitatie van
zon museum moet rond te
krijgen zijn."

Bovendien is volgens Habets het
volstouwen van het fabriekster-
rein met moderne nieuwbouw -
ook met het oog op de lokaleom-
geving - stedebouwkundig aller-
minst een geniale oplossing.

GELEEN - De Vrye Universiteit
van Utrecht zal op zondag 26 fe-
bruari een 24 minuten durend pro-
gramma over milieuvraagstukken
uitzenden via de lokale kabeltelevi-
sie in Geleen.
Het programma heet 'Basisvoor mi-
lieubeleid: dimensies van onder-
zoek' en daarin komt een aantal re-
sultaten van diverse onderzoeks-
projecten aan de orde, zoals de pro-
blematiek van de vuilverwerking,
landschapsbeheer, zure regen en
milieuproblemen in de Derde We-
reld. Het programma is te zien van
18.45 uur tot 19.10 uur.

Het boek over Haagsittard telt onge-
veer 200 pagina's en is rijkelijk geïl-
lustreerd met foto's en kaarten. Als
bylagen zijn daarin opgenomen
transcripties van de belangrijkste
documenten met Nederlandse ver-
taling, alsmede genealogische over-
zichten van de pachtersfamilies.
'Haagsittard' kan vanaf half mei
voor de prys van 25 gulden afge-
haald worden op het gemeentear-
chief in Sittard. Het boek kan ook
besteld worden door overmaking
van 30 gulden op postgiro 4599477,
Stichting Monografieën uit het land
van Sittard, onder vermelding van
'Haagsittard'.

Nog dit weekeinde voert Habets
verdere besprekingen om de
plannen voor een melkbewer-
kingsmuseum daadwerkelijk ge-
stalte te geven. In de 'actiegroep'
heeft verder onder meer zitting
de zoon van de voormalige Sibe-
ma-directeur Derks. Het mu-
seum-idee werd vorige maand
geboren toen Habets een lezing
over Wielders gaf tijdens de druk
bezochte open dag dieeen tiental
kunstenaars in het kantoorge-
deelte van defabriek had georga-
niseerd. Zoals bekend gaf eige-
naar Campina de kunstenaars
toestemming de ontmantelde fa-
briek tydelyk als atelier- en thea-
terruimte te benutten, in afwach-
ting van de voorgenomen ver-
koop van het complex.

Commercieel
Het lot van de opmerkelijke
plannen ligt in deeerste plaats in
"handen van DMV Campina.
Woordvoerder Thyssen van de
Veghelse zuivelcoöperatie liet
gisterenin elk gevalweten dat de
verkoop voor het bedrijf een
puur commerciële zaak is. „Ik
heb nog niets van de plannen
vernomen. We wachten eerst de
brief maar eens af.

genwoordiger van de Amster-
damse School in de jaren twintig
op het gebied van kerk- en utili-
teitsgebouwen. En dat terwijl in
deze contreien het een na het an-
dere bouwwerk van Wielders
wordt afgebroken."

Sibema

SITTARD - Tien Sittardse basis-
scholen nemen zondag 26 februari
deel aan de tafeltenniskampioen-
schappen van Sittard in Carperion.
Het is de elfde maal in successie
dat de plaatselijke verenigingen
Kolleberg en Limbrichterveld dit
kampioenschap organiseren. De
beste spelers nemen deel aan de re-
gionale kampioenschappen in
april. De wedstrijden beginnen vol-
gende week zondag om tien uur.
De finales zijn om 14 uur gepland.

Tafeltenniscup
voor scholen

Faam
Als kenner bij uitstek van vooral
de hedendaagse Limburgse ar-
chitectuur weet Habets waarover
hy praat. Afgelopen jaar nog
schreef hy in opdracht van de
Jos Wielders Stichting een lijvig
boekwerk met een compleet
overzicht van het werk van de
Sittardse architect. „Wielders
wordt niet alleen nationaal maar
ook internationaal beschouwd
alseen architectvan grote faam.

Zo was hy een belangrijk verte-Redgereedschap
voor brandweer

Susteren wil 35 mille uittrekken

ningsvoertuigen, waarvan er maar
twee in de heleregio Zuid-Limburg
zijn, eigenlijk alleen by' calamiteiten
ingezet mogen worden.

Het dagelijks bestuur is daarom van
oordeel dat de brandweer van Sus-
teren zelf over adequaat redgereed-
schap dient te beschikken.

HEERLEN
2j" Jan Rap en zn maat, dag. 18.30

«t>tt,.Uur, do t/m zo en wo ook 15 uur.
30 A flsh called Wanda, dag. 18enH*»ZUr. do t/m zoen wo ook 15.30uur.

"Cr* Big, dag. 18.15 en 20.30 uur, do
4». ,„en Wo ook 15 uur. H5: Cocktail,
'«ló 1830 en 20.30 uur, za zo ookwL fUur. Moonwalker, za zo wo 14 uur.2l u ■jamed RogerRabbit, dag. 14 19en
*» lo ** zo °°k 16uur- frank en Frey,
Jij j?1 wo 14uur. Coming to America,

■* H en 21 uur> za zo wo ook 16uur.
jija.<J; <*" dag. 18.30 en 21 uur, do vrij

*Vigu,o°k 14 uur, za zo wo ook 16 uur.
ly^ught 2, dag. 14.15 19.15 en 21.15
X<wi° °°k 16 15 uur Bioscopera: Le
TheZZ! F'Baro, zo 11 uur. De Spiegel:
% -I"oearable lightness of being, vrijn» 21 uur, di 20 en 22.30 uur.
SCHAESBERG
"UstT 0: Willow, vrij t/m zo 20 uur.*r-vrij t/m zo 22.15 uur.
MAASTRICHT
?-3o'i en zn maat, dag. 14.30en
'<kè ,r' za zo ook 18 uur. Frightnight

%t g*4 30 en 21.15 uur, za zo ook 18.30
*o (vTifV^y^. dag. 14.30en 21.15 uur, za
& U i6'3o uur- A flsh caUed Wanda,
Fl*»*» en 21 uur- za zo ook 18-30 uur-- 115 , *>*'ace: Cocktail, dag. 18.45 en
N wïr'M zo wo °°k 1345 en 1615
}'-4Se 0 framed Roger Rabbit, dag.

"15 n 2l -15 uur, za zo wo ook 14 en
W "Ur. Young guns, dag. 19 en 21.15
"Vj , *> wo ook 16.30 uur. Frank en
"fOgZ* *° wo 14 uur. Palace 2: Porno-
's v a ,ma. dag. doorl. v.a. 13.30uur, za
N*Z6 uur Clné-K: Gloria, zo 14.30
S m-.20,30 uur. Bagdad Café, dag.
% hlu 30 uur' ma 22uur. Spoorloos,
vUf U ma 19-45 uur- "*) za ook 23-30
I? Uure ère: The color of m°ney, dag.
P*r u:' to love, dag. 21 uur.
*tUGeHiimcl über dag. 22 uur.

**"> hrTLmnuis Zoem: Mijn leven alsS^Z"|«». zo 14 uur.

Voorlichting over
medicijnproblemen

>y Regioredactie
"""telijke Mijnstreek

Voor klachten
over bezorging
a 045-739881

*o!£* s,tta'd.f °4490-15577K**». chef'04490-17117s?*» Schellen,!* °4490-23936

'04490-14649
?ÖnandB'* °4490-36024?;j*o<>r Geleen,!* 04490-46868
£04490-79597
*n-,Haman«.

Van onze verslaggever

SUSTEREN - Burgemeester
en wethouders van Susteren
willen dat de raad 35.000 gul-
den uittrekt voor de aanschaf
van hydraulisch redgereed-
schap voor de vrijwillige
brandweer.

In Susteren gebeuren volgens het
college regelmatig ongelukken
waarby slachtoffers in de autowrak-
ken bekneld zijn geraakt.Krachtens
de brandweerwet uit 1985 is de
brandweer niet alleen belast met
het blussen van vuurhaarden, maar
moet men ook uitrukken als er een
ongeluk is gebeurd.

Maar omdat de motorvoertuigen
van tegenwoordig meer solide zijn
dan vroeger, wordt het een steeds
grotere klus om mensen die be-
kneld zitten op tijd te bevrijden.
Daarvoor is volgens het college pro-
fessioneel hydraulisch aangedreven
gereedschap nodig. Probleem is
echter dat de brandweer van Suste-
ren niet over dat gereedschap be-
schikt.
Tot nu toe moest in voorkomende
gevallen het in Sittard gestationeer-
de regionale hulpverleningsvoer-
tuig te hulp geroepen worden. B en
W van Susteren zyn daarmee niet
erg gelukkig, omdat die hulpverle-

FNV-jubilaris
in Neerbeek

NEERBEEK - Martin Pelsers (76)
uit Neerbeek zal op vrydag 24 fe-
bruari gehuldigd worden door het
bestuur van de Industriebond FNV,
afdeling Neerbeek. Dit gebeurt by
gelegenheid van zyn 60-jarig lid-
maatschap. De huldiging vindt
plaats om 20.30 uur tijdens een bij-
zondere bestuursvergadering in het
plaatselijke gemeenschapshuis.
De jubilaris begon zyn maatschap-
pelijke loopbaan op 15-jarige leef-
tijd by een sigarenfabriek in Beek.
Tydens de februari-staking in 1929
werd hij lid van de vereniging van
tabaksverwerkers. In juli van dat
jaartrad hij in dienst van de Staats-
mijn Maurits, waar hij tot aan zyn
pensioen werkzaam was. Ook in het
Beekse verenigingsleven heeft Pel-
sers zyn sporenverdiend. Zo was hy
64 jaar lang lid van de handboog-
schutterij Willem Teil. " De voormaligeSintRosa melkfabriek aan deAgricolastraat in Sittard.

Foto: PETER ROOZEN
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SITTARD - Het Consultatiebureau
voor Alkoholen Drugs (CAD) in Sit-
tard houdt twee voorlichtingsbij-
eenkomsten voor mensen met me-
dicijnproblemen. Deze vinden
plaats op donderdag 23 februari om
14 uur en dinsdag7 maart om 10 uur
in het bureau aan de Rijksweg Zuid
27 (naast De Prins).

De bijeenkomsten zijnbedoeld voor
mensen die (te) veel medicijnen,
met name kalmerings- en slaapmid-
delen, gebruiken en niet meer in
staat zijn dit gebruik te beëindigen.
Uitonderzoeken is gebleken dat on-
geveer 10 a 12 procent van de bevol-
king deze middelen regelmatig ge-
bruikt. Dit aantal stijgt nog steeds.
De huisartsen verwijzen de laatste
tyd echter steeds meer mensen met
deze problemen naar het CAD voor
hulp bij de afbouw. Over die hulp
wordt tijdens beide bijeenkomsten
tekst en uitleg gegeven. Tevens
wordt de aanwezigen een helpende
hand aangeboden.

exposities
SITTARD

B?*!*r. Steenweg 86. Werk van PatrickI fivi/m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.I rjr*"* Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
-1 F® van René Reynders. T/m 26/2.
)H j«nWo t/m vr 16-20 uur, zo 14-17 uur.
j iJj***houwburg, Wilhelminastraat<5 o*,5k van Ton van derWerf-T/m 13/3-

-| «£n di t/m vr 10-16uur, za 10-12 uurenCZZoorsteUingen- Kritzraedthuis,
-' BeiZ^nstraat 2. Werk van Joseph
4 10.17 Van 18/2 t/m 18/3.ope" di f" v
"| |Z' UUr. zaen zo 14-17uur. De Ruimte,
4 Joh» ,traat S - Werk van Paul Menünk,
<■ k_ uWaulthers, Andre Lubbers en
3 uiu-Ti abraken-T/m 18/2, di en vr 1416M W's° 14"20uur, za 11-16uur. Den Tem-
J JZ^*ru izenstraat 27. Foto's van Nol Pe-
-4 jT^^s en Jan Steen met thema Car-
itk ." /m 22/2> "Pen d' t/m vr 10-17 uur--3 .*« zo 14-17 uur. De Melkfabriek,; j«iColastraat 73 To Beuys or Not to
' l£$s °Pen op 19/2,26/2,5/3 en 12/3van

OENSEL-SCHIMMERT
Henuï °en»el. Haagstraat 5. Werk van
jg}xFonville en Han Boerrigter. T/m

*" °Pen do t/m zo 14-17 uur.
GELEEN
jjï^ePapeterie ELMA, Mauritslaan

iH, "erkvan HarLeenen. T/m 28/2,open
_r 2 Vr 918 uur' do tot 21 uur> ** 9"17Ij*7NMB-bank, Markt 116. Werk van

Cp Janssen.T/m 19/3,open ma t/m vr
vZ "ur. CZF, Elisabethstraat 9. Werk
QjZJteke Vroemen-Maessen. T/m 9/3.
Vu Hanenhof, Groenstraat 44.

«Nt van Frank van Helfteren. T/m 12/3,n <u t/m zo 17-20uur.
LIMBRICHT

C£*« Voorburtht, Allee 1. Werk van
i_ ""Mentink. T/m 2/3, open di t/m za 10-Uur, zo 12-23 uur.

BEEK
y^*-! Sonsbeeklaan. Poëtisch realismeJean Beckers. T/m 23/3, dag. ge-

ELSLOO
I 55*ï'*ndcentrum, Burg. Maenenstraat

Vj-,*P°sitie Limburgse Kunstkring.
»"/2 t/m 5/3, dag. open.

VALKENBURG
Jj/j 10' Werk van Theo Lenartz. T/m

VAALS

It^r^nolen, Van Clermontplein 11.gaarde bewaarde, archeologische bo-
OTj^ndsten. Permanente expositie.

IjJ*!^ Lemiers. Werk van Gerd van der

ROERMOND
■Vu ""«museum, Andersonweg 4.

Ijn van Paul Brandts. Van 18/2 t/m; 1? 'oPendit/mvrll-17uur,zaenzol4-- 1,Cv' G»'erie Wansink. Neerstraat 76.
&£? van Gebrand Volger. T/m 12/3,

11-17 uur, zo 14-17 uur.

VENLO
■ opZ^Usmuseum, Golziusstraat 21. De

Pjk de vroegste foto's van Ja-
t t»ür m 26/2. open di Vm vr 10-16.30:k^ *" en zo 14-17 uur. Museum Van

bf^J»el-V«n Dam. Werk van Bart
tic». T/m Theatermasker-Masker-i ïaZ6' T/m 5/3, open dag. 10-16.30 uur,n *o 14-17 uur.

in gesprek

sittard en geleenLimburgs dagblad
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Vandaag
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)

De Maastrichtse
Hondensportvereniging

organiseert
gedrag- en gehoorzaamheidscursussen voor alle ras-
en niet-rashonden. Info-avond nieuwe cursus op don-
derdag 23 februari as. om 20.00 uur in de manege Val-
kenburg, Plenkertstraat 88, Valkenburg, tel. info: 043-

-644821, 04406-13754
en

eèn clubmatch voor alle rashonden op zondag 7 mei as.
Inschrijfgeld en lidmaatschap ’ 30,-. Inschrijven kan tot
uiterlijk 21 april. Formulieren verkrijgbaar via tel.nr.

04405-2263 of 04406-13754.
PAUWEN, wit zw. vleugel
blauw. Valkenburgerweg
63, Voerendaal.
Te koop 20 LEGKIPPEN
en dragende geitjes. Tel.
045-751539.
Te k. prachtige GROE
NENDAELERPUPS. 6 we-
ken oud, met stamboom,
ingeënt en ontwormd. met
HD-garantie. Gespreide be-
taling mog. Tel. 045-312189.
Tè-koop Drachtige DOBER-MANNPINCHER, reu. 17
mnd. oud. goed waaks, zui-
ver ras, kl. zwart-bruin.
Erijs ’ 300,-. Baronstraat 6,

chaesberg.
Te k. OPEL Kadett type '77
met apk tot mrt. '89 i.pr.st.

’ 1000,-. Rdr. Hoenstr. 181Hoensbroek.
Te k. Duitse HERDER met
stamb. Tel. 045-317215.
Te k. 2 TEVEN 6 wkn. oud,
kruising box-Mech. Ouders
beide in dressuur. Tel. 045-
-310098.
Weg. omstandigh. te k.
Belg. Baque kleine
JACHTHOND. Tel. 272795.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’7,-; Veendrick ingang
kasteel Amstenrade.
PAPEGAAIEN: baby grij-
ze roodstaartjes uit het nest
en div. tamme en prat. pap.,
ara's en jonge beo's nu

’ 150,-; Inr. oude pap. voorkweek mog. Kwekerij Han-
dels,Pr. Mauritslaan 2 Beek
tel.' 04490-75359.
GROENENDALER-PUPS
te k. van part., 8 wk. m.
stamb., ingeënt + ontw.Tel.
09-3211761811.
Te k. 2 BOUVIERTEEF-
JES 2 en 3 jr. goede af-
stamm. ml. 045-257036.
Te k. zwarte KONINGS-
POEDEL, pup en Terveu-
rense herder. 04490-38119.

Te k. gevT. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. GOLF '86 D wit,
3-drs., apk, pr.n.o.t.k. Tel.
043-631043 na 19 uur.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
iiKerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. CITROEN Visa Super
E; 4-cil., nov. '82. APK nov.
'89,773.000 km, prijs ’ 4200.-.
Platz 2, Klimmen, tel.
04405-3654.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en .SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tél. 045-213424 of 045-
-227793.
Wijgeven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wy ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
SLOOO km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model. bj. '86. 33.000
km. vrpr. ) 11.000,-, als
nieuw. Tel. 045-228469.
VW GOLFD '84 nw. model,
d.groen. 4-d., 5 versn.
IH.OOO km, uitst. onderh.
045-425725.
FORD Escort type Laser
1100, wit, '84, 5 versn., 3-d.,
50.000 km. i.st.v.nw.,
’12.500,-. 04490-13892.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. TOYOTA Landcrui-
ser Turbo Diesel bj. '87, kl.
zwart in nw.st. met veel ex-
tra's. Tel. 045-460579 na
18.00 uur.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Te k. TREKHAAK voor
VW Golf type C, geheel
compl. met zij-r.a.w. mcl.
mont. set en gebr. aanw.
Orig. Westfalia. Te bevr.
045-463246 of 045-462805.
BMW 320 i.n. mod. bwj. '83
m. extra's, zeer mooi,

’ 15.500,-. Tel. 04490-26923.
Weg. omst. Ford ESCORT
Laser '86. 5 versn.. wit,
40.000 km, i.z.g.st. Pr.

’ 11.000,-; Tel. 045-270229.
Ford CAPRI 2LS bwj. '78,
APK 10-89, prima auto!

’ 1450,-; Tel. 045-270293.
MAZDA 323 GT 1600 I se-
dan, bj. '86, met extra's,
schuifdak, stuurbekr. en
lichtmet. velgen. Tel. 045-
-310365.
BEDRIJFSWAGENS,
open laadbak, gesloten
meubelbak, 2 tot 6 ton,
Merc. Benz. o.a. Kipper, 10
ton. Garantie en APK,
Feijts, Haelen, 04759-1896.
Te k. VOLVO 343 DL, '78,
APK 10-l-'9O. Tel. 045--423134.
Te k. MERCEDES 250 T
stationwagen, bjr. 1979. Tel.
04490-74654.
Tek. SUZUKI 100 CX, pr.
’1500,-. Tel. 04498-55014.
Te k. Ford ESCORT 1600i
Bravo bwj. '87, le eig., wei-
nig km, veel extra's o.a. RS-
waelen + achterspoiler,
schadevrij. Tel. 045-725022.
Te k. BMW 520i. bj. '82. in
nw.st., met opties, ’ 11.500,--. Tel. 04499-3026.
UNO diesel '84 5-drs. get.

flas, radio-cass. i.z.g.st.
7900,- tel. 045-458286.

Te k. Honda CIVIC 1200
aut. bj. '79 APK 16-2-'9O z.mooi ’ 1450,- tel. 045--452008.
Te*. Opel SENATOR 25E
5-bak. vele extra's m. '84 vr.

’ 15.250,- tel. 045-455763.

ITe k. TOYOTA 1.3DL auto-
imaat, bwj. '80, APK,

’ 1650,-. 045-728454.
Te k. OPELKadett 1.2, bwj.
'78, APK, ’ 1750,-. Tel. 045-
-728454.
FORD Escort 1.3 L, zeer
mooi, '82, met APK. Ha-, merstr. 37-39. Heerlen.
BMW type 316, i.z.g.st, '82,
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. MAZDA 626 2.0 GLX
5-drs. 12v, 5-drs., grijsmetal-
lic bwj. 3-88, tjOOO km,. nieuw, ’36.500,-. Vr.pr.

’ 28.500. Tel. 04490-19944.
Te k. gevr. kl. AUTO in top-
staat iB3, '84, 045-750831.
Tek. Tr. 6 CABRIOLET ge-
heel gerestaureerd, inruil
mogel. Toyota L.e. of C.J. 5
of C.J. 7 diesel tel. 045-
-242028.
MITSUBISHI Celeste '80
topconditie elke keur. toe-
gest Tel.: 045-717033. Vr.pr.

’ 2750,-.
Te k. CHEVROLET Cor-
vette, bj. '80, m. Targa 400
pk, ’32.500,-. Tel. 04499-
-3026.
Te k. Opel MANTA GSI,
(Recaro) bekleding, tevens
Fiat 600, bj. '72, APK tm
'90, prijs ’ 1250,-.Tel. 04492--3096!
Automobielbedrijf Moro
Geleen. Direktieauto VOL-
VO 760 GLE aut, LPG,
groenmet, alle extra's, '83;
Range Rover 3500 VB,LPG,
wit, zeer apart, '81; Datsun
280 ZX sportwagen, zwart
'82; aparte Mercedes 380
SE, Zender, duurste uitv.,
mod. '81- Mercedes 190E,
5-bak, ABS, sportv., groen-
met. '84; Mercedes 190 D
diesel, 5-bak, stuurbekr., le
eig., weinig gelopen, als
nw., m. '85; BMW 320i,
4-drs., sportw., 5-bak, '84;
BMW 728 i, blauwmet, '82;
BMW 520 i, blauwmet, '82;
BMW 320-6, bruinmet, '82;
Ford Scorpio 2.0 GL,
d.blauwmet, met alle ex-
tra's, '86; Daimler dubbele
Six v/d Plas, blauwmet, 10-
-80: Rover 2300 S, 5-bak,
froenmet, '83; Ford Escort

.3 L, '82; VWGolf GTI 1.8,
zw. verlaagd, airco., zeer
apart, '84; VW Scirocco
1800 GTX, geheel uitge-
bouwd, zeer apart, '85; Qpel
Senator 3 LE aut LPG,
groenmet., '81; Opel Sena-
tor 3.0 E CD aut., alle ex-
tra's; Fiat Uno 55 S, i.nw.st,
mod. '85; Alfa Guilietta 2.0
L, '84; Opel Corsa 1.2 S Se-
dan, roodmet., '84; Honda
Accord 1.8 EX aut, 10-'B3;
VW Golf C 5-drs., blauw-
met., '84. Inruilers: Ford
Granada 2.3 L aut., LPG,
rood, '80, ’ 3500,-; BMW 320
4-cyL, groen, ’ 2500.-; Audi
80 GLS, groenmet, '80. Die-
sels: Mitsubishi Galant
GLX turbo diesel, nw. mo-
del, 12-'B5; VW Golf 1.8 C
diesel, 10-'B4;Toyota Carina
1.8 diesel, '83. Rijksweg N.
172, Geleen, tel. 04490-
-42109.

Te k. OPEL Commodore
2800 GS, bwj. '77, i.nw.st.
Ericastr. 52, Sittard, tel.
04490-26859.
Te k. SAAB 99, bouwj. '74,
APK tot juni '89, i.z.g.st,
vr.pr. ’lOOO,-. Tel. 04490
55395.
Te k. FSO type POLONEZ
1.5C, kl. crème, bwj. '85, le
eig.. 25.000 km, nieuwe
auto. 04490-47294/38083.
MERCEDES 190 E, bwj.
'85, vele extra's. Tel. 043-
-648140 na 19.00 uur.
FORD Sierra 2.3 diesel,
bwj. '86. Tel. 043-644420.
Te k. VOLVO 264 GL 6-cyl.
met LPG en 1 jaar APK

’ 1300,,-. Tel. 04498-57252.
FORD Mustang Fastback
autom., bwj. APK,
’2950,-. mr. mog. 04490- ■54895 b.g.g. Bloemenweg 2,
Sittard.
Te k. MAZDA 626, bwj. !5-'BB, m. garantie, nieuwpr.
’32.000- voor ’24.5007-.
Tel. 04454-2918.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GLX, nw. m. 7-'BO, antr-
.grijs, nw. uitl., accu, APK,
i.z.g.st. 04454-4632.
Te k. RENAULT R4GTL
'82, APK tot febr. '90, don-
kerblauw, ’ 2950,-;Tel. 045-
-751709 of 751660.
PEUGEOT 104 bwj.'7B
APK aug. '89 te k. ’450,-.
Tel.: 045315674.
Te k. DATSUN 260 Z 2+2,
pas gespoten, met laswerk.
Tel. 045-253910.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
TS7. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type ;
Mercedes.
Te k. Opel OMEGA Sta- Itioncar LS get.glas etc. zii- !verblauw met. 4-'B7. 28.000 ,
km. Vr.pr. ’31.000,-. Tel. :045-417450. l

— Toppers — !
Auto A-Z in Schaesberg
± 40 jongeoccasions ]

van div. merken
van '82 tot '88, 0.a.: ,

BMW3I6i '88 «
VWGolf I.BGT '88 <
VWPolol.3Fox '88 'Opel Omega 1.8 i '87 'Ford Escort 1.6 CL '87 (
Fiat Uno 45 S '87 \Peugeot 205 Junior '87 l
BMW 728 i autom '86 <Volvo 360GLS Sedan... '85 <
Ford Sierra 2.0 Laser ...785 \
Met Bovag-garantiebewijs <Heerlenseweg 200, Land- 1
graaf, tel. 045-728484, na '18.00 uur. Verkoper privé

045-320047 c

|| Te k. CITROEN BK 1.9
GTI, bj. nov. '87, 21.000 kmI gel. Tel. 04490-11047, na
18.00 uur.
Te k. Opel ASCONA 18 E,
'84, div. extra's of inruil te-
gen Suzuki SJ 410 of SJ
413. Tel. 045-414510.
Opel Ascona 1.6 S Luxus,
4-drs., LPG, i.z.g.st, bj. '82,

froenmet, vr.pr. ’ 10.250,-.
'e bevr. vrijdag na 17.00

uur, tel. 04492-2563.
Te k. Honda CIVIC, bj. '79,
zeer gaaf, nw. banden en
nw. uitlaat, motor defect,
prijs ’650,-. Mgr. Hanssen-
straat 6, Landgraaf.
Koopje: VOLVO 244 GL 6
diesel, bj. '80, 100%, ’5250,-.
Tel. 045-415528.
Te k. MERCEDES 200 D,
bj. '84, kl. wit vrjjr.

’ 16.500,-, mcl. BTW. Tel.
045-421166/460941.
Te k. van part. BMW 728i
aut., bj. mei '83, vele opties,
gevr. red. bod. Tel. 04750-
-30457.
Ford GRANADA '80, 2.0L,
4 cyl. f 1500,-, APK gek.
iz.g.st Tel. 043-432011.
Te k. TOYOTA 1000, 100%
in orde. Vr.pr. ’1200,-,
APK. Tel. 045-324005.
Te k. FIAT 126 Bambino,
100% in orde,. APK tot
9-'9O. Pr. ’1200,-. 045-
-422091.
Te k. FORD Capri I bjr. '73,
RS-uitgeb., 9J-velgen, 235
band. Inl. 045-423563.
Te k. VOLVO 340 DL bjr.
1988, van Volvo-medewer-
ker. Vr.pr. ’ 18.500,-. Tel.; 045-716729.
BMW 315, t '83, APK, zeer
goed ’6950,-. St. Marti-

' nusstr. 31, Kerkrade-West.
Opel KADETT 1.6 SR bjr.
'83, Recaro's, lm-velgen,
LPG. Vraagpr. ’ 9000,-.
Borchhofstr. 8, Wijnandsra-
de.
T.k. Opel REKORD 2.0 S
met veel extra's spec. uitvvkleur zilvermetallic, APK
tot 1990, bjr. 1980. Tel.
04490-28524. Vr.pr. ’ 3250,-.
mr. kleinere auto mogelijk.
Te k. Honda ACCORD
3-drs. '83, i.z.g.st, LPG,
90.000 km, kl. blauwmet.
’8900,-. Tel. 045-414191.
Te k. SIMCA 1300 Jubilee,
bjr. 1979. gasinstall. Koltex
85 Itr. TeL 045-227179. Na
17.00 uur.

Zoekt u
speciale aanbiedingen in
Opel Corsa 2-, 3-, 4-,
5-drs., bouwjaar 1983, '84,
'85, '86, '87, type LS, GL of
Sport. Bij ons staan ze alle-
maal.
Göttgens Beek

Weth. Sangersstr. 1
04490-75858

Zoekt u
speciale aanbiedingen in
Opel Kadett: 2-, 3-, 4-,
5-drs. Bouwjaar 1983, '84,
85, '86, '87, '88, type LS,
GL of GS. Bij ons staan ze
allemaal. Kom langs.
Göttgens Beek

Weth. Sangersstr. 1
04490-75858

Inruil-auto's
Renault 4 GTL '83’ 2950,-
Renault 18 TS autom. '79

’ 1950,-;Renault 4 GTL '78

’ 400,-; Ascona 19 N 2 drs.
'79/2750,-; Lada 1200 S
4 drs. '80 ’ 950,-; Skoda
coupé '83 ’ 3900,-; Honda
Civic 5 drs. '79 ’1300,-;
Talbot Horizon 5 drs. '79
’2200,-. Auto's zijn APK
gekeurd.

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht
Naast Eurohal
Te k. DYANE 6, bj. juli '80,
i.z.g.st., grote beurt en nieu-
we koppeling, APK, vr.pr.

’ 1250,-. Tel. 04490-20783.
Te k. FORD Escort 1.3 La-
ser, bj. aug. '85. Debetslaan
35, Landgraaf.
Te k. VW GOLF GTI, bj.
'79, veel ace, rood, i.z.g.st..
motor en bak van bj. '84
(1800). Mgr. Hanssenstraat
6, Landgraaf.
Wegens omstandigh. te k.
FIAT Uno 45 Fire, bj. '88,
mcl. radio, cass., stoelh.,
sierdoppen, km.st. 24.000,
prijs n.o.t.k. Tel. 045-313575.
VW SANTANA CX diesel,
bj. 1984, 100%, APK,

’ 8500,-. Tel. 045-740915.
Tek. R 4 GTL, bj. '79, techn.
i.g.st., vr.pr.’ 475,-. Te bevr.
Bovenderstraat 32, Merkel-
beek, tel. 04492-1125.
Te k. RENAULT Express
comb., geel kent., bj. 11-'B6,
km.st. 30.000, kl. wit, met
trekhaak, als nieuw, van le
eig., vr.pr. ’13.500,-. Tel.
045-244674.
Weg. omstandigh. te k.
VRACHTAUTO Daf 1600,
§erevis. motor; Saab 99 GL;

imca bestel. Tel. 045-
-211083.
VW GOLF Sprinter 1300cc,
bj. '80, i.z.g.st., vr.pr. ’4650,-
-; tevens BMW 100 RS, '84,

’ 12.500,-. Tel. 045-414601.
Te k. HONDA Civic, '78,
sportvelgen. Tel. 045-
-243331.
Te k. BMW 316, bj. '76,
i.z.g.st. Tel. 045-243331.
VW GOLF C 1300, m. '83,
APK, zeer mooi, ’5750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. TOYOTA Corolla
Hatchback diesel, bj. '85,
met grijs kenteken, 55.000
km. Tel. 045-444945.
Te k. Mitsubishi SAPPO-
RO, bj. '80, 2-kleurig,
i.z.g.st, vraagprijs ’2000,-.
TeL 04492-5281
Te k. ALFASUD 1.5 TI, bj.
'81, i.g.st. Tel. 045-318310.
Te k. als nieuw GOLF 1600
CL, bj. '81, APK-gek., kl.
bordeaux, met trekhaak, ra-
dio, enz., vr.pr. ’5750,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
Datsun CHERRY 1200
Luxe HB, bj. '79, met trek-
haak, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1800,-.
Tel. 04459-1289.
Te k. Ford CAPRI autom.,
bj. '77, weinig gelopen, kl.
züvermet, i.pr.st., nw. ban-
den, uitl., accu, enz., vr.pr.
’1900,-. Akkerweide 154,Hoensbroek, tel. 045-
-229685.
Te k. mooie RENAULT 5,
bj. '81, APK tot 1990, vr.pr.

’ 1850,-. Beukstraat 10, Pas-
sart-Heerlen.

»

Te k. MINI autom., bj. '79,
APK 11-'B9, i.z.g.st, ’ 1475,-.
Tel. 04490-10646.
MITSUBISHI Colt GL die-
sel, 5-bak, bj. '85, ’8750,-.
Tel. 04490-24937.
Te k. OPEL Kadett, bj. '78,
APK-gekeurd, met sunroof,
prijs ’750,-. Harmonstraat
4, Sittard. ,
BMW 320i, nw. model, bj.
'83, met extra's, zeer mooi,

’ 14.750,-. Tel. 04490-26923.
BMW 316, bj. '80, i.z.g.st,
div. extra's, ’4750,-. Tel.
04490-27965.
FIAT Panda 45 CL, rood,
bi. '86, ’6900,-. Tel. 04490-
-23830.
Te koop aangeboden door
Volvo personeelslid: Volvo
343 DL AUTOMAAT, grijs
metalic, 1 jaaroud’ 19600,-,
tel. 04492-4499.
Te k. SEAT Ibiza, grijs ken-
teken, juni 1986, 23.000 km,
slechts ’6600,-. Tel. 04498-
-53366.
FIAT 126,kl. rood, i.g.st, bj.
'79, APK 10-'B9, ’1850,-.
Tel. 04490-27578.
Te k. gevr. PEUGEOT 504
Combi benz. Tel. 04490-
-41535/23268.
EEND 2CV, bj. '81, km.st.
80.000, kl. rood. Tel. 04490-
-15518.
Toyota COROLLA deLuxe
Sportswagon liftback, bj.
'77, APK-gek., prijs n.o.t.k.
Tel. 045-243348.
Te k. DATSUN Sunny 120
V de luxe (1980) ’1750,-
APK t/m 3/1990 tel. 045-
-714813.
Opel ASCONA bj. '80
4-deurs prijs ’ 3000,- mooie
auto, tel. 04490-31949.
Te k. VOLVO 344 DL, wit,
bwj. '88, 9500 km. Tel.
04493-2751.
Te k. BMW 316, kil rood,
bwj. '78, APK, grijs,

’ 3250,-. Mauritsweg 87,
Stem, tel. 04490-34617.
Div. ond. SAAB 900 EMS
bwj. 1980, motor, velgen
enz. Tel. 04499-4628.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
b.v., in- en verkoop, Meers-
senerweg 219, Maastricht,
tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Te k. VW Jetta bwj. '81.
Vr.pr. ’5000,-; Tel. 045-
-353177.
Te k. RENAULT 18 Sta-
tioncar bwj. '79 pr. ’975,-;
Tel. 045-213848.
Tek. VOLVO 343 L bwj. '78
i.z.g.st., APK-gek. Vr.pr.

’ 1750,-; 045-221861.
Zeer fraaie OPEL Commo-
dore '80 aut., LPG, elektr.
ramen, sunr., dure stereo,
nw. schokbr., smetteloos
int., pr. v. deze fijne be-
trouwb. en in uitst. cond.
verk. auto ’5950,-; 045-
-242562.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045-
-720200.
BMW 316 tBs in nieuwst.
APK 6-'9O ’ 16750,- Weyen-
weg 246 Treebeek.
Te k. VOLVO 240 GL sta-
tionwagen i.z.g.st. bj. '84, te
bevr. 04404-2527.
Te k. 4 BANDEN op velg.
175 x 14 Radiaal. Tel. 045-
-750743.

WETZELS AUTO'S: In-
dustriestraat 35 Sittard, tel.
04490-10655. Mercedes 300
CE autom. '88; Mercedes
300 E autom. '86; Mercedes
230 E '85; Mercedes 200 TDStation '86; Mercedes 380
SEL autom. '84; Mercedes
2,5 D '88; Mercedes 450 SL
uniek autom. '79; Mercedes
190 2.5 D Turbo J88; Merce-
des 230 T station '79; Merce-des 190 D '88: Audi 80 LS
'87; Audi 80 LS '88; BMW
323 I Alpina '86; BMW 323 I
Turbo '85; BMW 323 I-'B5;
BMW 324 D '86; BMW 52Ó
apart autom. '84; Opel Ome-ga 3.0 I sport '87; Opel Ome-
ga 1.8 LS '87; Opel Kadett
GSI uniek '86; Opel KadettGSI Cabriolet '89; BMW 323
I Bauer cabriolet '84; BMW
316 5-bak '85; Volvo 480 ES
'87; Porsche 911 SC '80;
Ford Fiesta 1.1 '89; Citroen
Pallas 2.4 autom. '83; Toyo-
ta Celica 2.0 coupé '82; VW
Golf 1.3 apart '84; Fiat Uno
'87; Ford Sierra 2.0 CL sta-tion '88. Alle typen Merce-des uit voorraad leverbaar. .
Peugeot 505 Turbo '86. _ 'Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, rood/zwart, 50.000 km, ;
m. '85, ’4500,-. Tel. 045- .
725703.
Te k. VOLVO 345 L,
5-deurs, auto verkeert in
topconditie, m. '82, ’ 4750,-.
Tel. 045-751375.
MAZDA 323, m. '82, Lz.ff.st;
inruil mog. Tel. 045-460734.
MITSUBISHI Colt GL, bj.
'82, 5-drs., i.z.g.st.; inruil
mog. Tel. 045-460734.
Te k. CITROEN 2CV6Club, 2 jr. oud, km.st.28.000. Tel. 045-325368
Teg. ied. aannem. bod Rl 6TX, '80. Ook v. ond. Tel.
043-211400.
Te k. MITSUBISHI Colt
GLX. bwj. '82, i.pr.st., APK-
gek. 04490-10635^
MINI Special, '78, APK,

’ 1450,-; Mini Special, '77,
APK. ’ 1000,-; Chrysler 1.6,
'79. APK, ’850,-. Tel. 045--444481.
FORD Sierra 2.0 L 1984,
LPG. ’9900,-. Tel. 045--311500.
Autobedrijf Heka BV.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, Vraagt te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
VOLVO 360 GLT wit 5-drs.,
55.000 km, okt. '85. Tel.
04756-3158.
VW GOLF GTD, bj. '87.
groenmetallic. schuifdak
en extra's. Tel. 04742-1653.
TOYOTA Carina diesel, bj.
'83. Tel. 04490-37034.
Te k. gevraagd MERCE-
DES 240 dieseL bj. tot 1983.
Tel. 04490-28495.
Te k. VOLVO 340 GL die-
sel, wit, bj. '86, schuifdaken
veel extra's, weinig gel. Tel.
04490-18346.
Te k. CAMPER Fiat 242, bj.
1977, pas gekeurd, ’ 12.500,--. Tel. 04490-28367.
Tek. MAZDA 626 GLD die-
sel, bi. '86 34.000 km,
’_ 10.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 04490-28367. __
Te k. VW DERBY GLS, bj.
'78, APK '90, goede auto,
te.a.b. Tel. 0449(1-12542.

VW PASSATCL dieseL '85,
5-drs., beigemet., 107.000
km, i.z.g.st, ’ 13.500,-. Tel.
045-453015.
Te k. compl. of in ond.
VOLVO 144, bwj. '73, met
leren interieur etc. Veel on-
derdelen, ook voor 240-se-
rie, o.a. deuren, uitlaat,
trekh. etc. Tel. 04490-46709.
Uw auto GESPOTEN of
een deel ervan tegen een
zeer lage prijs. Bel 04490-
-71675.
Te k. gevraagd VW SCI-
ROCCO, event. schade. Tel.
04490-17349.
Te k. CITROEN Visa 4-cyL,zilvermet., bwj. '79, 73.000
km, i.g.st.. zuinige auto,
vr.pr. ’1250,-. Tel. 04406--15719. Pas grote beurt.
FORD Sierra 1600 Laser,
bwj. '85, tel. 04405-3453, na
18.00 uur 04406-14603.
DATSUN 280 ZX t-bar,
bwj. '80, div. extra's. 04405-
-3453, na 18.00 uur 04406-
-14603.
Te k. MERCEDES Benz
250 C '72, led. int. elektr.schuifd., autom., ’ 4250,-.
Tel. 043-211400.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S
autom., bjr. 10-'B4, kl. grijs,
div. extra's. Horstplein 13,
Hoensbroek.
Te k. CITROEN GSA Club,
bjr. '80, APK 2-'9O. nw.
kopp. + uitl. Pr. ’850,-.Koekoekstr. 11, Heerlen-
Nrd. Tel. 045-218386.
Toyota Corolla 1300 DX
4-drs. '86; Toyota Starlet
DX '85; MAzda 323 GXL '87
en '84; Opel Kadett 1200LS
5-drs. '86; Ford Scorpio 20
CL '87; Ford Sierra 1800 La-
ser '86:Ford Escort 1400 CL
'87 en '84; VW Golf 1600 GL
5-drs. automatic '85; Ford
Fiesta 1100 deL '86. Garan-
tie, financ, APK en inruil.
Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 725806. Na
18.00 u. 312059.
Autobedrijf LOVEN biedt
te k. aan: Mercedes 260 SE
aug. '87, le eig., 37.000 km;
Mazda 626 coupé 2 Itr GLX,
stuurbekr., nw. mod., febr.
'88; MAzda 626 HB 2 Itr
GLX LPG sept. '87; Mazda
626 2 Itr GLX '87: Mazda
626 HB 2 Itr GLX '86; MAz-
da 626 Sedan 2 Itr GLX
LPG '84; Mazda 323 HB 1.5
LX '86; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86, nw. mod.; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 '81 '82; Mazda
323 NB 1.5autom. '81; Ford
Sierra 1.6L '85; Ford Sierra
1.8 Laser '85: Ford Escort
1.3LPG '82; Ford Escort 1.1
'82; Ford Fiesta 1.1 '85; Fiat
Uno 45S Rialto '85, zeer
mooi; Honda Quintet
autom. '83; Mitsubishi Colt
1.2 GL '82; Suzuki Swift
autom. '86; Nissan Cherry
1.3 GL '84; Talbot Samba
LS '82- Toyota Corolla 1.3
DX 12V '85; Opel Ascona
1.6 S '84; OpelManta 1.8 S
'83; Opel Kadett 12S '82 '83
'84; Mazda 323 '79 ’2250,-;
Mazda 323 '78 autom.
’1950,-: Nissan Violet 1.6
coupé '80 ’2150,-; Renault
18 TS '70 ’ 1750- Autobe-
drijf Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Weg. omst. RENAULT 11
GTD diesel, t. '86, APK,
sunroof, 5-sp., trekhaak
enz. Pr. ’9950,-. Streeper-
str. 36, Landgraaf. 045-
-326286.

Te k. VOLVO 340 GL,
5-drs., kl. wit, 63.000 km, bj.
27-6-'B4, goed onderh. en
i.z.g.st, tevens diverse
hand- en electro kettingta-
kels. Tel. 04490-31227, na
18.00 uur.
CITROEN BK 19 RD
Break, rood, '88; BK 19RD,
grijs, '86; BK 19 GT, met
gas, wit, '86; BK 16 TRS,
wit, '86; BK 16 TRS, Wit,
'84; BK 16 TRS, rood, '83;
BK 16 TRS, met gas, blauw,
'84; BK 14 RE, met schuif-
dak, roodmet., '88; CX 22
TRS, met schuifdak, zilver,
'86-AX 11TRE, wit, *88; AX
11 TRE, 5-deurs, blauw,'BB;
2 CV6, zwart-rood, '86;Visa
11 RE Leader, zilver, '87;
Visa 11 E, wit, '82; OpelKa-
dett Caravan diesel, Dlauw,
'85; Renault 5 automaat,
5-deurs, zilver, '86; Nissan
Patrol turbo diesel, grijs,
'86; Peugeot 203, grijs, 1953;
Daf 46, groen, 1969. Inruil,
garantie, financiering, Bo-
vag. May Crutzen, Huns-
straat 33, Übachsberg, tel.
045-752121.
KADETT H.8., '81, LPG,
’4500,-; VW Golf, '78,
’2250,-; Volvo 244, t. '80,
LPG, ’2350,-; Volvo 343,
'78, aut, ’ 1500,-. Overbroe-
kerstraat 54, Hoensbroek,
tel. 045-211071.
BUICK Regal, t. '80, 8 cyl.,
autom., ’2900,-. Tel. 045-
-211071. Inruil mogelijk.
Tek. RENAULT 9 GTS, bj.
9-'B2, LPG sunroof, trek-
haak. LM-velgen, prijs
n.o.t.k. Tel. 04492-3062.
Mooie Ford ESCORT, '79,
APK, vr.pr. ’1950,-. TeL
045-225913.
Te k. VW DERBY S, '82 als
nieuw, zeer zuinig, APK,

’ 3850,-. Tel. 04490-22689.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-- OpelKadett 1.2 S,
t '81, ’ 5900,-; Honda Civic
t. '82, ’5500,-; OpelRekord
2.0 S t '80 LPG ’2500,-;
Opel Rekord diesel aut. t.
'81 ’ 2300,-; 2x Ford Escort
t. '80 va. ’ 2400,-: Opel Man-
ta 1900 HB, t. '80, ’ 3900,-;
2x Mazda 626, t. '81, 2.0
Aut, va. ’2700,-; Honda
Prelude, t. '81, ’4500,-; VW
Polo, t '78, ’1700,-; Re-
nault 5 TL, t. '83, ’5900,-;
Lada Jeep, t. '83, ’5900,-;
Citroen GS, t '81, ’2100,-;
2x Renault 5 GTL, t. '81,

’ 1900,-; Mitsubishi Galant
Station, t '81, ’ 3600,-; Dat-
sun Cherry t. '81, ’ 2900,-;
Mazda 626 Hardtop Coupé,
t. '80, ’3900,-; Fiat Uno 55
S, t '86; Renault 18TL, lpg,
t '82, ’ 2900,-; Opel Manta,
t. '77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t.'Bl, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste. t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st.,
’3600,-; Chrysler Talbot
1510, t '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t.*82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17 uur. Inruilen
financiering mogelijk.

®STER GARANT, | I Dc nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar
MAASTRICHT I | HEERLEN | | GELEEN 1

Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr.
Mercedes Benz 200 0 aut. '87 / 74.000,- ’ 46.500,- Mercedes Benz 300 0 '87 ’ 96.700,- ’ 69.500,- Mercedes Benz 190 E '86 ’ 69.000,- ’ 44.750,-
Mercedes Benz 200 0 '84 ’47.000,- ’22.500,- Mercedes Benz 300 E '85 ’ 104.000,-’ 55.000,- Mercedes Benz 190 D '86 ’64.000,- ’42.500,
Mercedes Benz 300 SE 86 ’ 135.000,-’ 57.500,- Mercedes Benz 300 0 '86 ’ 113.000,-’ 67.500,- Mercedes Benz 190 0 '85 ’63.000,- ’34 750.-
Mercedes Benz 190 E 85 ’ 72.000,- f 40.000,- Mercedes Benz 230 E '87 ’ 86.500,- ’ 59.750,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 60.000,- ’ 32.750,-
Volvo 740 GL 89 ’57.500,- ’47.500,- Mercedes Benz 190 D '88 ’61.000,- ’47.500,- Mercedes Benz 190 '84 ’64.000,- ’29 500,
BMW 324 D 86 ’ 52.500,- ’ 29.900.- Mercedes Benz 190 D 87 ’ 62.500,- ’ 45.000,- Mercedes Benz 190 E 2.6 '88 ’ 92.000,- ’ 75.000,-
Opel Senator 2.5 E '86 ’62.000,- ’31.000,- Mercedes Benz 190 0 85 ’64.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 200 D '87 ’72.500,- ’ 49.750,
Volvo 340 '88 ’28.000,- ’19.850,- Mercedes Benz 190 0 '85 ’62.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 200 0 '85 ’75.000,- ’ 41.250,-
Alfa Romeo Giulietta 2 L '85 ’ 36.500,- f 15.000,- Mitsubishi Galant '87 f 35.000,- ’ 22.750,- Mercedes Benz 300 0 '86 ’ 100.000,-’ 57.500,-
Ford Sierra 2.0 L '84 ’31.000,- ’13.500,- Saab 900 i '87 ’ 54.000,- ’ 22.750,- Mercedes Benz 380 SE '85 ’ 150.000,-’ 69.500,

0^ H n h p ■■f^ De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
lm/l ■■ Ll MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200

PAI IWI PAM HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800■■ ■ mmm mmt ■ M_W GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333

Te k. MITSUBISHI Galant
1.8 Turbo D, bj. '86, goud-
met., autom., electr. schuif-
dak, stuurbekr., alu. velgen,
km.st. 13.450,prijs ’ 25.000,--. Tel. 045-453794, na 17.00
uur.
BMW 525, bj. '81,APK 7-'B9,
vele extra's, t.e.a.b. Tel.
04490-53319.
Te koop BMW 316, bj. '77,
met LPG en APK, vr.pr.

’ 1950,-. Tel. 045-217938.
Te k. FIAT 127 Confort
Lusso, Bj. '80, i.z.g.st, APK
tot 22-1-1990, vr.pr. ’ 1500,-.
Tel. 045-216585.
SUBARU 1600 coupé,
nieuw, normale prijs
rijklaar ’29.390,-. A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 26.000,-
-i Subaru Justy 1.0, nieuw,
normaal ’18.375,-, A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 17.000,-.
A.C.H. Seat-dealer, Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (by
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
farantie te koop aan: Seat
biza 1.5 GLX, '88 en '87;

Seat Ibiza 1.2 GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; Ibiza
Van diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;
Malaga 1.2L, '88; SeatRon-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Fura GL, '84; Sub-
aru 1300 DL, '86: Subaru
1600,'81 en '80; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1800 GL
4WD, '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
Opel Kadett 1.2S. '84 en '77;
Opel Corsa 1.2 S, '84; Fiat
Panda, '81; Fiat Ritmo die-
sel, '80; Ausün Allegro, '78;
Sunbeam 1000, '79; Seatrerra bestel, '88; Toyota Co-
rolla coupé, '79; Mazda
1300, '77;Rat 127, 78. Inruil
sn financiering mogelijk,
donderdag koopavond.

Te k. FIAT Panda 45, bj.
eind '84, ’6200,-. Tel. 045-
-424793.

Zoekt u
Escort, Fiesta, VW Jetta,; VW Golf, Seat, Mallaga,
Citroen 2 CV 6, Nissan Mi-. era, Mitsub. Colt, Datsun, Sunny, BMW 315, Fiat Uno
127, Mazda 323 sedan. Bij

■ ons staan ze allemaal.
Göttgens Beek

Weth. Sangersstr. 1
04490-75858
Zoekt u

spesciale aanbiedingen in
Opel Ascona, Rekord of
Senator.
Bouwjaar: '83, '84, '85, '86.
Bij ons staan ze allemaal.
Göttgens Beek

Weth. Sangersstr. 1
04490-75858

Te k. i.g.st Opel KADETT
1.2N Hatchback, bjr. '80,kl.
d.groenmet, vr.pr. ’3400,-,mr. mog. Ist stationcar ofdiesel. Te bevr. na 17.00uur
Torenstr. 10, Oirsbeek. Tel.
04492-3414.
MERCEDES 190 '85 69.000km. zeldz. mooi. Met vele
extra's. Slechts ’30.750,-.
Tel.: 04490-12138.
OPEL Kadett bj.'Bo nw.
model, bruin met. APK

’ 3400,-. INRUIL GOLF D.
mogel. Tel.: 04490-55428.
Te k. MAZDA 323 Sedan
'81, APK tot 7-8-'B9. Vr.pr.’4750,-. Tel.: 045-410423.
Te k. DATSUN Cherry (3-
drs.) bwj.'Bo i.z.g.st. APK
6-'B9, 91.000 km. ’1700,-.
TeL: 045-413990.
Gevraagd Duitse AUTO'S
vanaf bj.'Bo. Tel.: 045--423750.

Hagen accu's
4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.

2 jaar „echte" garantie.
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.

OPEL Commodore 25 S,
LPG, bj. '79, met APK,
vr.pr. ’2250,-. Te bevr.
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade-West.
MERCEDES 250 D, veel
extra's, bj. mei '88. Tel.
04454-3479, na 17.00 uur.
Te k. BMW bj. '79, tel. 045-
-460256/462421.
Te k. AUDI 80 GLX bj. '78,
apk '89, sunroof, trekh.,
nwe. uitl., vr.pr. ’ 1250,-.
Tel. 045-273340.
Te k. KEVER en Golf en
Renault 5 GTL + Mini +
Kadett + Honda CivicAPK
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Te k. CARINA bj. '80 APK
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50
auto's van’ 500 - tot’ 2000,--. Alles APK. Handelsweg
12, Susteren.

MITSUBISHI Colt, bj. '86,
i.z.g.st. Tel. 04454-4148.
MERCEDES 240 D kl. wit-
autom. bwj. 1977. Vr.pr.
’2500,-; Tel. 045-750743Voerendaal.
Te k. excl. 4 wheel driveNISSAN Patrol Wagon 7
pers., geelkent. 4-drs., 6 cil.
dieselmotor, vele ace. zoals
airco bulbar verende voor-
stoelen, brede wielen,
trekh., imperial, zonneklep,
extra schijnwerpers, kl. wit,
bwj. nov. '84, km.st. 65.000,
i.z.g.st., pr.f 32.000,-, nw.pr.

’ 72.000,-. Tel. 04490-74703.
Te k. Ford ESCORT 1.3
bwj. '85, donkergrijsmet.,
5-bak, getint glas, geheel
uitgeb., 44.000 km, nw.
bnd., als nieuw ’ 13.250,-;
Tel. 04450-2150.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GSR 5 versn., bwj. '80, APK
7-89 ’ 1850,-; 045-222748.

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

VW Polo, '82, '83; Golf, '80; Golf 1.5, '83; Golf 1.3, '86;
Golf GTI, '86; Jetta, '80; Jetta 1.5, '82; Jetta GL turbo
diesel, 4-drs., '85; Passat C diesel, '83; Audi 80 CL, '82;
Audi 80 aut., '81; Audi 80 1.8, '87, n. mod.; Audi 80 die-
sel, '83; Audi 100, '86; BMW 316, '78, '85; BMW 520 I,
'84; Citroen 2CV6, '85; Fiat 127, '84; Fiat Uno 45, '86;
Fiat Regatta 85S, '83; Ford Escort, '79; Ford Escort 1.5
L, '82; Ford Escort 1.6 L, '83, '84; Honda Prelude, '79;
Lada 1500 S stat.car, '83; Mitsubishi Tredia, '83, '82;
Nissan Cherry, '82, '83; Nissan Micra, '84; Nissan 1.5,
86; Opel Corsa 12S, '86; Opel Kadett 1.3 S, '86; Opel

Rekord 2.0 S, '84; Peugeot 309 GL, '87; Peugeot 305
GL, '81; Peugeot 205 XI, '86; Renault Fuego, '83; Suba-
ru 600 DL, '80; Talbot Horizon, '81 aut.; Talbot Samba
LS, '86; Toyota Corolla 1.8 diesel, '85; Volvo-340 1.4 en
1.7, '86. Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-
-644888.

Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. '79, APK eind '89,
i.z.g.st. + LPG. Vr.pr.
’2250,-» Tel. 045-712200.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back bwj. '84, 71.000 km,
duurste uitv., t.e.a.b. Tel.
045-442125.
Te k. v. liefh. schitterende
VW Scirocco TS. Pr. n.o.tk.
Tel. 045-425168.
Te k. Datsun BLUEBIRD
1800 GL '80, pr. ’1950,-;
Tel. 045-320326.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'80. Vr.pr. ’1450,-; APK-
fek. Zeskant 251, Heerlen.

'el. 045-723689.
4 nw. HR-BANDEN op
velg. voor Golf + GTI sport-
stuur, trekh. voor Golf 2.
Reinstr. 16Brunssum.
Te k. MERCEDES 200 bj.'77, apk sinds 3 jr., lpg, kl.
groen + wit-leren int. Auto
verk. i.z.g.st. ’ 3500,-. 04493-
-4758.
VOLVO 360 injectie, wit,
april '88, 5-drs., 14.000 km,
excl. access. ’24.000,-. Tel.
04490-50492.
Te k. DATSUN Sunny
4-drs. bj. '80, apk tot 5-'B9
i.z.g.st. ’3500,-. Tel. 045-
-242277.
Te k. weg. omst. OPEL Ka-
dett 1.6 I top sedan GT-
uitv., 26.500 km, 25-4-88,
platina, lpg, alarm. Nw.pr.
’34.000,- t.e.a.b. Tel. 045-
-426111.
te k. TALBOT Horizon 1.3
LS bj. '80. Pr. ’lOOO,-.
Spiesstr. 91 Kerkrade.
SAAB 99 EMS bj. '77, apk,
trekhaak en nwe. radiateur.

’ 1900,-. 04404-1317.
Te k. ESCORT 1.6 D bj. '85.
Vr.pr. ’ 10.500.-. In de Stak
1 Nieuw-Einde. Tot 14.00
uur te bereiken.
Te k. SEAT Ibiza 900 cc
zwart, bwj. 2-'B6. km.
75.500, apk tot 2-90. Tel. 045-
-751580.

Te koop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
VW Jetta GL 4-drs. div. ex-
tra's '86; Porsche 944 div.
ex. '84; Opel Ascona 181 GT
sport, div. ex. '86; Opel As-
cona 16 diesel, nieuw mod.
'82; Suzuki SC 100 GXLuxe '81; Citroen Visa Lea-
der, div. ex. '86; Fiat Ritmo
'82; Mitsubishi Sapporo
z.g.a.n. '79; Mitsubishi Sap-
poro '78; Mitsubishi Galant
Til; Volvo 244 DL LPG '79;
Nissan Cherry'B3: Opel As-
cona 16S '76; Ford Granada
diesel '79. Ganzeweide 59,
Heerlerheide, 045-
-216475/727711.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Tek. v. liefhebberAUDI 80
GLS, bjr. 80, kl. zwartme-
tallic m. striping en trekh.,
enz. APK gek. Vr.pr.
’3550,-. Ariensstr. 2, Ka-kert-Schaesberg.
VW JETTALX diesel APK,
super mooi, bjr. 28-11-1983.’7250,-. 045-740915.
Te k. Honda CIVIC bjr. '81
autom. ’ 2950,-. Moet weg!
Tel. 045-324763.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zyn
bij Stiba-autosloperij Ra-
gie. Tevens schade- en ge-
mikte automobielen. In-

en verkoop.Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Opel KADETT 13 N hatch-
back, bjr. 7-'BO, LPG, APK
4-'9O, trekh. Vr.pr. ’3850,-.
Tel. 045-319328.
Te k. 3 auto's OLDSMOBI-
LE Cutlas stationcar 8 cyl.
aut. '81 ’3750,-; Lada 1200
L '85 ’1950,- deukje in
deur, Opel Ascona 19 S m.
lpg-instal. '79’ 1650,-. AllenAPK tot '90 045-323178.
SUZUKI Alto GL^2'/2 jr.
oud, km.st. 17.500. Tel. 045--313091.

Veneken Specials
[■ Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
I Passat 1600, 11-'87
i 5-drs., kleur blauw

Ford Fiesta 1100 CL, 1987
Blauwmetallic

i Audi 80 S, 1987, wit
Jetta 1600 C, 4-drs., 1986
i Div. extra's, blauw

BMW 316, 1987, 1984
grijsmetallic

Fiat Panda, '84-'B5
div. uitv. wit, blauw, rood

Audi 80 SC '84 grijsmet.
Audi 80 SC '84 zermatzilvef
Audi 80 Cs '86 grafietmet.

Citroen BK 14E '86 grijsmet
Volvo 360 DL '84 rood
Mercedes 200 '82 wit

Opel Corsa 1200 S '86 rood
Opel Corsa TR '84 zilvermet

Renault 5 TS '86 wit
Audi 100 CC Avant 2.2, 1983

Met airco, schuifdak, getint glas
Opel Kadett, '83 t/m '86,

Diverse kleuren
Opel Kadett Diesel, '83

3-drs., groen
Passat, 5-drs., diesel, '86, roo; Golf Diesel, '86, div. extra's, 9
Renault 9 GTL, '84, blauwrrrêj
Peugeot 309, 1987, 5-drs., v
Peugeot 205, 1987, 3-drs.,

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, *± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), H«JTel. 045-412641. Geopend ma. Vm vr. van W
18.00uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag *; avond. y

MERCEDES-BENZ^ truck-
occasions, lx 711 Ecovan,
wielbasis 3700 mm met
elektr. hydr. kipper, met
alum. zijborden, kopschot
en gereedschapskist. Prijs
excL BTW ’ 54.750,-, 2x 814
Ecoliner, wielbasis 3700
mm, open laadbak met
nbeerklapb. zijborden, mcl.
stabilisator, voor en achter
luchtgeveerde bestuurders-
stoel. Prijs p.st. excl. BTW
52.500,-. Trucks verkeren in
absolute nieuwstaat met
garantie. "De Uiver" 8.V.,
Prov.weg-Nrd. 85-87, Doen-
rade (LB). 04492-1931.
Te k. Opel ASCONA 1.6 L,
bjr. '77, APK tot 7-'B9. met
acces., in g.st. Vr.pr. ’ 1500,-
-045-224233.
Te k. BMW 316 bj. '84, qp
LPG. Inruil mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
T.k. FORD Escort 1600
Luxe '85, op gas, 4-drs.,
APK '90, 5-bak, verstralers,
nwe. banden, open dak enz.
Zuinig. i.z.g.sf. ’11.750,-.
Tel. 043-623577.
Te k. VOLVO 340 Diesel,
bwj. '84, nw. motor, pas
30.000 km, nw. banden +
uitlaat, i.z.g.st. Overcompl.
Moet weg. Inl. 043-615920
na 16 uur.
MAZDA 323 HB, bwj. 10-
-'B2, 83.000km, ’4500,-. Tel.
043-432388.
OPEL Kadett 13S Station-
car, bijna '82, 3-drs.,
’4500,-. Tel. 043-617067.
PEUGEOT 305, 1983, LPG,
trekh., APK-RDW, ’ 3950,-.
Keramieksingel 29, wyk 16,
Maastricht.
Mooie VW JETTA S, 1980,
trekh., APK 2-'9O, ’3450,-.
Keramieksingel 29, wijk 16,
Maastricht.
Te k. ASCONA 18 I. bwj.
'84, i.pr.st., zwart, 4-drs., o
versn., vr.pr. ’ 12.000,-. Tel.
043-615241
Te k. Opel KADETT City,
met LPG bj. '79, APK '90,

’ 1850,-. Tel. 045-453572.
Te k. RENAULT 4, bj. '79,
APK juli '89. De Tichel 8,
Landgraaf, tel. 045-324329.
Te k. MOTOR Celica/Carina
1600, lopend te zien, ’ 350,-;
tevens sportvelgen en voor
Toyota en onderdelen voor
Celica's van '72 t/m '78. Tel.
045-740006.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, '74, met chroom velgen
en div. ace, i.g.st, ’ 1475,-.
TeL 045-740006!
Te koop gevr. Recaro IN-
TERIEUR Opel Manta B.
Tel. 045-321023, na 17.00
uur.
Opel ASCONA 1.6 S, veel
extra's, 26.000 km echt
z.g.a.n., koopje! Tei. 045-
-319202.
Te k. MINI 1100 Special, bj.
'77, ’ 1250,-. Tel. 045-321023,
na 17.00 uur.
Te k. SPORTVELGEN met
banden, nieuw, voor BMW
oud en nieuwtype, 7 J x 15,
tevens band nw. 15x195, 50-
-serie. Tel. 045-316940.
Te k. KADETT diesel, bj.
'85. Julianastraat 2, Schin-
veld.

Te k. MAZDA #V3-drs., le eig., bi. '8W t’4500,-. Tel. 04492 jjg
PORSCHE 924 '78, t
km, i.z.g.st Nw. kt.
’11.950,-. 043-63200^;
MAZDA 323 1.3 l£%
wit, bwj. '83. Vr.pr. ’045-414659. JL
Ford ESCORT lA I
bwj. '84 i.z.g.st. Te'-r752688. _Jk
Te k. VOLVO 360 G^l
dan 1984, i.pr.st. tyiA
Pr. ’ 12.500,-. 045-751^
Autobedrijf RUY^ $biedt aan: Mercedes,'
sportv., 5-bak, schuU?j
Mercedes 190 D ver";
15" sportv., alarrn.Jl
stuurbekr. '85; Me£l280 SL autom., spojYl
brio '75; VW Gpüjt
nw.st'Bs; VW Golf GJflcabriolet 5-bak spor^j
VW Golf GLi 1.6 cm
5-bak, sportv. '80; V^]
C sportv., speciale uiffii
VW Kever 1303Sca»',,
nw.st. '77; Opel Kade»
14" sportv., stripiJJ» il, Opel Kadett I.3Su; mod.) '84; Toyota <&
1.6 GTi 16V coupé, flf. verlaagd, uitgebouwiij

IFord Escort 1.6 I>JU
sportv., zender-uitgeef
'86; Ford Sierra 1.0 V
dan, sportv., stripll)*
BMW 316 4-drs., z*L
'87; BMW 316 fsportv., verlaagd '80. c, 316 2-drs.. zw. glas, h
'84; BMW 5181,. ffl
schuifd. 12-'B5;Audiij%' 2.2 mi. '85; Honda *73
18 LX '85; Honda %,1 2.0 EX stuurbekr.. «S'o'86; Honda Accord %stuurbekr. '86; Hon%
cord 2.0 LX '86: HOJJSvic 1.3 luxe '82; Peugf
GT 5-bak sportui^jaj
Peugeot 505 GL o£j
LPG 06 5-bak '85; Wé
25 TS '86; Renault }} C'86; Mitsubishi Co}Lg
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Tevreden doet oud-bokskampioen
Rudy Lubbers die nacht het licht uit
van zijn hotelkamer in „Santa Maria" en
sluit de ogen. Het is een mooie dag ge-
weest. Eentje die helemaalpast in zijn
favoriete leefstijl. Een dag dus, die zich
heeft afgespeeld in hetbuitenland. Por-
tugal dit keer. Geland op het vliegveld
van Faro, de hoofdstad van Algarve, een
warm toegedekte provincie. Opgetrok-
ken met een man uit de streek, het soort
mensen waar hij van houdt. De ontmoe-
ting met Joaco de Oliveira is vanuit Am-
sterdam geregeld door „Dikke Willem",
een kennis uit de gokwereld. Samen
wat gedronken met twee Nederlanders
die zich hebben aangesloten: Jacob en
Gerrie. Een uitstapje gemaakt, met zn
vieren, naar het toeristen-bungalow-
parkPedras deEl-Rei in het kustplaats-
jeTavira. Met Gerrie gewinkeld in Faro,
terwijl Joaco en Jacob achterblijven in
het vakantie-huisje 52-A. Gegeten in
Casa J.J. aan deEstrada Nacional in Fu-
seta. Op het hotelbed nog wat gelezen
van zijn favoriete schrijver Ludlum.
Lamp uit, ogen dicht. Het is een mooie
dag geweest.

Dan floept ineens het licht aan. Ge-
schreeuw vult zijn kamer. Langs het

bed staan zeven leden van de Guarda
NacionalRepublicana, karabijnen en
pistolen in de aanslag. Het is 17 septem-
ber 1986, 03.30 uur. Rudy Lubbers gaat
in de boeien. Elders wordt ook Joaco de
Oliveira in zijn slaap overvallen. Als ze
aankomen bij het politiebureau van
Faro, zijn ze onverwacht weer met zn
vieren; in het dorp Ameixial heeft de
Guarda het bestelbusje van Jacob en 'Gerrie aangehouden. Weging wijst later
uit dat departij hasj - gevonden op twee
geheime bergplaatsen - 3M.399 kilo
zwaar is.

Op 29 oktober 1987 wordt Joaco de Oli-
veira door de districtsrechter te Loulé
veroordeeld als een groot drugshande-
laar, met een belangrijke lijn naar Ne-
derland. Hij krijgt 10 jaaren een maand,
alsmede een boetevan 14.500 gulden.

In Rudy Lubbers ziet derechter de ver-
bindende schakel tussen Joaco de Oli-
veira en de buiten schot gebleven Dik-
ke Willem, het eindpunt - aldus het
rechtbankverslag - van het hasj-traject
Portugal-Nederland. Lubbers zou de
organisator/coördinator zijn van het
transport. Zijn straf: 8 jaar en 3 maan-
den, een boete van f. 13.500. en tot twin-

tig jaar na zijn gevangenisstraf persona
non grata in Portugal.

Jacob wordt alschauffeur - in dienst ge-
nomen doorLubbers, stelt de rechter
vast - veroordeeld tot 7,5 jaar en f.7500.

Gerrie, de vriendin van Jacob, krijgt
vrijspraak. Jacob heeft alle schuldvan
het hasj-vervoer op zich genomen.
Agent Goncalo Amaral noteerde in een
verklaring van 17 september 1986:
„...Zij wilden een kind en dat was alleen
mogelijk door het kunstmatige proces
via een reageerbuis, hetgeen erg duur
is. Daarom was dit de manierom het no-
dige geld bij elkaar te krijgen".

Op de kop af zit „de bekende Neder-
landse ex-bokser Rudy L." nu 2 jaar en
5 maanden achter tralies en muren.
„Onschuldig" zegt hij. „Er is geen enkel
bewijs geleverd. De rechter heeft con-
clusies getrokken uit verklaringen die
niet mijn verklaringen waren." Hij was,
zegt hij, die dag in Algarve om als vrien-
dendienst een tweede huisje te zoeken
voor Dikke Willem, die hem daarvoor
als makelaar Joaco deOliveira had aan-
bevolen. Wat Jacob en Gerrie betreft:
„Die kende ik helemaal niet. Ik zat met

Joaco te praten toen Jacob op me af-
kwam en zei: Hé, ben jij nietRudy Lub-
bers, de bokser?"

Het bevalt hem niks in dePortugese ba-
jes. Hij wil uitgeleverd worden, daar-
voor zijn gronden, meent zijn advocaat
Jan Boone. Lubbers spande daarom
een kort geding aan tegen de Staat der
Nederlanden en verloor dat op 7 juni
1988. Volgende maand, op 16 maart,
dientde zaak in hoger beroep. In Portu-
gal is de zaak-Rudy Lubbers inmiddels
afgesloten. Twee weken geleden werd
de cassatie verworpen. De papieren
strijd van Rudy Lubbers, richt zich nu
op „Straatsburg". Hij wendde zich tot
het Europese Hof wegens „schending
van de mensenrechten".

Onze verslaggevers reisden naar de
Portugese inrichting „Vale de Judeus"
in Alcoentre voor een bezoek aan num-
mer 505, de gevangeneRudolfus Jose-
phüs Maria Lubbers (43 jaar)dieeen be-
roep doetop het Verdrag van Rome. Als
zijn „nicht" en „vriend" kwamen ze
door de bewaking, samen met tien zou-
te haringen, twee makrelen en de laat-
ste Ludlum.

Ex-bokser Rudy Lubbers vreet zich op in Portugese cel

'God hoort mij brommen'

" Rudy Lubbers tijdens zijn
gevangenneming. De televi-
sie registreerde de arrestatie.

Imago
Een mens rolt toch niet zómaar in
een situatie van 316 kilo hasj?! „Ik
wel dus. Zo ben ik. Impulsief,
goed van vertrouwen en gek op
avontuur. Ik ben er een die als-ie
met iemand thee drinkt en daar
hangt zon Ceylon-zakje in, denkt:
hé, Sri Lanka, nooit geweest. Dan
kan het gebeuren dat ik devolgen-
de dag in het vliegtuig zit. Zetten
ze me in Sri Lanka lekkere zalm
voor waarvan ik hoor dat die uit
lerland komt, is het mogelijk dat
ik een paar weken later naar ler-
land reis. En als Dikke Willem
vraagt of ik voor hem een huisje
wil gaan bekijken in Algarve, dan
denk ik verder niet na, dan ben ik
weg. Maar ik weet het wel: als je in
boks- en gokkringen zit, heb je de
schijn tegen. Dat is het imago. Na-
tuurlijk: er lopen dubieuzefiguren
rond in die wereldjes, maar daar-
om hoef ik daar toch niet mee ver-
eenzelvigd te worden?! Als ze mij
op de slechte mensen in mijn om-
geving beoordelen, dan wil ik ook
beoordeeld worden op de goede.
Ik heb relaties die niet zouden
misstaan in de vriendenkring van
Korthals Altes."

moet zeggen dat ze hier de lamp
voor mij niet om elf uur 's avonds
hoeven uit te doen Dat krijg ik
in het Portugees nietvoor mekaar.
In een andere taalkan ik niks uit te
leggen, dat begrijpen ze hier niet.
Zelfs de directeur spreekt geen
woord Engels. Dat baasje zal dus
wel in zyn rapport hebben ge-
schreven dat hij in de dialoog met
my tot de bevinding is gekomen
dat ik niks te klagen had."
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Schrijfdrift waarmee Rudy Lubbers zich afreageert

Z^6 gevangenisdagen, richt zich deze week op prins
Zn.hard. Die postzegel kan er nog wel bij, na alle uit-
Len aan advocaten, geldboete van de rechter, en reis
Is Verblijf van bezoekende familieleden. Wat is nou,e?cudos op een onkostenpost van ruim honderddui-ni gulden?

Bovenal hanteert Rudy Lubbers
„Het Verdrag" om zijnrecht te ha-
len inzake de procesvoering. Wat
de rechter bewijzen noemt, kwali-
ficeert hij als „vermoedens". Met
de voorschriften om gehoord en
op de hoogte gesteld te worden
„onverwijld in een taal welke hy
verstaat" is - zegt hij, daarin ge-
steund door zun advocaat - gesold.
„Het gingvoornamelijk in hetPor-
tugees of, ookvan mijn kant, krom
Engels. Daar zijn zoveel misver-
standen door ontstaan, dat ik nu
onschuldig zit."

S^n de regels aan de prins
W erkt hij aan zijn verhaal
(w,sProokje Van De Samenle-
lojj- Daarin veegt hij danig de
_l
, aan met zijn naamgenoot die

Sn j^d leidt, met minister VanUj^oek en met minister Kort-
"om s' ofwel "De ZwiJêer- De
i» en e Ziener", ook wel
|j^„ Carnavalstrio De Drie

ijsvogel, iets met papegaaitjes, ik
dacht de Portoricaanse, en nog
wat van die dingen. Nou schrijf ik
gewoon dat ik ook een unieke vo-
gel ben; dr is maar één exemplaar
van. En dat ik ooktot de bedreigde
soorten behoor. Dat ik gekooid
ben, gekortwiekt. En dat m'n sna-
veltje steeds verder afbreekt door
het getik om vrij te komen. Zon
verhaaltje dus."

Maar toch „Inderdaad, ja maar
toch. Ik heb eens aan mijn advo-
caat, Jan Boone, gevraagd: Jan,
wat is dat toch met mij, dat ik on-
gevraagd in de problemen kan ko-
men? Stel, heb ik toen gezegd, dat
iemand nog 200 gulden van me
krijgt, hij woont bij jou in de
buurt, ik geef dat geld aan jou
mee.... „Dat is het nou net", zei-ie,
„dat geld geef je mij niet mee,
want ik néém het niet mee. Weet ik
waar het vandaan komt of waar-
voor het bestemd is." Daar zit veel
in."

den het schitterend dat ik daar-
voor strijd." De directie niet.

LjttßS-opleiding en drie jaar
L ernie Lichamelijke Opvoe-
kg' ?turen de pen naar diepzinni-

_■_ ac hten en stevigevolzinnen.
,al,;ijd overigens. Als de geest

!fk ls van dekwelling en derech-
koud, omdat er in de cel

S t c^el ëloeit die het vries-
ttw *an opvangen, wil het wel
Jide jniet vlotten. Of, zoals hij op

Jaarsnacht aan de Nationale
%& man schreef: „De om-

'Sheden beletten mij niet de
te blijven benade-

HtjZlaar de schrijfstijl lijdter wel

Schat
Hetisde tweede briefaan de fami-

ta, n Oranje. Dc oudste dochter
ffj| er begin 1988 een. „Tijdens
N^Tipische Spelen van Tokio,
?% een nalfuur met Beatrix ge-
[Wetl- Ik dacht: diekent me, die
pj je^n-of-ander ministerievoor
fa. beweging kunnen zetten."
[Wfl afliep, meldde hij dc Na-

Ombudsman op Nieuw-
\v/ c Schat draagt mijn
taö over aan het ministerie en
ftiVo dc heerVan den Broek te

rden." Dat gebeurde via dc
Li» andse vertegenwoordiging

" Ssabon.

Filosoof
Zijn medegevangenen - drugshan-
delaren, moordenaars en roofover-
vallers - zijn hem „de filosoof'
gaan noemen. Voor de directie is
hij de grootste lastpostvan alle525
gasten die ze in huis hebben. On-
der de leuze „Maling aan alles",
bokst hij voor rechten waar ze in
„Vale de Judeus" nog nooit van
gehoord hebben. Dat verbaast
Lubbers' niets, want na bestude-
ring van het Portugese politieke
klimaat vanaf 1928, is hij tot de
vaststelling gekomen dat hij zich
in een land bevindt waarin ze zich
met de in 1974 via een revolutie
binnengemarcheerde democratie,
geen raad weten. De exponenten
daarvan, zijn voor hem de bewa-
kers. „Stomme machtswelluste-
lingen". Ze slingerdenhem ooit op
rapport „wegens het gooien met
broodkruimels tijdens de maal-
tijd", waarna hij voor straf 90 da-
gen in zijn cel moest eten. „Nou ja,
eten Het meeste is te goor om
naar te kijken, laat staan door je
keel te proppen. Sla waar de slak-
ken doorheen kruipen, halfgare
kool, stinkende kippen, varkens-
vlees waar nog huid vol troep aan-
zit. Er is een jongenin m'n blok die
momenteel alleen wormen schijt,"
Daarom een brief naar de minister
van hygiëne in Portugal en Volks-
gezondheid in Nederland.

Wanneer Rudy Lubbers een kro-
ket openbreekt en de bonen-hap
van de vorige dag in andere vorm
geretourneerd ziet, zet hij zich an-
dermaal aan de opklapbare
schrijftafel in zijn cel. Hij wendt
zich, met een afschrift aan de di-
rectie van de gevangenis, tot een
hoogleraar voedingswetenschap-
pen in Coimbra. „Want naar mijn
weten dient eenkroket een vastge-
steld minimaal percentage vlees te
bevatten."

" Het legendarische gevecht tussen Lubbers en Mohammed Ali. Lubbers bleef ondanks deze
rechtse hoek van Ali de volle twaalf ronden op de been en verloor uiteindelijk op punten. " Rudy Lubbers, enige tijd

voorwijn reis naar Portugal.

Vulkaan
„Ik ben hier tot het besefgekomen
dat ik op een vulkaan leefde, met
allemaal vulkanen om me heen.
Dat zal ik moeten veranderen als
ik terug ben in de maatschappij.
Die terugkeer, daar zie ik tegenop.
Ik ben bang dat ze me altijd zullen
blijven aankijken op deze zaak.
Misschien ga ik welweg uit Neder-
land, ik weet het niet. In m'n
hart Het liefst zou ik blijven.
Met oud-topsporters een soort
centrum voor jongens runnen;
kennis overdragen."

Als het gerucht gaat dat een gede-
tineerde is afgevoerd naar het ge-
vangenisziekenhuis wegens open
tbc, knalt Lubbers er een brief
naar het ministerie overheen met
de vraag om opheldering. En een-
maal toch bezig, pakt hij meteen
de medische voorzieningen aan.
„In de tandartsenkamer bevindt
zich slechts 'een stoel en een tang
en de dokter is al een jaar onder-
weg." Dr waggelen hier pelotons zom-

bies door het gebouw. Vooral te-
gen de tijd dat de rechter komt,
eens per veertien dagen. Die man
beslist dan of je halverwege je
straftijd - dat is de regel - in aan-
merking komt voor in vrijheids-
stelling. Dan is de spanning zó
groot dat de pillen handenvol ge-
geten worden. Spanning en de-
pressiviteit kunnen hoog oplopen.
Ik heb hieral vijfgevallen van zelf-
moord meegemaakt. Niet dat ik er-
bij was toen ze aan hun broekriem
gingen hangen, maarwij weten al-
lemaal: het was zelfmoord."

Dus klom Rudy Lubbers weer
achter zijn bureau. Dit keer voor
een brief aan Portugals president
Mario Suarez, aan wie hij het voor-
stel deed voor een televisie-cursus
„Mensenrechten". Een beetje
winst nu. „Sinds kort hangt er op
de publicatie-borden een brief,
waarin staat dat conflicten opge-
lost moeten worden via de dialoog
tussen gevangenen en bewakers
met respect voor beider standpun-
ten. Da's ook maar betrekkelijk
hoor. Komt op een avond zon
baasje in mijn cel en vraagt: hoe is
het hier? Dat kon ik aan Portugees
nog net begrijpen. En dat licht
„luz" is, weet ik ook, maar hoe ik

Bij het afscheid zegt Rudy Lub-
bers: „Er zijn er diezich hier over-
eind houden door te hopen dat de
paus eens op bezoek komt zodat er
amnestie wordt verleend. Ik haal
mijn kracht uit het schrijven van
brieven en het bestuderen van het
gedrag van de andere gevangenen
en de bewakers. Die belangstel-
ling voor de mens heb ik altijd ge-
had. Wat dat betreft ben ik hier
goed op m'n plaats. Ik zit op de
universiteit van het leven." Zon-
der het antwoord af te wachten,
vraagt hij: „Ben ik een beetje goed
overgekomen? Ik hoop het. Eer-
lijk gezegd ben ik wat positiever
geweest dan ik me van binnen
voel. Ikke... Ik wilde overkomen
als een kerel, maar god heeft me
horen brommen."

die geboycot worden door de auto-
riteiten - met vriendin Ria,
schermt hij met artikel 12. Aan de
hand van artikel 4, lid 1, heeft hij
geweigerd om in de gevangenis-
drukkerij te werken.

„Niemand", zegt dat artikel, „mag
in slavernij of dienstbaarheid wor-
den gehouden." Lubbers: „Ik zou
negentig cent per dag verdienen.
Dat vind ik slavernij." Zijn meest
recente actie geldt artikel 11, lid 1,
van de mensenrechten: „Een ieder
heeft recht op vrijheid van vereni-
ging met inbegrip van het oprich-
ten van een vakvereniging, of zich
aan te sluiten bij een vereniging
voor de bescherming van zijn be-
langen." Wat hij wil: „Een bond
van gevangenen. De jongens vin-waarvan hij de indruk heeft dat

de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden" (Rome,
1950), ligt als de bijbel van de ge-
knechte in zijn cel, die hij om-
schrijft als „een tochtig hok van 3
bij 2 meter, waarin een schuimrub-
bermatras dat beschimmeld en
uitgezakt ie, voorzien van vier de-
kens die niet meer zijn dan op een
merkwaardige manier bijelkaar
gehouden partij draadjes waar de
wind doorheen blaast." Met „Het
Verdrag" in handen, bevocht hij
het verbod om in het Nederlands
te corresponderen met zijn fami-
lie; volgens artikel 8 lid 1 had hij
daar recht op maar toen dat was
erkend, had hij al 7 maanden geen
post kunnen versturen en ontvan-
gen. Voor zijn trouwplannen -

Wie vraagt, die krijgt, en wie even
zonder zit, jat bij een andere jon-
gen. Laatst hebben ze er een met
een boekbindersmes neergesto-
ken om in zijn pillenpot te graaien.

Hy schampert over het huis-
krantje waarin de gevangenen niet
mogen schrijven, zodat alleen de
stem van de directie doordringt.
Wat heeft hij zich de laatste keer
geërgerd aan een artikel over
drugs. „Ze wezen op de gevaren
ervan. Maar onder het toezicht van
de directie, wórdt het spul hier
door de arts met kilo's tegelijk uit-
gedeeld om ons rustig te houden.
Zo proberen ze opstandig gedrag
te onderdrukken. Valium 10, mor-
fine, halbol, rohypnol, sedex

Het „Verdrag tot beschermingvan
Hok

A. k heeft opdracht
*%h ü

et ministerie de ontvangst
m. :* brief mede te delen." Als
\Ht Vfr die schriftelijke kruis-
tNt . angs de Haagse burelen
3 hl' éo^1* Lubbers' emotie, omiN \»ftrix tot explosie te komen.
i rOck°rdt de kale tafel in de kale
jjh g^ersruimte van de gevange-
't h ramd door zijn knuisten die
r>lh,'ZKtober 1973 twaalf ronden
Ir'ern teSen Cassius Clay.
W tafa^ nietszeggende ambtelij-
Jtan al van een paar regeltjes.
fl? éé^fnkel uitvoerig antwoord.
lï^rcj ,brief van Justitie na. Een
m*Ü w'°Ze brief, waarin ze me
ÏNt J2en dat Je op de hoo^
Sv^r ] Z^n van de gevolgenin een
ïPIU 9\)d wanneer Je daarrisico's
Wst_ l' "erder niks. Geen begrip,
fc°°fir p' Maar nou Beatrix in de
Sj^fh6 " " ..Rechtshulp en rechts-
JV-i^d, ook voor landgenotent. ue grens."

Ag r°eg hij aan de Ombudsman:|iö^e 'nijn koningin misbruikt
Zw0 *°t het uitsprekenvan zul-

ij^ts orden, waar in de praktijk
3<L*rljiri " terecht komt? Tegen-
ïi'^sbf '.Pv- medewerking van
EV i. nt>es die toch gekozen zijn. 'tetv-. V°lk'teneinde het volk te
L ;
Ag]r'ns Bernhard niet, aan geen
Jll- aal ,??ederlandse autoriteit

Kj*it "ij ooit nog iets vragen.
V& hem01 wrok en haat" Ze kun"
f\ hgZ1 wat, net als de bewakers
KJ^Jes aan eten harige varkens-ren en. varkensstaarten voor-
jaarw ',Dat vreet ik ook niet."
M7Ha Sr gaat die briefnaar prins
m dan over? -Juliana en
I» fonri n vori6 Jaar m Madrid
\ as opgericht voor uitster-

V v°gelsoorten; de Siberische
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DETT combi 1.3 S,
lrs., '84. '85;Mercedes 230: '81: Mitsubishi Galant
mbi 5-drs. '80; Escort 1.3

Kadett city '79; Kadett
5-drs. '81; Manta Berl.

I '79; Inr. mog. en gar.. obedrijf Ad van Neer,
:dweg 160,Heerlen. Tel.:

045-416023.
VLBOT Horizon die-
gnjs kent. km.st.

\ r.pr. ’ 7800,-. Tel.:
0-3538 na 17.00 uur.

k. CHEVROLET cita-
n bwj.'79. ’1500,-. Tel.:
-310766.
Zie ASCONA bwj.'7B
'K nov.'B9 PrJIBÖO,-.

Doormanstr. 61,
igraaf.

Z. FORD Escort 14 CL 5
1186 m. extra's[ {5.500,-. Tel: 045-316940.

Bespaar veel geld op Uw
AUTOVERZEKERING.
Ook voor beginners. Tel.:

423208... TRANSPORTER grijs
kant., APK 12-'B9. bwj. eind

gesloten uitv. Tel: 045--. S2.
PIUGEOT 305 SR 1978, op
L.PG, kl. rep. nodig verder

t. wie biedt? Tree-
kpln. 67, Brunssum.

Tel: 045-225343.
k. OPEL Manta 16S '76

APK '90 ’ 1350,-. Tel: 045-
-940.
<_ OPEL Kadett 16 LS.
r. juni '85; i.z.g.st. LPG,radio-cass. 83.500lm; Prijs
.750.-. Tel: 04746-4824.

k. PAJERO mei '87; zil-
ijt. Tel: 04752-2676.

oei KADETT GSI.
1987, 2.0 L. geheel uitge-
bouwd, enige in Nederland;
Ford Escort XR3 I RS tur-

-1987. iets aparts; Por-. e 911 coupé, 1979, rood,
nieuw; PÖrsche 928

torn., 1981, geheel S-uit-voerd; Mercedes 190 E,
16 klepper, 1985, 30.000
gel; BMW 316, 1984,

" gas. sportwielen, enz.,
type; Ford Escort 1600

4-drs., 1985. zwart;
ObelKadett 16 D, 1984,AN;

2 CV 6 Special,
..V Inruil en finan-
mogelijk. 3 maan-
-10.000 km-garantie.
eg-Zuid 304,

aCtel. 045-324498.
HONDA civic 1200,

. APK 2-'9O, bj.'79.
f1300,-. Tel: 04754-

AUSTIN Mini Estate
72.000 km. APK.

Tel: 04490-43654.
art. Ford SIERRA 2.0bi. '84 45000 km, als
045-752215.

911 Targa SC
78. 86.000 km, met

achterschade
0,-. Porsche 911 SC

'78, met rol-schade
').-, Autobedrijf F.
,aten. Hoek Kaalhei-

'. eg-Dentgen-
eg, Kerkrade. Tel:

>3288.
KADETT 1.6 D '83. m.

APK. 2-'9O i.z.g.st. ’ 6.750,-.
45-4583197
H5TL, bj.'7B, APK tot
0, Vr.pr. ’ 850.-.

184, Eygelsho-

"A 11 L jubileum-
tjetint glas, Pullman

150,-. Rotterdam-
-24. Heerlen.

Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak,
n automaat CL, '86,

2.500,-; diverse
-lERRA'S2.O, 1.8, 1.6,
3-drs. en combi, '83,
36 en '87, vanaf
0.- t/m ’21.000.-:
Escort 1.1 Laser,
'85, ’12.500,-; Opel

a 1.8 LS. TJ7,
ö,-; Opel Ascona 1.6
<vs, 5-drs., div. ace,
11.500,-; Opel Corsa

LS, 2- en 3-drs.,
14.750,-; Peugeot 505
.bak, '85, ’15.500.-;
Lit 25 GTS, 5-bak, '86,
0,-; Renault 11 1.4
.vay. 5-drs., 5-bak, '86,
)0,-; Mitsubishi Ga-

lant 1.6 GL, 5-bak, '86,
10,-; Mazda 626 1.6,
'83. ’9500.-; Subaru

o Mini bus, '84,
: Nissan Stanza 1.8

drs.. '83, ’ 9500,-; Nis-
J.!eubird 1.6 GL, '81,. Financieren en Bo-
u-antiebewijs. Auto-
:' P. van Dijk en Zn.,
ertsweg 33, Land-
Schaesberg-Kakert),

>311729. Alle keurin-
egestaan.
sterfgeval te k. OPEL

' Sedan 1.6 i. Bj.'BB.
3250 km. Te bevr. Maarzijde
19, Terwinselen.

RENAULT 4 GTL,
.kt '89, vr.pr. ’ 1500,-.

,3-728617.
Special, dcc. '77,

)t i-2-'9O, ’ 750,-. Tel.
1568.
edrijf Frans Vanhau-
edt aan: VOLVO 240
.PG, '86; Volvo 244

GLE. LPG. t '80; Volvo 345
QL. '82; Opel Kadett 1.3,
85: Opel Kadett 1.3,LPG. t.
81; Peugeot 205 GTI '85;

ot 205 XS, '87; Peu-
-05 XE, '85: Peugeot

5()5 SR, LPG. '80; Peugeot
505 GR, LPG. '80; Ford
Taunus 1.6 L, '82; Renault

2.0 TX '82; Mitsubis-
GLX T,, '85; BMW

80; Fiat Panda 45 S.
km, '85; Citroen Visa
Porsche 911, '77, '78,
bot Samba'B3. Hoge

n -eigen werk-
■ile en dicrete fi-

ring - evt. 6 mnd.
'Popgarantie - evt. leenauto -

-.laarmaken. Autobe-
Frans Vanhauten,

Kaalheidersteenweg-
"nbacherweg, Kerk-

rgde. Tel.: 045-423288.
Tte k. GOLF kl. wit bj.'B2.
90.000 km. APK 2-'9O. in

'r. ’ 6500.-. Renierstr.
Kilheide, K'rade-w.

" ISSAN Sunny SLX,
t, km.st 10.000, 1,5
id. Tel: 045-715145.

verkoop gebr.
3ANDEN met ga-
Passartweg 39, Heer-len. Tel: 045^222675.
dio stelen wordt nu

\*>or de dief zinloos. Wij
bieden u aan: RADIO-CAS-
SETTE. 2x12 watt luid-inbouwboxen,

voor de stunt-
m ’ 139- (op is op).
ijken en kopen. G.G.I Heerenweg 284,. (grote weg Hrl-

G.G. auto's biedt aan met
degelijke garantie: OPEL
Manta GTJ, bwj. '86; Re-
nault 25, met alle extra's,
1985; Ford Sierra. 5-drs.,
1985; Audi 100 CC 5-cilin-
der, injectie, bwj. 1984;
Ford Escort 1.6 Luxe, 1984;
Ford Escort 111, bwj. '82,
'81; Citroen BK 16 TRS,
1983; Volkswagen Jetta
1600 cc, 1987; Honda Prelu-
de, i.nw.st., 1981; Ford Fies-
ta 1100 Luxe. 1982; Toyota
Celica 1.6, 1984; Volvo 343
DL, zeer mooi, 1982; Mazda
323 aut., 1983; Ford Mus-
tang Fastback, 1980; Peu-
geot 305 SR, 1981;'Suzuki-
bus, grijs kenteken, 1984;
Opel Ascona, ’2700,-. Ga-
rantie, inruil. APK, verder
onderhoud. Ook het adres
voor al uw auto-accessoires.
Let op. Deze week aanbie-
ding stereo autoradio met
boxen, 2x50 watt, slechts

’ 139-, geheel compleet.
G.G. auto's en shop, Hee-
renweg 284-286, Heerlen,
224172 (grote weg Hrl.-
Brunssum).

Te k. PEUGEOT 309, bwj.
'88, kl. wit, kmst. 25.000.
045-459222 na 18 uur.
Te k. CITROEN AX 11 TRE
febr. '87 km.st. 23000, me-
tallic blauw. Nw.pr.
’19.900.-. Vr.pr. ’13.750,-
-tel. 04404-2057.
Te k. Opel KADETT bj. '77
i.z.g.st. pr. n.o.t.k. tel. 04451-
-1513.
VW POLO de Luxe m. '80
in nw.st., radio, APK

’ 2750,- tel. 045-454087.
OPEL Kadett, bwj. '71,
voor liefh., ’ 1750,-. Tel.
045-463089.
Te k. VW SCIROCCO, '78,
pr. ’ 2850.-. Tel. 045-271720.
BMW 316, '84, APK 2-'9O,
88.000 km. bijz. mooi,

’ 13.750,-. 045-455778.
Ter overname aangeb. weg.
vertrek buitenl. VOLVO
RED LINE 5 drs., bj. 4-'BB,
tot. prod. 300 st., 1700 cc
mot. m. kat, zwart met.,
sportvelgen, vele ace. zoals
centr. vergr., toerentel., get.
ramen, spoiler enz. km
10.500. nw. pr. ’31000,-,
vaste pr. ’27500,- Tel. ml.
vr. za. en zond. tussen 18-19
u. 045-441242 dhr. R. Mag-
delijns.
Te k. MERCEDES 407
vrachtw. m. openlaadbak, 5
m. lang, groot en kl. rijbe-
wijs.rnbj. '80, 045-444510.

Lancia
Unieke

aanbieding
Lancia Thema „Nardi" van-
af ’ 44.950,- mcl. BTW of
’511,-, excl. BTW per
maand. Vraag naar het
Lancia financeplan. Kom-
pier „een begrip in Lancia",
Akerstraat 150, Heerlen,
tel. 045-717755.
SENATOR, 1986; Mercedes
190E, '85: Volkswagen ca-
briolet, '86; Rekord 2.2 I,
'86; Corsa Hatchback,
3-drs.. 1.5 D, '88; Kadett
Hatchback 1.3, 5-drs., '86;
Kadett Hatchback 1.3 S,
3-drs.. '87; Ford Escort 1300
L, 3-drs., '82. Inruil en fi-
nanc. mog. 1 jaar garantie.
J. Buisman, Stenen Brug 1,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
S.M.A.S. ruimt op!!! BMW
320i, bj. eind '83, zeer mooi,
km.st. 80.000, ’ 15.500,-;
Austin Metro. bj. '83,
’4950,-: Ford Escort 13 L
Bravo, '84, zeer mooi,
’9500,-; Talbot 1510 SX. bj.
'82, ’1950,-; Citroen GSA,
bj. '82, zeer mooi, ’ 1950,-;
Fiat 133 de Luxe, bj. '79,

’ 750.-; Datsun 120AFll, bj.
'78, ’650,-; Citroen G Spe-
cial, bj. '80, Break, ’550,-;
Fiat Ritmo, bj. '80, ’ 1950,-.
Alle auto's zijn APK-ge-
keurd en verkeren in zeer
goede staat. Voor ml. tel.
04704-4411.
Tek. BMW 320i, bj. eind '83,
zeer mooi, 80.000 km, prijs

’ 15.500.-; Austin Metro, bj.
'83, ’4950,-. Voor ml. tel
04743-1881.
Te k. Ford ESCORT 131
Bravo, '84, zeer mooi, prijs
’9500,-. Tel. 04750-31410.
Te k. FORD Escort 1600 L
Bravo, zeer mooie auto, bj.
'82, ’7650,-. Tel. 04490-
-10165.
Te k. Ford GRANADA GL
Combi i.z.g.st APK tot 2-'9O
stereo, nw. bnd., uitl, lpg,
trekh. Vr.pr. ’ 2350,- Inr. kl.
auto mogl Heerenweg 340,
Heerlen tel. 045-228717.
Te k. VW SCIROCCO GL
bj. '79 APK ’2850,-. Tel.
045-720951.
Te k. RENAULT 5 TL bj.
'80 APK ’1750,-. tel. 045-
-720951.
Te k. voor liefh. MERCE-
DES 280 SE, alle extra's, m.
'79, le eig. Tel. 04490-15431.
BESTELWAGENS: Fiat
242, extra lang (4 m laad-
ruimlengte), bj. '80, ± 95.000
km gelopen; Peugeot J 5
Grand volume, bj. '84, ±
48.500km gelopen. Te bevr.
tijdens kantooruren 04754-
-6179.
Auto Bianchi LANCIA i
A-112, le eig. bj. 11-'B4
km.st. 62000 in perf.st
vr.pr. ’ 6250,-; 04490-42645.
GOLF 1300 C, bwj. '86,
i.z.g.st, APK t/m 13-2-'9O, ikm.st. 30.000, vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 043-435188.;
Te k. in st. v. splinternw. 'FORD Sierra 2.0 GL, 5-bak, :
nw. mod., '84, 5-drs., kl. ■frijsmetal., alle extra's, :9750-, met keuringsrapp.
d.d. 14-2-'B9. Inl. 043-254462. ,
Tek. KADETT, 4-drs., 12 S, ,
bwj. '81, i.z.g.st Will. v. ,
Oranjestr. 16,Kakert-Land-
graat 'Zuinige OPEL Kadett Cou- '.pé, '78, APK 2-3-'9O, i.z.g.st, :± ’ 1950,-. 045-323796. i

Saab
99 combi coupé, zéér
mooi, speciale prijs
99 4-drs., bruin, erg inter-
ressant '81
99 4-drs. zilver+lpg '82
900 Turbo S 16 kleppen'B4
900 I 5-drs., blauw, schuif-
dak '85
900 Turbo 2-drs. zilver .786

Lancia
Ypsilon 10 Fila, mooi '87
Prisma 1600 inj '87
Thema Turbo diesel, blauw

'85

Overig
Renault 30 6 cyl '79
Renault 30 Broadway....'Bs
Fiat Croma Turbo d '87
Mitsubishi Colt '87
Citroen 2CV '83
Automobielbedrijf Kompier
Akerstraat 150, Heerlen
tel. 045-717755.

Bedrijfsauto's
Mercedes2oB '82
Mercedes 207 D '79,82
Mercedes 307 D '82
Mercedes 307D dub.cab....

'80/82
Mercedes 407 D '82/83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes 508 D '83
Mercedes 508 D bestel
lang '85
Mercedes 608D met glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79/82
Mercedes 813Dopen en
gesloten '77/84
Mercedes 1417D trekker
Mercedes 1419Dopen en
gesloten '82
VWLT3SDbestel '79
Citroen best.diesel '81
W. Feyts auto's

Vaesrade 61-63 Vaesrade
Tel. 045-243317
Te k. OPEL Ascona E kl.
zwart bj. '81 kleine schade,
pr. n.o.fk. tel. 04492-1249.
Te k. MERCEDES 190 E te
bevr. tel. 04498-52195.
Te k. gevr. loop- sloop- en
SCHADE-AUTO'S v.a. 50
tot 4000 gld. 04490-26242.
Mitsubishi Pajero 2500 Tur-
bo diesel nieuwstaat 32000km, met veel ace. radiio,
trekhaak, chroom velgen,
getint glas, electr. ramen
nez. enz. sept. 1987; Nissan
Patrol 33 liter diesel, trek-
haak, radio enz. 1985; Hon-
da Civic 1500 GL 3-deurs
1986 nieuw; Fiat Uno 45 CL
1986 30.000 km; Mini 25
sept. 1984. Jubileum uitga-
ve. Austin Maestro 1600
HLS 1984; Austin Montego
1600 HL 1984; Austin Mon-
tego 2 Itr. Turbo MG 1986;
Rover 2600 S dcc. 1984 als
nieuw; Austin Maestro
Mayfair, alleluxe uitv. 1985;
Austin Metro 1300 automa-
tic 1985; Opel Kadett City
1978; Ford 1600 1978; Mini
Speciaal 1979. Binnekort
weereen Rover 213 SE 1987
nieuwstaat; Austin Rover
Dealer HAVE Industrie-
straat 31 Sittard 04490-
-15195. Uw adres voor
nieuw, gebruikt en APK
keuring. Bovag-bedrijf in-
ruil financ. binnen 24 uur.
Dus tot ziens.

Knutselkoopjes
Volvo 144, 1970; Manta,
1976; Sunbeam, 1979;
Volvo aut., 1979; Renault
4, 1980; Fiat 127, 1982.

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard, 04490-17544.

Fiat Sittycar
Uno 45, rood, 1984,
6500,-; Uno 45, rood,
1985, 10.900,-; Uno 45,
blauw, 1987, 12.900; Uno
45, zwart, 1986, 11.900,-;
Uno 60 S, rood, 1986,
13.900,-; Uno 45, silver,
1987, 14.900,-. Fiat Sitty-
car, Pres. Kennedysingel
8/12, Sittard, 04490-
-17544.

Fiat Sittycar
Panda 3.4, do.rood, 1985,
7400; Panda 3.4, zwart,
1986, 8900; Panda 750 L,
blauw, 10-1986, 9900;
Panda Carrara, wit, 1987,
10.900; Panda 750 CL,
rood, 1987, 10.900. Fiat
Sittycar, Pres. Kennedy-
singel 8/12, Sittard, 04490-
-17544.
Tek. Opel ASCONA 16LS,
4-drs., kl. zilver, i.z.g.st.,
bwj. '83, ’7950,-. 045-
-221758 of 227250.
Te k. Ford GRANADA
6-cyl. aut., mooi en goed,
bwj. '80, prijs ’2750,-. Te
bevr. Maastrichterstr. 157,
Brunssum.
Te k. M-B 200 D, bwj. '75,
i.z.g.st., nw. motor + stereo-
inst Vr.pr. ’3500,-. Tel.
045-241491.
M-B 200 D, bwj. '75, i.z.g.st.
Tel. 045-241491.
KADETT, bwj. '77, LPG,
’1250,-; Mazda 323, bwj.
'79, LPG, ’1200,-; Mazda
626, '80,LPG, ’ 1600,-; Sim-
ca Horizon, bwj. '78,
’1200,-; Mercedes 240 D,
bwj. '77, ’ 1400,-. Na 12 u.:
Mariagewandenstr. 4.
Hoensbroek, 045-215194 of
04492-1332.

BMW 732 i schakel
1983 3n 735 i automatic 1983
American Cars Schimmert 04404-1888.

Mercedes 190
als nieuw 1985 wagen heeft pas 21000 km gelopen 1e
eigenaar!!!!
American Cars Schimmert, Groot Haasdal Schimmert ;
04404-1888.

Range Rover Vogue
blauwmetallic zeer mooi 1985 American Cars Schim- j
mert Groot Haasdal 6, Schimmert 04404-1888. .

FIAT Uno 75 IE 5 mnd.
oud, km.st. 5600, 5-drs. zeer
excl. uitv. m. katalysator,
nw.pr. ’ 27.400,-, pr.

’ 18.250,- 04490-42645.
OPKNAPPER BMW 7-se-
rie, motor '83, goed ’ 1750,-
-tel. 045-725634. __
Te k. Ford FIESTA bj. '77
APK '91 i.z.g.st. Vr.pr.

’ 1.350,-04490-49660.
Te k. FIAT Uno 60 S zilver
bj. '87 vrjDr. ’14.350,-. tel.
045-421035:
SKODA 120 L als nieuw
1988, American Cars
Schimmert 04404-1888.
Part. MITSUBISHI Colt
GL diesel, nieuwstaat, wei-
nig km, bj. 12-'B4, nw. mo-
del, schadevrij, ANWB-
keuring, gevr. inruil ± bj.
'80. Tel 045-215303.
Te k. excl. DATSUN 280
ZX.T. bar, autom., bj. '83,
kl. antraciet, orig. lm. vel-
gen, elektr. ramen, get. glas,
check-controle, i.z.g.st.,
prijs ’17.000,-. Tel. 04749-
-4196.
SUZUKI Jeep 4x4 pick-up,
bj. '83, ’ 8750,-. Tel 04499-
-3026.
Te k. LADA 2105 bj. '82
APK 2-'9O vr.pr. ’ 1500,- tel.
043-612580.
Opel KADETT Combi 1.3
SL bj. '81, tel. 045-424123.
Te k. VOLVO 343 GLS 2 li-
ter, met LPG, bj. '81, prijs
’4750,-. Tel. 04499-302fr

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45... '81 t/m'B7 NissanCherry 1.3 GL ...'B6
Uno 45-55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL 781 t/m '85
UnoDiesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11 TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel Corsa TR '84
1271050 '86 Suzuki AtroGL '87
RegataBsS, 10OS '84 Skoda 120LS '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo 345DLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Te k. MERCEDES 300 D,
Amerikaanse uitv., alle ex-
tra's, automaat 1978, apktot
3-'9O ’5750,-. Kissel 46a
Heerlen. 045-723142.
Te k. FORD Capri 1600 S
model 1980, geheel zender
uitgebouwd, sportwielen.
Apk tot 3-'9O ’ 4750,-. Kissel
46a Heerlen. 045-723142.
Te k. PEUGEOT 505 Gr
model 1987 met onder-
houdsboekje, electr.
schuifd., 68.000 km, antr-
.met, absolute nw.st.

’ 14.950,-. Kissel 46a Heer-
len. 045-723142.
VOLVO 343 Dl automaat,
bwj. '80, apk tot okt. '89. Pr.
’2500,-. 045-723148.
Te k. rode VW Scirocco,
vele ace. 0.a.: ATS-velgen,
sportuitlaat enz., apk. gek.
i.z.g.st Vr.pr. ’ 2150,-. Eren-
steinerstr. 5 Kerkrade.
Te k. VOLVO 343 DL
autom., 85.000 km, i.z.g.st.
Tel 045-460516.
Te k. CITROEN Visa Super
bj. '81, kl. blauwmet, apk
tot febr. 1990, i.st.v.nw. Pr.

’ 2700,-. Kaalheidersteen-
weg 62 Kerkrade. Tel. 045-
-418797.
Koopje OPEL Ascona bwj.
'84, i.z.g.st Te bevr. Zonstr.
290 Kerkrade.
FORD Taunus VAN, grijs
kent, bj. '81 i.z.g.st. Prijs =
dagwaarde. Tel. 045-452953.
Te k. VW BUS. Te bevr.
045-420584 of 416657.
Te k. FORD Escort 1300 L
5-drs. i.z.g.st, bwj. '81,
75.000 km. Vr.pr. ’5750,-.
Tel. 04492-3582.
VW GOLF 12300 LS bwj.
'79, 5-drs., apk, i.z.g.st. Vele
extra's ’ 3950,-. Deken Keu-
lenpln. 3 Schinnen.
MITSUBISHI COLT GL
bwj. '80, apk, goudmet.
i.z.g.st. Deken Keulenpln. 3
Schinnen.
VW Golf C bwj. '83, apk, zil-
vergrijsmetall., nw.st.
64.000 km. Deken Keu-
lenpln. 3 Schinnen.
MAZDA 323 1300, 3-drs„
apk, i.z.g.st. Deken Keu-
lenpln. 3 Schinnen.
Te k. MINI Special 1100.
Vr.pr. ’750,-. met apk. bwj.
'77. Nw. motor. Tel. 045-
-228332.
Te k. OPEL Ascona 19 N
'79, i.z.g.st. met apk’ 2500,-.
Rdr. Hoensstr. 181 Hoens-
broek.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, i.pr.st. met apk’ 1500,-.
Rdr. Hoenstr. 181 Hoens-
broek^
AUDI 100 cc bwj. '83,
i.z.g.st. Pr. ’13.500,- mcl.
gar. Tel. 045-215783.
Tek. DATSUN Cherry bwj.
'79, apk '90. Tel. 045-242565
Nuth.
PONTIAC Grand Leman4-drs. 8 cyl. bwj. '80.Inruil
mog. Tel. 045-220490.
CHEVROLET Maübu
4-drs. bwj. '80, lpg, 8 cyl. In-
ruil mog. 045-220490.
CHEVROLETCamara Ber-
linettea 8 cyl, automaat,
met lpg '80. Inruil mog. Tel.
045-220490.
CHEVROLET Blazer 4
w-drive, 8 cyl, lpg, bwj. '78,
met div. opties. Tel. 045-
-220490. Inruil mog.
Te k. TOYOTA Starlet BK
bwj. '86, 5 versn., klapr.,
enz. ledere keur. toegest.
Pr. n.o.t.k. Te bevr. Wolver-
lei 6 Kerkrade. Tel. 045-
-424426.
Te k. aang. Ford GRANA-
DA '78, trekhaak, autora-
dio, apk. Koelmoer 72
Schaesberg.
Opel ASCONA '78, 2 Itr.,
uitgeb., sportwielen. Tel.
045254081.
Ford ESCORT 1600 bravo,
5-gang, laat '82, als nieuw,
gas. Tel. 045-254081.
Te k. VW Polo bwj. '79. Apk

’ 1350,-. Tel. 04405-2936.
PORSCHE 924 i.n.st. en
sp.velgen, 5-drs. Vr.pr.
’15.250,-. Tel. 04492-3582.
Porsche 944 MOTOR '86,
compl, 35.000 km. Vr.pr.

’ 3500,-. Tel. 04492-3582.
Te k. HONDA Accord
3-drs. bwj. '79. Vr.pr.

’ 1250,-. Tel 04492-3582.
Te k. OPEL Manta CS
i.z.g.st., bj. '79. Vr.pr.

’ 2750,-. Tel. 04492-3582.

Uitlaat kapot?
dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsberg 175,
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax uitla-
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterdags
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation. #—
Te k. FORD Sierra laser 2. L
bj. '86, kl. wit, 5-drs. Km.st.
64.000 met div. ace. i.z.g.st.
Tel, ml. 045-463423.
Automatic HONDA Civic
nw. model, bwj. '80, 5-drs.,
bruinmet, apk 2-'9O, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 3650,-. 045-319328.
VW Golf 1600 Avance
sportief, IVè jr. oud, slecht
7000 km. Pr. ’19.900,-.

i Tel. 045-315827.
TOYOTA Corolla 1.8 D grijs
kent. IV2 jr. oud, slechts
15.000 km. Pr. ’12.750,-.
Tel. 045-315827.
Te k. OPEL Ascona 4-drs.
autom. 19 N schuif., radio,
bwj. '78, apk 2-'9O. i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1750,-. 045-324280.
COMPRESOR 380 volt,
goed lopend, 220 ltr-tank en
(olf diesel motor + bak,

pomp enz. ’ 350,-. Weg. ver-
huiz. Tel. 045-317879.
Te k. OPEL Rekord d. bwj.
'76 met apk. Pr. ’ 1250,-; tev.
Mercedes 200 d. bwj. '74

’ 1450,- m. apk. 045-314654.

Gebr. DOMINIKOWSKI
! biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet, '85; Kadett[ 1.2 i.z.g.st. ,80; Manta GTE
zilvermet. '81; Ford Sierra; XR4i antraciet, 51.000 km; '84; Ford Escort 1.3 Ghia,
5-drs., groenmet., '82; Mit-

I subishi Galant 2000 GLS1turbo, goudmet. '83; VW. polo coupé. div. extra's,

"rood '83; Golf Cl groenmet.. 62.000 km '82, Toyota Co-.rolla DX 1.3 rood '80, Dat-■ sun Cherr goudmet. '79.. Gar., mr., financ, gar. mog.■ Autobedrijf Gebr. Domini-
kowski, Kantstr. 48, Übach

"o. Worms-Landgraaf. Tel.

' 045-326016.
Te koop FIAT 127 1050. pri-

■ ma in orde. Pr. ’ 1850,-. Kis-

' sei 29 Heerlen.
! Te k. FORD Sierra 2.0 CL
wit, 5-drs. bwj. 8-'B7, diverse
extra's, z.g.a.n. 045-321338.

i Te k. SUZUKI jeep Samu-.Rai cabriolet bwj. 8-88, grijskent., div. extra's, als; nieuw. 045-321338.
;ROVER 3500 aut. 1978, apk. 8-'B9, techn. goed. Carr. ma-. tig ’ 1250,-. 045-324433.
■ FIAT Regata SUper diesel-

sedan, bwj. '84, 5-bak,
groenmet., apk 11-'B9,
trekh. Ug.st Vr.pr. ’ 6950,--. 045-319328.

:, BMW 528 I ONDERDE-
LEN van motor 30 L +
dubb. Webers sp.vlg. Mooi
inter. + veel meer. Tel. 045-
-318521.
VOLVO 343 L bwj. 6-82,
APK-gek., z. mooie en goe-
de auto. ’5500,-; 04406-
-14080.
Te k. OPEL Kadett 13S
Club bwj. '87,16.000 km, zil-
vermet. le eig., 4-drs., zeer
mooi, i.z.g.st, weg. omst.
Vr.pr. ’ 21.000,-; Tel. 04406-
-15417.
Opel KADETT 13N 3-drs:
HB bwj. '80, APK, pracht
auto, ’ 3750,-; 04406-13137.
Nissan SUNNY 1,3 DX nw.
mod. '83, APK 10-89, zr.
mooi, ’4800,-; 04406-15707.
Ford ESCORT L bwj. '82
echt geen 2e zo mooi, APK
7-89 ’6350,-; 04406-15719.
VW Golf diesel dcc. '85 alle
extra's. Vr.pr. ’ 15.950,-;
Rijksweg 117AGronsveld.
Te k. ALFA GTV 6 2.5 1981,
carrosserie en motor
i.z.g.st, zwart APK 2-90

’ 12.000,-; 04406-13090.
Te k. OPEL GT bwj. '70 ge-
heel gerest, vel chrome.
Vr.pr. ’19.000,-; Tel. 045-
-259815.
Te k. CHEVROLETMonza
2.2 4 cyl, leuke auto, bwj.
'79, APK-gek. Vr.pr.

’ 2000,-; Veldstr. 37 Bruns-
sum (Rozengaard).
Te k. OPEL Ascona 1.6 B,
APK-geki, mrt. '89 m. com-
pl. spoiler, bwj. '77. Vr.pr.

’ 1000,-; Tel. 045-272773.
Goedkope schadeauto! RE-
NAULT 1.6 D Express bwj.
'86, 32.000 km, le eig.
Rechtsvoor schade. Weg.
aansch. nieuwe. Rumpe-
nerstr. 116 Brunssum.
Te k. CITROEN GSA Club
'81, APK 2-90, ’ 1450,-; Tel.
045-252947.
Te k. FORD Escort 1.3 L
'81. Tel. 045-722671 na 17
uur.
KADETT 13LS '86; Kadett
13LS '85; Kadett 12LS '85;
Kadett 13 GLS '85' Corsa
12S '84; Kadett 12 S '82 en
'83; Kadett City '77. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Te k. zeer mooie OPEL
Corsa 12SLuxus 3-drs. bwj.
'84, APK '90, 47.000 km. Tel.
045-228469.

Opel SENATOR 3.0 E '78’3750,-; Ford Granada '82’5750,-- Toyota Carina
CombiD '83 f4250,-; Volvo
240 GL '81 ’ 6750,-; Honda
Prelude '79 ’3000,-; Fiat I131 1.6 '81 ’ 2500,-; Peugeot
504 combi '80 ’ 3500,-; Re-. nault 4 GTL '80 ’1500,-;

i Opel Commodore '80
’4750,-; Opel Ascona '78

’ 1250,-: Oirbekerweg 27,
Oirsbeek, tel. 04492-35—2.
Te k. VOLVO 340 autom.

11987 i.st.v.nw., weinig km,mr. mog. 04490-34411.
Ford SCORPIO 2.0 GL '85
le eig., kl. wit,ABS get. glas
etc. ï.stv.nw. ’ 18.250,-;
04492-3234.
Zeer mooie Opel KADETT
12S Luxus 1983, APK tot
'90, groenmet., werkelijk als
nieuw ’6450,-; Tel. 04958-
-1917 na 10 uur.
NISSAN Bluebird 2.0 GL
Combi nov. '84, le eig. kl.
wit, LPG onderb., als nw.
’11.250,-; 04492-3234.
Voor de liefhebber! VOL-
VO 164 E, LPG, Bwj. '72,
leer, schuifdak, t.e.a.b.
04750-10652 of 18803.
MITSUBISHI Galant GL
Combi m. '82 kl. zilvergrijs,
LPG-onderb. i.nw.st.
’4750,-; 045-454217.
PORSCHE 924 i.zg.st '78,
APK, ’12.500,-; Evtl mr.
kl. auto mog. Tel. 043-
-470624.
MINI Metro Surf '84 kl.
frijsmet 50.000km, als nw.

5750,-; 045-420650.

1000%
Zijn onze auto's en

100% is genoeg!
Auto van de week!!!

Seat Ibiza 1.2 GL K6Ü!'B7
Audi's:
90Quattro155pk '85
100CC118pk '85
80 C 75 PK 4-drs '85
Citroen Axel 11 '86
Fords:
FiestallooL '83
Fiesta 1000 '83
Taunus 2000 L '77
Honda Accord EX '83
Lada's'
21041.5C0mbi5 '87
21071.5GL '84
1200en1500S '82
Mitsubishi:

;Colt 1200GL '86
Opeis:
Corsa 1.2S'83
iKadett HB 1.3 LS '87

'Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 1.6 GLS '84
Kadett HB 12 S '83
!Kadett 13 N '81
Commodore 2.5 S aut. '81
Renaults:
5 Alpine Turbo '83
STLS-speed '83
Saab 900Turbo 5 '80

1SeatFuraL '85■Subaru Jumbo SDL '87
Suzuki SJ4I3 QJX '87
Toyota's:
Supra Targa 3.0 I '86
Carina 11 1.6DX gas... '85
VW Polo C Pointer '86
Volvo 360 IS6 '86

Inruil en fin. 100% moge-
lijk, (rente fiscaal volledig

aftrekbaar)
Bovaggarantie of 3, 6, 12
mnd. eigen garantie, APK
en VVN Keuringsstation,
donderdag koopavond.

Auto- en
APK-

Centrum
Keulartz b.v.
Locht 42 83, Kerkrade,

tel. 045-419905.
Honda PRELUDE '79 kl.
grijs i.g.st. ’ 2750,-;Tel. 045-
-421207:

Golf GTD
8-1988 km 9200
4-drs. schuifdak

Auto Caubo
04406-15041

Jetta diesel
4+E 1987

metallic
Auto Caubo

04406-15041

Passat CL
1.6 Itr. 1987

4-drs. metallic
Auto Caubo

04406-15041

Scirocco CL
automaat

marsrood 1982
Auto Caubo

04406-15041

BMW 318 i
4-drs. 1986
zw. metallic

Auto Caubo
04406-15041

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 26 Beek.
Mazda 626 HB 2.0 LX 5 '88; Mazda 626 HB 2.0 GTIS
'87; Mazda 626 HB 2.0 GLX aut. '85; mazda 626 HB
1600 LXS '86; Mazda 626 coupé 2.0 GLX '83; Mazda
626 Sedan LX aut. '86; Mazda 626 Sedan 1600 DX '83;
Mazda 323 HB 1500 sport '85; Mazda 323 HB 1300 LX
'87; Mazda 323 HB 1500 GLX '87; Mazda 323 HB 1300
'81; Mazda 323 Sedan 1300 LX '86; Mazda 323 Sedan
1500 GLX '86; Mazda 323 Sedan 1500Limited '86; Opel
Ascona 16S '82; Opel Rekord diesel '82; Opel Kadett
1200 '82; Lada 1200 24000 km '85; Toyota Carina '81;
Mitsubishi Galant '79; mazda 323 '79; ANWB+Mazda
kroongarantie. ANWB + APK keuring.
Te k. MERCEDES 190Ebwjr. 1985; Mercedes 230E
bwj. 1987 met schuifdak, airconditioning enz. Financie- \
ring mog. Lecor Motorhomes. Tel. 045-323154.

TOYOTA Corolla bj. '77,
i.z.g.st. ’ 900,-. Michehsstr. 9
Kerkrade-W. Tel. 045-
-418706.
AUDI 80 CL diesel '82
(showroomnieuw). Elke
keur. toegest. ’7500,-. 045-
-458319.
FORD Taunus 1.6, 98.000
km, sportvelgen i.z.g.st.
Vr.pr. ’1500,-. Tel. 045-
-452953.
Te k. OPEL Kadett brij. '80,
apk l-'9O, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 3550,-. 045-458995.
BMW 316 bj.' 78 i.z.g.st, apk
'90 ’2350,-. Tel. 045-461424.
Te k. BMW 320 aut., get
glas, radio-cass., sportv.,
uitb.set, t '80, zeer mooi.
Vr.pr. ’4750,-. Akkerheide
20 Kerkrade. Tel. 045-
-462039
Te k. FIAT 131 m. '82 zeer
mooi ’ 2500,-; Lampiste-
riestr. 2 H'broek na 14 u.
VOLVO 240 GL '81 LPG kl.
met.grijs i.z.g.st. ’6750,-;
04492-3234.
AUDI 100 cc 2.2 Inj. '83 le
eig. kl. d.blauwmet. i.nw.st.

’ 13.750,-; 04492-3234.
Te k. FIAT Ritmo diesel
bwj. '81 APK ’2300,-;
Heerlerweg 88 Hoensbroek.
VOLVO 240 Grand Luxe
diesel aut. nov. '83 kl.

froenmet. i.z.g.st.
11.750,-; 04492-3234.

Te k. MAZDA 323 1.3 HB
bwj. '80 kl. bruin, trekh.,
i.z.g.st. Heiberg 30 Amsten-
rade.
LADA 2105 Gl 19.000 km,
le eigen., beige/bruin. Moet
weg wegens vertrek ’ 6200,--.Te bevr. 045-411589.
MERCEDES 300 D mod.
'87, kl. bl./zw. met rood. le-
der int., airbag, electr.
schuif., all.wiel. autom. enz.
62.500 km. le eigen. Te
bevr. 045-418680.
Te k. Toyota COROLLA
SXL '87 in nieuwst, 5-drs.
+ trekh., elektr. schuifd.,
div. extra's ’BOOO- onder
nieuwpr., 3 mnd., garantie
Toy. Tel. 045-727696!
VOLVO 740 Turbo Inter-
cooler '85 le eig. kl. grijs
led. inter., in perf. st.

’ 25.000,-; 04492-3234.

Suzuki Swift
13 GS 1986

Suzuki SJ
410 Q 1987

Auto Caubo
04406-15041

CHEVROLET Monte Carlo
bwj. '79, div. extra's en flip-
perkastTek. 045-211187.
Opel KADETT 1.2LS 1987,
1986; Honda Civic 1.3 L
1986; Honda Accord 2.0 L
Sedan 1986; Peugeot 205
autom. 1986; VW Jetta 1.3
1987; Renault 11 GTL 1986;
Renault 5 TL 1986; Austin
Mini 1987; Opel Kadett 1.2
1984. Autobedrijf Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
tel. 045-220055.
VOLVO 740 Turbo diesel
stationcar 1988: Volvo 740
Turbo 1987; Volvo 240LPG
1985; Volvo 340 Sedan 1987;
Volvo 340 Special 1986;
Volvo 340 DL diesel 1985;
Volvo 360 GLS 2.0 L 1984;
Volvo 340 5-drs. 1983; Volvo
340 1.4 1983; Volvo 340 DL
1981. Autobedrijf Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
LADA 1200 s dcc. '85 le eig.
kl. rood 50.000 km ’ 4500,-;
Tel. 04492-3234.
Te k. NISSAN King-Cap
bwj. '86, le eig., tev. VW-Ke-
ver bwj. 15-6-71. Tel. 045-
-224614 of 252198.
CITROEN BK 16RS '84, le
eig., kl. wit, grijs kent.

’ 8000,-; Tel. 04492-3234.
Te k. FordTAUNUS 1600L
bwj. 1980, i.z.g.st. ’3250,-;
Tel 045-2 J0154.
VOLVO 240 DL '83LPG kl.
rood le eig. ’9750,-; Tel.
04492-3234.

Te k. HONDA CB 750, bwj.
'77, tel. 045-728511 of 04490-
-46709.
Te k. crossmotor HONDA
125 cc, z.g.a.n. Tel. 045-
-229763.
Te k. 2 KTM CROSSMO-
TOREN, 250 CC. Tel. 045-
-441549.

Nieuwe BROMFIETS-
VERZEKERING nodig?
W.A.-verz. tot 1 mei 1990:
automaat ’ 98,-, versnelling

’ 278,-. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Tekoop gevraagd 2e-hands
AUTOMATEN en Honda
FS 50. Rens Janssen& Zn.,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de, tel. 045-211486.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen en helm bwj. '86
weg. omst. ’ 800,-; 045-
-753709.
Te k. prof. GAZELLE cy-
clocrossfiets (veldrijden),
Amstelrood, nwj>r.
’1700,-; vaste pr. ’6257-;
04405-3456.
Te k. weg. omst. zeer mooie
PUCH Maxi Starlet kl. an-
tracietmet mcl. sterw. enz.
'87. Vr.pr. ’ 925,-; Moltweg
60 Kakert-Landgraaf.
T.k. YAMAHA Enduro bj.
'82. Vr.pr. ’350,-. 04498-
-52328.
Te k. YAMAHA Enduro
bwj. '82. Vr.pr. ’350,-; tel.
04498-52328.
Te k. KREIDLER, mot.
def., te.a.b. Tel. 045-444481.
Te k. PUCH Maxi, kl. zwart,
bwj. '85, i.g.st, pr. ’375,-.
Tel. 045-424981.
Te k. YAMAHADT LC-uit-
voering, ’ 1200,-, i.z.g.st.
Tel. 045-419501.
2e-hands BROMFIETSEN:
Yamaha DT MX, ’1695,-;
Yamaha FSI, '88, ’1495,-;
Honda scooter, ’ 1790,-. Let
op! Bromfietsverzekering!
Vanaf maart ’98,-, auto-
maat + ’ 278,-, schakelvoor
14 maanden WA. Franssen,

Kerkstraat 56. Übachsberg,
tel 045-751519.
ZÜNDAPP KS 50, bjr. '82,
als nieuw! Vr.pr. ’ 975,-. Tel.
045-310406.

Te k. brommer, YAMAHA
DT 50 MX, i.z.g.st bj. '86.
Boerhavestraat 26, Heerlen.
Te k. YAMAHA DT MX.bj.
'86. Tel. 04457-1528, na 18.00
uur.
Te k. PUCH Maxi, met
sterw., cockpit, bj. '88, vr.pr.
’850,-. Sandberg 25, Kerk-
rade.
HERENSPORTFIETS
nieuw, wit, 5 versn., ’ 300,-.
Tel. 045-453833.
Te k. HONDA MTX, bj. '85,
veel nw. onderdelen, zeer
mooi, mcl. helm. Tel. 045-
-255843.
Vespa BROMSCOOTER
autom., '88, grijsmet Tel.
045-323918.
Te k. VESPAbrom-scooter,
met veel ace, te bevr. Tel:
045-451104.
Te k. HONDA MB 70 mallo-
sietop 90/100km/p.u. bj.'B6.

’ 1200,-. Tel: 04490-13377.
Te koop 2 Vespa's Citta
SNORBROMFIETSEN a

’ 850,-. Tev. div. gebr. race-
fietsen, o.a. Koga, Alan,
Giant, Raleigh en Vitus
Carboon. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen, 045-
-726840.
Te k. VESPA CIAO kl.
rood-wit pr. ’ 275,-, tel. 045-
-462003.
Te k. PUCH Maxi, verz. +
sterw. Na 13.00 uur tel. 045-
-752156.
VESPA Ciao en snorbrom-
mer, in nieuwstaat Koopje!
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.
Te k. HONDA MT 5, bj. '85,
zéér snel+MT 8 115 cc, me-
lossie en onderdelen. Tel.
045-256722.
Te k. HONDA MTX, '85.
Tel. 045-254449.
Te k. gebruikte FIETSEN,
als nieuw. Anjerstraat 8,
Schinveld, tel. 045-256719.
Te k. ZÜNDAPP KS 50
bwj. '84 met kuip. Pr.
n.o.t.k. Te bevr. Wolverlei 6
Kerkrade. Tel. 045-424426.
Na 18.00 uur.
Te k. RENFIETS h + d,
kinderfiets. Tel. 045-313483.
Nieuw! PANASONIC race-
en ATB-fietsen, de grootste
keus in hometrainers vanaf

’ 199,-; Jawa brommers
met sterwielen nu ’ 1150,-;
Vespa vanaf ’ 1125,-; twee-
wielers en fitness, Jos Ren-
kens, Dorpstr. 204 Bruns-
sum. Tel. 251225. Al meer
dan 80 jaar.
Te k. ZÜNDAPP GT 50 kl.
groen. Tel. 045-271672.
Te k. PUCH Maxi verz. +
sterw. na 13 u. Tel. 045-
-752156.
Hoogte binnen

handbereikjl
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Zoek(t) u/jij een VRIEN-
D(IN)? Word(t) lid van deChristelijke Korresponden-
tie Klub. Voor meer infor-
matie: Postbus 392, 2130AJ
Hoofddorp.
HOMO/LESBIES en op
zoek naar een relatie?
Stichting Alternatieve Re-
latievorming, Lange Geer
44,Delft, tel. 015-136631. Er-
kend door Raad van Toe-
zicht
Zoekt u 'n REISGENOOT,
gartner of (pen)vriend(in)?

Gratis folder: INTERCOM-
PAS, postbus 15, Eindho-
ven. Contactblad kost ’ 7,-.
Blijf nietlanger eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Huwelijks - partner - homo -
lesbies. Op zoek naar een
relatieburo. CORRECT
helpt direct. Inschrijving
gratis. 045-451453.
Luxemburg. Dame, 49 jr.,
gesch.. 1.64 m, 57 kg, na-tuurüjk blond haar, spor-
tief, natuur- en dierliefheb-
ster, brede interesse in
kunst en politiek, houdt
van vakantie, zoekt MAN
om een toekomst op te bou-
wen. Leeftijd 50-55 jaar,
1.90 m, bruine ogen, slank.
Omg. Maastricht/Aken. Al-
gemeen ontwikkelt, doch
niet van belang. Alleen ser.
brieven met foto op crew.
ret. ond.nr. GE 821 LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Jonge vrouw 22 jr. zoekt
langs deze weg jonge MAN
om eventueel relatie op te
bouwen. Serieuze reactie
met foto gegarandeerd
antw. Br. o. no. SI 642 LD
Sittard, Baandert 16, 6136
ER Sittard.
Robert, eigen huis, auto,
rondborstig type, houdt v.
natuur. dieren, reizen,
z.k.m. VROUW tot 35 jr.Br.
o. no. HO 687 LD Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
Gesch. vrouw 38 jr. met 2
kind. zkt. VRIENDIN om
samen te winkelen, af en
toe uitgaan omg. Krk.-Hrl.
Br. o. no. XE 083 LD Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
Jongeman 30 jr., zkt. jonge
lieve VROUW (25-30 jr.).
Kinderen geen bezw.
Br.o.nr. BR 350 Rumpener-
str. 81, 6443 CC Brunssum.
Sport, j.man, 42 jr., zoekt
langs deze weg een lieve
sport. VROUWTBr.o.nr. GE
825 LD. Markt 3, 6161 GE
Geleen.

1

Uw bromfietsverzekering
van 1 maart tot 1 mei 1990 voor ’ 99,10. Ass. Fin. Kant.
J.A.C. Stel, Schelsberg 132, Heerlen, tel. 045-721866.

Gratis brochure voor partnerzoekenden /n [j
Naam: i U
Adres: -LW
Woonplaats: H
Telefoon: 1
Stuur deze bon naar postbus 5050, 6401 GB Heerlen

" persoonlijke bemiddeling « vrijblijvende info'
" zeer hoog slagingspercentage 045-726539
" ontmoetingsdagen 077-825386

" kennismakingsboek
Stichting Mens en Relatie erkendrvt_A

ALLEENSTAANDEN. Nu
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag gezellige dans- en
contactavonden in de kel-
derbar La Chalet in Tree-
beek met d.j. Richard.
Aanv. 21.00 u. Zaal open
20.00 u. Tevens is onze zaal
op afspraak ook voor u ter
bechikking voor uw ver-
jaardagsfeestjes, partijen,
koffietafels enz. tegen zeer
gereduceerde prijzen. Cha-
let Treebeek, Komeetstraat
25a. Tel. 045-211375.
Nette heer, 49 jr., gehuwd,
zkt. VRIENDIN tot 55 jr.,
geheimh. verz. Br.ond.nr.
MA 553 LD, Stationsstraat
27, 6221 BN Maastricht
Echtpaar (39 en 41 jr.)zoekt
ECHTPAAR voor vriend-
schap. Br.ond.nr. XE 086
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
VRIENDSCHAPSLIJN
sinds jan. '88. Wist u mevr.
mej. men. jhr., dat bij 'n
lidm. van 6 mnd. en 'n
eenm. onk.verg. v. ’75,-
-voor u vertr. en discr. een
pers. pass. vriendschap te
verw. valt? (Géén relat.be-
midd.). Ook echtparen. Inf.
en inschr. ma.-di.-do.-vr. 12-
-19 v. Zat. 11-17 v. Tel. 043-
-470516.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^
Blonde slanke vrouw, 45 jr.,
zoekt langs deze onsympa-
thieke weg kennismaking
met serieuze MAN, niet
kleiner dan 1.75 m, tot 50 jr.
Ik ben geen bartype, maar
hou welvan afen toe dan-
sen. Br. met foto onder
crew. retour ond.nr. LA 052
LD, Fr. Erenslaan 4, 6371GV Landgraaf.
Alleenstaandenver. Rum-
penerlinde-Brunssum:
ledere zondag de gezelligeONTMOETINGSAVONJT
vanaf 21.00 uur. Geregeld
leuke attracties. Vr. uitn.:
het bestuur. Bewijs ver-
plicht
Zaterdag 18 februari gezel-
lige dansavond voor AL-
LEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanvang
20.30 uur. Bewijs verplicht.
Het bestuur.
Dame zoekt heer tussen 50
en 65 jaar, voor serieuze
RELATIE. Lengte min.
1.80 m. Br. liefst met tel.nr.
onder nr. HO 689Limburgs
Dagblad, Kouvenderstraat
215; 6431 HE Hoensbroek.
"PARTNERS-TRUST",
huw.relatieburo. Info. 045-
-461235.
Man, 65 jr., eerlijk, recht
door zee, zoekt een lieve
VROUW, ik heb auto.
Br.ond.nr. HO 691 Lim-
burgs Dagblad, Kouven-
derstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Meisje, 24 jr., zoekt leuke
VRIENDIN om in de week-
ends mee uit te gaan (niet
lesbisch). Br.ond.nr. HO
692 Limburgs Dagblad,
Kouvenderstraat 215, 6431
HE Hoensbroek.
ALLEENSTAANDEN,
werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agncolastraat, Opho-
ven I, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- encontactavond. Bewijs ver-
plicht. Inl. 04490-42064 of
47962.
Druk bezette zakenvrouw,
einde 40, weegschaal,
(fin.) onafhankelijk, maar
ook aanhankelijk en afhan-
kelijk zou graag duurzame
vriendschap opbouwen
met HEER (ca. 45 tot 55 jr.)
van zeer goed niveau, met
personality, goed gesi-
tueerd en (voor beter we-
derzijds begrip) met kennis
van zakenleven. Uitv. brie-
ven, liefst met foto (0.e.r.)
o. nr. HE 099 LD. Geer-
straat 5, 6411 NM Heerlen.
Wedn. 64 jr. zoekt eerlijke
kennismaking met jong uit-
ziende VROUW 50-58 jr.Br.
o.nr. HE 096 L.D. Geer-
straat 5, 6411 NM Heerlen.
Spontane alleenst dame
met zelfst. baan (secr.) zkt.
een sport. HEER van goed
niveau ± 50-57 ir. om samen
nog alles te ondernemen en
een leuke relatie op te bou-
wen. Br. lfst. met foto o. nr.
HE 097LD. Geerstr. 5,6411
NM Heerlen.
Rustige, enigsz. excentr.
niet onaantr. man, 36, 1.80,
hbo-opl, breed georiënt en
geïnteress. i.b.v. gr. eig. wo-
ning en auto, div. hobby's,
zkt. ser. LEVENSGEZEL-
LIN tot 40 jr. Niveau en
diepgang vereist. Charm.
voork. gewenst. Liefst omg.
Hrl. Br.o.nr. HK 700, postb.
3100, 6401 DP Heerlen.

Goed uitz. j. man, 44J8
sport., ondern., z. kal*3^|
houdt van natuur en i\,
ligheid, doch eegö_M
zoekt gelijk gest. f^BNER voor vaste relatie- mm
liefst met foto onder
353 LD, Rumpenersi"_|
81, 6443 CC BrunssunT>jM
Poolse vrouw zoektZ_H
haar landgnoten (18 yJ^M
jr.) serieuzeMANNEN/'Tkennismaking/huwelij|\_|
Info en bemiddeling rJ_H
bus 106, 9400 AC.ASHB(antw.zegel bijs^TM

Nette intelligente H
zoekt voor haar langs
onsymp. weg leuke V'M
nette HEER voor vflj] I
schap tuss. 65+70 jr. %■no. GE 830 LD G^■Markt 3, 6161 GE Ggj^-M
Partner Consuji

Adviesburo v. Partnen* ■
ze Zuid-Nederland.■

H.8.0./Acad. of verg^B
baar nivo. I

Postbus 443, Heerfl1■

M. Schiks, 045-74008* ■
Met zn tweeën is tocjl 'I
ncr dan alleen. 20^.kost tijd en moeite. Laa' H
aan ons over, dat is Jj

yak. Info + BrochHffflßSportieve zakenman,JFtjlH
zoekt sportieve VB1 j _
DIN voor een lach en Z
traan en bezigheden d'Vjj ■leven spannend m^S ■Brief event. m. foto n. % ■no. MA 550 L.D. Stat).0! ■
str/27, 6221 BN MaastrjS ■
Wedn. 60 jr. zkt. cof. _
met VROUW of vve<Zj*
tussen 50-65 jr. voor v^ <m
realtie. Alle br. met oi ■dertel. worden beantwfï ■o. nr. XE 087L.D. MarP 1
6461 ED Kerkrade. 'fl
Nette wed. 64 jr. zkt I*s fl
deze onsymp. weg een. ■
te MAN voor fijne vfle|j,M
schap. Brieven o. ere^-^ M
antw. lfst. niet-r<"ï fl
Br.o.nr SB 056 L.D„„ flErensln. 4, 6371 GV I
Ser.+sport. HEER 57jrj1 il
huiselijke type, lft. 45-j^ 'M
voor event. ser. rel. **L' fl
no. 102 HE LD Geers« fl
6411 NM Hrl. fl
Jonge vr. 32 jr., 2 )siWÊ
spontaan, gevoel voor jajß
mor, hobbies: lezen, 'jKM
ziek en sport zkt. f„yl
VRIEND voor een vasf/J _
latie. Br. o. no. HE 103S ■
Geerstr. 5, 6411 NM w 1
Man 50+ z.g. bemidd. iv M
mil. zkt. dito VROUW*^ M
50 jr.,ook goed bemidfljijjpi
eenz. op te lossen,
brieven met foto o. rtf- mm
831 LD, Markt 3, 6161 "1
Geleen. ________ÉilM

ANWB auto- + moWJ_Hschool Wischmann oi jn
Europaweg Zuid mt
Übach over Worms-Jl:
045-321721. Voor alle ffll!
wijzen A.B.C.D.E. C-WW
feursopleiding ëof^k^pl
voer, pers.vervoer, be",^ \
lijke goed., gevaarlijke.^ «
fen. VrachtautolessenJ.p>
cedes 1217 ofDaf 2800 w Jce Cap. 'i\

Leer u zelf de fijnekne4 \
van de dagelijkse k°?ljW
sche verzorging en 3éyi
up. 5 MAKE-ÜP-LES^v,
vanaf 28 februari as>)jlt
inlichtingen en/of n
ving: scnoonh.salon }1..:
Beauté, R. Keularts, ?"*«*hof 4, Heerlen, tel l„'
419648.
SPAANSE LESSEN *rf 15
beginners, gevorderdefjfi
conversatie. Tel. A L
418971. -^ ,{___________________________________mM '
De Stichting Interrfl^helpt u op weg na^j d"ZIrjuiste partner. Erkenp l
Raad van Toezicht. VK&P-
den ingeschreven P3^', r<
zoekenden. Persooirf^
bemiddeling. Partner^ '~met duizenden ing'
venen. Ontmoeting^ (li.;'
den en reisprogra^i (
voor alleengaanden- J ffK,
vrijblijvend kontak'" >

ons op voor meer ir>' wo '1
tic of afspraak mevr-„«i' 15
nen, Heerlen, 045^53^^mevr. Visschere,Ke

Tr,lfir* ,
045-442873. STICH* \h
INTERRELATIE.^^^ p

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands S^jf
relatieburo geeft u natuurlijk ookeen grote kans va ? i

gen. Wilt u meer weten over de unieke werkWi)
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewe

in uw omgeving, (ook 's avonds/weekend!
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740/3

Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-21548 1
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-21 B
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn i
Een nieuwe service van Nederl. grootste relate \

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55 v>

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de ste
uw partner van morgen (50 et. p/m-)

Stichting Centrum Europa I
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Mia^g^^j I

Geld lenen
Nergens goedkoper &

J.A.C. Stel, Schelsberg 132 Heerlen, tel. 045j^

Limburgs Dagblad
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door wiel verheesen

Van onze medewerker

Programma
betaald
voetbal

eredivisie

PEC Zwolle-Fortuna Sittard 2-0
Vandaag, 19.30 uur
PSV-WV
Morgen, 14.30 uur
Sparta-Ajax
Twente-Veendam
Roda JC-Willem II
RKC-BVV Den Bosch
Haarlem-Volendam
Utrecht-MW
Groningen-Feyenoord

PSV 20 15 2 3 32 42-17
Ajax 20 13 3 4 29 43-21
Feyenoord 20 11 4 5 26 43-32
Twente 20 7 10 3 24 28-15
Fortuna Sittard 21 9 5 723 29-24
Volendam 20 9 4 7 22 32-31
Groningen 20 8 5 7 21 37-27
RodaJC 20 7 7 6 21 27-23
BW Den Bosch 20 8 3 9 19 27-37
RKC 20 7 4 9 18 37-41
Utrecht 20 7 4 9 18 29-35
Haarlem 20 7 4 9 18 24-32
PEC Zwolle 21 7 4 10 18 35-41
Sparta 20 5 7 8 17 26-29
MW 20 5 5 10 15 27-39
Veendam 20 6 3 11 15 21-35
Willem II 20 3 8 9 14 27-41
VW 20 1 10 9 12 19-33

eerste divisie
Vandaag, 19.30 uur

Cambuur-Telstar
NAC-Helmond Sport
Go Ahead Eagles-RBC
Emmen-AZ
Morden, 14.30 uur
Excelsior-Vitesse
DS '79-Eindhoven
NEC-Heracles
Wageningen-SW
De Graafschap-Heerenveen

Vitesse 20 12 6 2 30 32-10
Excelsior 20 12 5 3 29 35-15
AZ 20 10 5 5 25 46-22
NAC 20 9 7 4 25 32-28
Den Haag 19 10 4 5 24 47-26
NEC 20 9 6 5 24 39-24
Go Ahead Eagles 20 9 5 6 23 36-22
Heerenveen 20 10 3 723 35-26
SW 20 7 6 720 28-31
DS'79 20 8 3 9 19 37-37.
De Graafschap 20 7 5 8 19 26-35
Cambuur 20 6 6 8 18 29-31
Heracles 20 5 8 7 18 26-35
Eindhoven 20 6 4 10 16 26-29
RBC 19 6 3 10 15 19-33
Telstar 19 5 4 10 14 26-38
Helmond Sport 20 2 9 9 13 22-39
Emmen 19 5 1 13 11 22-56
Wageningen 20 3 4 13 10 21-47

NEC kampioen eerste. Go Ahead Eagles
tweede periode.

Derde periode
AZ 2200464
Heerenveen 2 2 0 0 4 6-1
Eindhoven 2 110 3 4-0
NAC 2 110 3 3-1
Vitesse 2 1 10 3 2-0
Den Haag 2 1 10 3 2-0
Helmond Sport 2 1 10 3 3-2
De Graafschap 2 10 12 2-2
NEC 2 10 12 1-1
SW 2 10 12 1-1
Heracles 2 0 2 0 2 1-1
RBC 2 10 12 2-3
DS'79 2 0 1113-4
Go Ahead Eagles 2 0 1110-1
Excelsior 2 0 1110-1
Emmen 10 0 10 0-2
Telstar 10 0 10 0-2
Cambuur 2 0 0 2 0 0-6
Wageningen 2 0 4 2 0 1-9

buitenland
DUITSLAND
Vandaag 15.30 uur:
Uerdingen-FC Köln
Nürnberg-St Pauli
Bochum-StuttgarterKickers
Eintracht Frankfurt-Bayern M.
Karlsruher SC-Hannover
Stuttgart-Borussia Dortmund
HSV-Werder Bremen
Kaïserslautern-Bor. M gladbach
Leverkusen-Waldhof Mannheim

Tweede Bundesliga
Vandaag 15.30 uur:
Alemannia Aachen-BW Berlin

BELGIë
Vandaag 20.00 uur:
Genk-Standard
Charleroi-Anderlecht
Beerschot-Mechelen
Zondag 15.00uur:
RWDM-Waregem
SV Brugge-Beveren
Luik-Cercle Brugge
Kortrijk-St. Truiden
RC Mechelen-Antwerp
Lokeren-Lierse

Tweede nationale
Vandaag 20.00 uur:
Tongeren-RC Jet
Gent-Lommei
Hasselt-Eisden
Zondag 15.00uur:
Harelbeke-Aalst >

Berchem-Leuven
Boom-Geel
Diest-Ekeren
Eeklo-Seraing

roda jc - willem II

Morgen 14.30uur
Scheidsrechter: Bakker

Roda JC (opstelling): Nederburgh. Broeders,
Fraser, Boerebach, Trost, Suvrijn, Van de
Luer. Diliberto, Sanchez Torres, Van Loen of
Nöllgen en Groenendijk.

Willem II (opstelling): Brugel. Jaspers. Van
Rossum, Werdekker, Mallien, Van Gobbel.
Feskens. Godee, Broeken, Van der Borgt,
.Loggie.

utrecht - mvv

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Schuurmans
FC Utrecht (opstelling): Van Ede, Van der
Meer, Plomp, De Koek, Verrips, Steinmann,
Young, Alflen, Linford, Boogers, Willaarts.

MW (opstelling): De Haan. Arts, Brandts,
Thai. Quaden. Maas, Delahaye, Schuman.
Driessen, Vincent, Francois. Reserves: The-
wissen, Verbeek, De Jong, Linders, Vander-
broeck.

psv - vvv

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Reygwart

PSV (opstelling): Lodewijks, Gerets, Koeman,
Valckx, Heintze, Veldman, Vanenburg,Lerby,
Ellerman, Gillhaus, Romario.
WV (opstelling): Roox. Nijssen. Van Berge-
Henegouwen, Rutten. Eyer, Verberne, Rey-
nierse, Slagboom, Stewart. Luhukay. Hoek-
man

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 2-0 (0-0).
72.Leusink 1-0, 78Leusink 2-0. Scheids-
rechter: Kernper, toeschouwers 2500.
Gele kaart: De Meijer (PEC), Liesdek
(Fortuna).

PEC Zwolle: Abma, Leusink, Kamstra,
Veldwijk, Duim, Van der Waart,Smook,
De Meijer, Van Ankeren, Roos, Cooke.

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Lies-
dek, Duut, Boessen, Jalink, Mordang,
Reijners, Lens, Clayton, De Vries.

Europees voetbal raakt steeds verder weg

Fortuna spoor bijster
Roda JC zonder

geschorste Hanssen

Van Loen
vraagteken

i ! R̂ADE - Roda JC vreest om
l jZ^'Daarheid van John van

Ui, m<>rgen (14.30 uur) in del !ntZedstriJd tegen Willem 11. De
ZZmspits beerde geblesseerd
jj van de wedstrijd met het,ielftal tegen Frankrijk in Ni-
'%p nke kneusingen aan beide
i Jr voorkwamen dat Van Loen
i MV°°rl3^e da6en kan meetrai-
Kmei

-orgen pas zal een beslissing
oj Z°yer het meespelen van Van

* (tv* r'ts Nöllgen is zijn eventueleJ a«ger.
i %r ."k<_l niet van dePartij tegen de Til-

'C*" is Gêne Hanssen, die
v*t JJ orsing uitzit. Zijn plaats op

'Do,^ddenveld wordt ingenomen
tric van deLuer.

'>iZ JC heeft met Willem II nog
iC etc schillen- Het was de
'4nPl°eg die de Kerkradenaren
titip de zeer voortvarende com-
ing rt een nederlaag wist toe te
in |jeri- Het opmerkelijke herstel
degradatiekandidaat Willem II
iis^Vo°rbije weken, kan het opti-
lt c van Roda-trainer Jan Reker
%^n Soed resultaat nauwelijks

hflNp**1 heeft in de winterstoptjZ zaken gedaan en het elftal op
W. r̂'jke punten versterkt.
d) ?.°ord heeft dat deze week aan
i^'Jve ondervonden. Wij zijn ge-
il ,j chuwd en weten - met het oog
HtQ^inimale achterstand op de
Hs 0 ," verduveld goed wat voor
«f P het spel staat", aldus JanRe-
J[) n Vorens hij voor zijn spionage-aarBulgarije vertrok.

ZWOLLE - De winterstop
heeft Fortuna Sittard naar een
bedenkelijk niveau gebracht.
Van de ploeg, die in de eerste
maanden van het seizoen de
aanspraken op Europees voet-
bal nadrukkelijk manifesteer-
de is weinig over. In regenach-
tige weersomstandigheden
werd dat gisteravond weer op
duidelijke wijze benadrukt
door PEC Zwolle, dat een to-
meloze aanvalsdrift tijdens de
tweede helft in twee doelpun-
ten omzette: 2-0. Beide tref-
fers werden gescoord door
rechterverdediger Fred Leu-
sink.

Fortuna Sittard kwam tijdens de-
zelfde speelperiode, waarin het
team van Theo Laseroms op alle
fronten domineerde, nog slechts
sporadisch in de buurt van keeper
Gert Abma. Als diens collegaRuud
Hesp in het doel van de gasten niet
vaak op vakkundige wyze loeiharde
en verraderlijke schoten onschade-
lijk had gemaakt zou de nederlaag
nog smadelijker zijn uitgevallen.
„Onbegrijpelijk, de terugval", zei
Fortuna-trainer Hans van Doorne-
veld. „Toen wij na de rust uit het
kleedlokaal kwamen was er echt
nog sprakevan zelfvertrouwen. Het
spelpeil in de eerste helft rechtvaar-
digde dit ook, want uitgezonderd
een kans van Edwin van Ankeren,
die volgens mij bovendien in bui-
tenspelpositie liep, was er nauwe-
lijks gevaar geweest. De beste doel-
kansen waren zelfs voor ons, maar
je moet ze natuurlijkwél benutten".

" Nico Jalink wordt onderuit gehaald door een PEC-verdediger.

vinstkans

Voorzitter Van Praag ontstemd over uitlekken miljoenen-aanslag

Ajax: geen spelersverkoop
dat dezaak nog 'onder de rechter' is.
Dit is een interne aangelegenheid.
Ik distantieer me van alle specula-
ties".
De kans is overigens groot dat de
Amsterdamse justitie de komende
weken diverse mensen die bij de fi-
nanciële malversaties zyn betrok-

ken, persoonlijk zal vervolgen. Het
gaat om voormalige bestuursleden,
een bemiddelaar, verbonden aan
het sportmarketingbureau Inter
Football, en enkele ex-spelers. Mr.
Mijnssen bevestigde dat justitie
overweegt tot strafvervolging over
te gaan.

konden", aldusVan Doorneveld. De
agressiviteit van de thuisclub, die
de slag op het middenveldglansrijk
won, leidde reeds in de 52-ste mi-
nuut tot een gebeurtenis die de
vlam in de pan deed slaan. Tijdens
een scrimmage in de buurt van
Ruud Hesp was er plotseling een
hakbalvan Jerry Cooke. Onder felle
protesten van alles watFortuna was
wees scheidsrechter Kernpers naar
de middenstip, temeer ook grens-
rechter Bouwmeester aanvankelijk
het standpunt huldigde, dat Cooke
de bal over de lijn had gewerkt. Om-
dat de grensrechter op zijn beslis-
sing terugkwam ging het feest voor
de Zwollenaren vooralsnog niet
door. Dat het voor Fortuna Sittard
uitstel van executie was bleek snel
genoeg.

Richard de Vries gaf Fred Leusink
de vrijheid waarvan de rechterver-
dediger (!) van PEC Zwolle alleen
maar had kunnen dromen: 1-0. Het
offensief was daarmee niet ten ein-
de. Nog een paar keer voorkwamen
de vuisten van Hesp een grotere
achterstand voor Fortuna, maar in
dezelfde minuut dat Liesdek geel
kreeg en Jalink door Griffith ver-
vangen werd, legde PEC Zwolle het
falen van de gasten opnieuw bloot.
Cooke gaf een voorzet en Leusink
zorgde koppend voor de afwerking.
Boessen en andere verdedigers van
Fortuna Sittard stondenerby en ke-
ken ernaar. Het doek viel. Europees
voetbal lijktmeer danooit voor For-
tuna een utopie.

Bij PEC Zwolle werden aanvanke-
lijk de geschorste Berghuis en Pa-
trick erg gemist. Fortuna had alleen
moeite met de razendsnelle Edwin
van Ankeren, die ook duidelijk
maakte, dat hij als atleet het een en
ander in zijn mars heeft. Zyn dis-
trictstitel op de 100meter hardlopen
en het verdienstelijk optreden in
het Nederlands kampioenschap op
deze afstand was daarvan reeds eer-
der een weerspiegeling. Toen hy na
een kwartier in zyn eentje richting
vijandelijk doel snelde, had het
eigenlijk reeds 1-0 voor Fortuna
moeten zijn, want Roger Reyners
had namelijk een uitstekende sco-
ringskans gekregen. Hij was hier-
van echter zodanig geschrokken,
dat hij de afwerking vergat. Nico Ja-
link, die ook nog een paar minuten
hinkend rondliep na een forse aan-
slag op zijn benen, kreeg eveneens
een paar mogelijkheden om Fortu-
na op het goede spoorte zetten. Ook
hij liet het afweten.
„Wie weet", zei trainer Hans van
Doorneveld, „hoe het toch nog zou
zijn afgelopen als meteen na derust
Sigi Lens datgene had gedaan wat
hij had moeten doen: de bal erin
koppen".
Toen de openingstreffer waarop
Fortuna zo vurig hoopte achterwege
bleef, was het alsof PEC Zwolle
vleugels kreeg. „Het leek wel of
mijn spelers geen duel meer aan-

Van onze sportredactie

AMSTERDAM -Michael van Praag
is vandaag opgewekt naar een va-
kantiebestemming in de zon ver-
trokken. De nieuwe leidsman van
Ajax lykt zich weinig zorgen te ma-
ken over het financiële onheil waar
zijn club na het diepgravende on-
derzoek van de Fiscale Opsporings
en Inlichtingen Dienst (FIOD) door
overvallen is. Dat de belasting-
dienst Ajax een naheffing van onge-
veer 9,4 miljoen gulden heeft opge-
legd, wordt door de voorzitter overi-
gens bevestigd noch ontkend. „Ik
vind het in ieder gevalzeer ongepast
dat deze bedragen dewereld in wor-
den geslingerd", aldus een ontstem-
de Van Praag. „De hoogte van de
naheffing doet absoluut niks terza-
ke".

Het Ajax-bestuur bevestigde eerder
wel dat de voorlopige naheffing, die
eind december van het vorig jaar al
bij Ajax binnenkwam, meer dan vijf
miljoen gulden bedraagt. Wat de
consequentiesvoor Ajax zullen zijn,
kon Van Praag gisteren niet precies
zeggen. Van een faillissement zal
evenwel geen sprake zyn, aldus de
voorzitter.

Vicini kiest
Borgonava

ROME - De Italiaanse bondscoach
Vicini heeft Stefano Borgonova
weer opgenomen in zijn selectie
voor de vriendschappelijke inter-
landwedstrijd tegen Denemarken,
woensdag in Pisa. De 26-jarige aan-
valler van Fiorentina, die zondag

met twee doelpunten verantwoor-
delijk was voor het eerste verlies
van koploper Internazionale, is de
enige nieuweling in het gezelschap
dat in december met succes tegen
Schotland oefende (2-0).

Italiaanse selectie: Zenga, Tacconi,
.Baresi, Bergomi, Ferrara, Ferri,
Maldini, Baggio, Berti, Crippa, Ma-
rocchi, De Napoli, Giannini, Borgo-
nava, Donadoni, Mancini, Serena en
Vialli.

Patrick Lodewijks
hangt schorsing
boven het hoofd

ZEIST- De tuchtcommissie van de
KNVB heeft doelman Patrick Lode-
wyks van PSV in staat van beschul-
diging gesteld. Lodewijks kreeg af-
gelopen zondag in de wedstrijd te-
gen Volendam van scheidsrechter
Van de Laar de gele kaart, na een
grove overtreding tegen Gert-Jan
Duif.

Met name uit televisiebeelden bleek
naderhand, dat de overtreding ook
voor rood in aanmerking zou zijn
gekomen.

De volgende spelers werden voor
één wedstrijd geschorst: Blinker
(Den Bosch), Henssen (Eindhoven),
Aalbers (NEC), Berghuis, Patrick
(PEC Zwolle), Valckxs (PSV), Voets
(RBC), Hanssen (Roda JC), Salari
(SW), Rutten (Twente), Verhagen
(WV), Grotenbreg (Wageningen).

Limburgia stelt
aan periodetitel

hoogste prioriteit
HEER - Ton Houben heeft by de
eerste klasser Heer een eenjarig
contract getekend voor het volgen-
de seizoen. Houben traint momen-
teel Veritas en heeft in het verleden
onder andere hoofdklasser Venray
en Fortuna onderzijn hoede gehad.

" VLODROP - Swartbroekenaar
Ben Steijntjens gaat de vierde klas-
ser Vlodrop op heteinde van dit sei-
zoen na twee jaarverlaten.

" LINNE - Herman Mestrom uit
Sittard blijft ook het volgend sei-
zoen bij devierde klasser Linne. Het
wordt zijn tweede seizoen.

" SWALMEN - Reuvernaar Piet
van de Kerkhof blijft by de vierde
klasser Swalmen. Hij start dan met
zijn derde seizoen.

" OSPEL - Jan Kooiman uit Rog-
gel, die dit seizoen bij de vierde
klasser RKSVO uit Nederweert-
Ospel debuteerde is ook hetkomen-
de seizoen daar werkzaam.

trainerscarrousel

Ton Houben
trainer Heer

\ TRICHT -De zeven treffers
i\\ aatste twee wedstrijden en de
Jil^(i tï>ale te behalen puntenwinst,
jji I|:htertoe bijgedragendat de Maas-
4\Znaren voor het eerst in deze

ïauart* t'e h°ven de fataal rode de-
J nZ, ,estreep zijn gekomen. Al-
jr^7eI.FC Utrecht niet tot de ge-
-2.% e"Jkste ploegen van de eredi-
V 'e ~gerekend kan worden, zullen
ii lj(j morgen in de Dom-
l . „Pr°heren deze zware klus tot
v soed einde te brengen.
i fZh_hJ\ T- rans Korver kan dan ook
'i_t "Jk weer eens beschikken
Jöe,6611 gehele fitte selectiegroep.
/'Nit Zxvare wedstrijd is voor ons
id tj Z Tioment de juiste graadmeter
i«L,Zeverre we er nu voorstaan",
«V k rans Korver op. „Ik heb de
a°ftn enaren zien spelen tegen
shi g'l3 Sittard en daar maakten zij

fT>st de indruk op me. Als we de
ije Z helft goed doorkomen, dan
m^ 2eer goede kansen voor ons.
jKj)rom-pen of verzuipen spelletje
JftoZeh is meer dan bekend", aldus

VVV kansarm
WüsJß LO ~ VVV gaatzonder enige
ifsuio naar landskampioen PSV. De
►Ntaa?aren hopen op een eervol re-■pïiidi l° dat wu m de huidige om-
Ip-k Sheden zeggen: een kleine ne-

">*4r 1' "*n de voetballerij is welis-
jV mogelijk aldus manager
f? er maar Je moet reëel blyven
f Vanuit gaan dat je praktisch
i"!oegp°s hent. Tegen dergelijke
?'et 1 , m°eten we de punten ook
iSov VVV kan niet beschik-
J^t) n ert Verhagen (vijfde gele
I*NW e vorige week wegens griep
|Vr '?e Hoekman en Nijssen zyn
'.%tj "eschikbaar. Het meespelen
I.■ Hi van de Ham is twijfelach-
i&n Rveld het in het Jonsste duel

tc^ met een pijnstillende in-
_h minuten uit. Teewen:

V|e °verwegen we niet om nog
Zweert6 koPen of te huren. Wie ga-
k!redrt m^ dat een nieuwkomer
kSchikK nde enBel zal zi Jn. Met het
K^zio °are materiaal moeten weS nin te redden. Ik heb de hoop

let opgegeven."

Nieuw stadion
Genk van de baan

Oplossing
„Nee, een faillissement hangt ons
niet boven het hoofd. Daarvoor is
onze financiële positie te sterk. Hoe
we dit gaan oplossen? Tja, daar zijn
genoeg mogelijkheden voor. Spe-
lersverkopen? Zeker niet.Dat is het
laatste waar we aan denken. Als een
fabriek financiële problemen krijgt,
worden toch ook de beste machines
niet van de hand gedaan? We zoe-
ken naar andere mogelijkheden.
Geld lenen is een mogelijkheid. De
fiscus is bovendien in dit soort za-
ken over het algemeen gelukkig be-
reid om een betalingsregeling te
treffen. Geloof me, hier komen we
echt wel bovenop".

De Amsterdamse officier van justi-
tie mr. W. G. C. Mijnssen bevestigde
gisteren dat Ajax is aangeslagen
voor 9,4 miljoen gulden. Daarbij is
een boete van vele miljoenen inbe-
grepen. Volgens Van Praag heeft
mr. Mijnssen, plaatsvervanger van
persofficier De Wit (vakantie), zyn
mond voorbij gepraat. „Wat heeft
het voor zin om dit soort bedragen
de wereld in te slingeren? Niemand
is hier toch mee gebaat? Het bedrag
is totaal nietrelevant, zeker niet om-

AZ in beroep

" ALKMAAR - AZ heeft beroep
aangetekend tegen de door de
tuchtcommissie betaaldvoetbal van
de KNVB uitgesproken straf we-
gens de ongeregeldheden bij het
duel AZ - DS op 3 decemberin Alk-
maar, waarbij scheidsrechter Van
Mierlo het middelpunt van woeden-
de supporters vormde. AZ werd op
7 februari door de tuchtcommissie
veroordeeld tot het spelen van één
wedstrijd zonder publiek, een wed-
strijd voorwaardelijk en een boete
van 10.000 gulden.

__*RNliuiZ *^' de Kempense Steen-
r* Ui ' zet atvan de bouw van
ii sUd UW en groots opgevat voet--s*l va l°n °P de oude mijnterrei-
rciriß oWaterschei- De fusieclub
I K ZOU daar in de toe"!echt«7aar wedstrijden spelen. KS
vVm wachten beu omdat er

" J no8 altyd geen bouw-
Nie'^g afgeleverd is door des~ede overheid.

- JADVERTENTIE)

I"«OMOUT ■
■deuren .

j| *Tiooiste show in Limburg!ftIKUBOUW
RAMEN*
DEUREN

telefoon 045-24 19 17'
Dorpsstraat 7

NUTH F

Voor Sittard en Wilhelmina'oB staat
er ook veel op het spel. Na wat wis-
selendeprestaties is de fatale streep
voor de 'kraaien' dichterbij geko-
men. Sittard-trainer Bèr Lejeune
was al lang blij, dat er in het duel te-
gen Longa duidelijk een opgaande
lijn te bespeuren viel. Hy: „Met deze
ploeg is echtvan alles mogelijk. Als
het toevallig goed loopt en je voegt
daar iets extra's aan toe, kunnen we
best een aardig team hebben. Daar-
om moet zon belangrijke wedstrijd
nu maar eens gewonnen worden."

Volgens Jeu van Bun, die tijdens
Peter Munnecoms ziekte het 'Wil-
helmina-schip' drijvende houdt,
zijn er legio degradatiekandidaten.
„Sittard en Wilhelmina ontlopen el-
kaar niet zoveel. Voor éénpunt kom
ik echt niet naar Sittard!"

Met Waubach gaat het niet best. „In
het begin van de competitie speel-
den we niet goed, maar we pakten
wèl punten. Nu wordt er veel beter
gespeeld, maar blijven die punten
uit. Het wil gewoon niet lukken,"
jammert Wim Vrösch. Maar bij te-
genstander EHC (morgenmiddag
om 17.00 uur) zit de klad er ook goed
in. Trainer John Vrijenswijt die ma-
laise aan het weinige scoren. „Je
komt dan onder druk te staan en
één foutje betekent direct verlies.
Ook wij moeten nu maar eens wat
punten bij elkaar gaan sprokkelen."

Overige duels zondag: Venray-
DESK, Vlissingen-Halsteren, Gel-
drop-TSC en Longa-TOP.

(ADVERTENTIE)

OéÈiÈii_CÈÊ____\J^\ DtAKTIEVEsport
01TTTt,CwW W?T Jj' VOOR lEDEREEN

HEERLEN - In de hoofdklasse is
dit seizoen van alles mogelijk. Lan-
ge tijd was Venray onaantastbaar,
maar blijkbaar konden de Noord-
limburgers de last van favoriet niet
dragen, want na drie opeenvolgen-
de nederlagen ging de koppositie
verloren. Limburgia, dat aan een
goed seizoen bezig is, profiteerde
dankbaaren staat nu ineens boven-
aan. Verder lijkt SVN onder het lei-
derschap van de teruggekeerde Pe-
ter Franken de weg naar boven ge-
vonden te hebben, getuige de zes
punten uit de laatste vier duels,
waardoor de laatste plaats nu aan
Waubach is overgedaan.

Limburgia en SVN ontmoeten el-
kaar zondag aan de Venweg. „Ons
belangrijkste streven op dit mo-
ment is de periodetitel. Pas als dat
doel eventueel over drie wedstrij-
den verwezenlijkt is, ben ik bereid
mijn doelstelling aan te passen. Het
was heel moeilijk om aan de top te
komen, maar het zal nog moeilijker
zijnom er te blijven,"aldus Limbur-
gia-trainer Math. Schaepkens. Bij
SVN is de hoop op klassebehoud
volop teruggekeerd, maar het besef
is ook aanwezig, dat deploeg er nog
lang niet is. Volgens trainer Jan
Vleugels moet je de stand op de
ranglijst loskoppelen van dit duel.
„Je moet van je eigen kracht uit-
gaan, anders kom je nooit uit dieon-
derste regionen weg. Wij moeten
punten pakken. Dat is de enige mo-
gelijkheid om in de hoofdklasse te
blyven."

sport.Tlimburgs dagblad "
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KÖ^ffi^ÏÉß Heerlen,
ÖÜüdtf Hoek Akerstr. 12/Uilegats

Tel. 045-719706
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NIEUW
vanaf heden in ons assortiment

ZÜI caraco hs^üoutiercaracor patisserie

voor meer informatie

BREMMERS B.V.
STEENWEG 3,

6129 BH URMOND
TEL. 04490-31526

■ .i ■■■ i.

Olieverf-
schilderijen

Inruil tot 5 jaar
mogelijk. Klassiek en

modern van 50-450 gld.
mcl. lijst.

êuart (Suuiprkprk
SCHILDERIJEN

Bloemenmarkt 37
Geleen-Lindenheuvel,
Te1.04490-44213, b.g.g.
| 76847. 142334

Verkoop bij executie
Op dinsdag 21 februari
1989 te 11.00 uur zullen
ten laste van B.V. Limburgs
Constructieschildersbedrijf,
gevestigd te Susteren, Rei-
noud v. Gelderestraat IF,
worden verkocht enige
ROERENDE GOEDEREN,
te weten:

MACHINES, o.a.
compressor

KANTOORINVENTARIS
WOONUNIT
HEFBRUG

en wat verder te koop zal
worden aangeboden.
De verkoop vindt plaats op
het adres Feurthstraat 56
te Susteren, harmoniezaal.
en geschiedt a contant,
zonder opgeld.
De goederen zijn voor een
ieder te bezichtigen van
9.30 tot 10.30 uur op het
adres Reinoud v. Geldere-
straat 1F te Susteren.
De deurwaardervan
's rijks belastingen belast
met de executie.

■■■■■■■ ZONDAG 19 FEBRUARI ■■■^■■I^H

I BOEDELVEILING I
VAN DE COMPLETE NALATENSCHAP VAN A.J.J. STEIJNS (WIJLEN) IN OPDRACHT VAN NOTARIS

MR. C.H.M. SCHENK TE MAASTRICHT,
alsmede toevoeging van div. particuliere boedels en verzamelingen, o.a. wegens opslag etc.

VEILINGBEDRIJF LAMBER CV. ZAL OPENBAAR VERKOPEN de complete inboedel als boven, alsmede
deelboedels en particuliere inbreng en liquidatie van een partij tapijten en klokken. De veiling zal worden gehouden
t.o.v. de weledelgestrenge heer mr. M.M.P.P.E. Groutars. notaris te Maastricht.
MEUBILAIR EN KLEINMEUBEL: 3-dlg. Queen Arme st. bankstel, 2x eiken zetel, div. bankstellen, Mechelse
toogkast en broodkast, Louis Philippe dessert, eiken buffetten, ladencommode, tafels, stoelen, piëdestallen, fau-
teuils, kieinmeubel etc.
COLLECTIES EN VERZAMELINGEN: ansichtkaarten, bidprentjes, paardestaarten, accordeons, postzegels en
div. kleine partijen.

JUWEEL: gouden armband bezet met briljant 1.63 krt., div. chokers, ringen, armband etc. bezet me briljanten,
gouden horlogeketting etc.

KLOKKEN: div. ant. romantische pendules, bimbammers alsmede liquidatiepartij (nieuwe) régulateurs, ong. 30
stuks, etc.

PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN: bidjar super 368x283 cm, ant. feraghan, Perz. mehraban, mouth, bid-
jar, lilian, bochara etc. Liquidatiepartij, ong. 100 stuks, w.o. belouch, Perzische salonmaten, bochara etc.

KLEINGOED en VARIA: ant. sabels, partijen schilderijen en prenten, 2x origineel carrouselpaard, houten hobbel-
paard, massageboy, koop regoutetc, div. Chinees porselein, duivenmanden en voedersilo's, ktv, racefiets, leuke
partijen kleingoed, div. kleingoed in koper etc.

KIJKDAG: ZONDAG 19 FEBRUARI VAN 10.45-12.30 UUR
VEILING: ZONDAG 19 FEBRUARI, AANVANG 13.45 UUR

DE KIJKDAG EN DE VEILING WORDEN GEHOUDEN IN:
ZAAL 'T VOSKE, GROTE STRAAT 8, BERG EN TERBLIJT

GEVRAAGD VOOR INBRENG IN KOMENDE VEILINGEN:
INBOEDELS, BEDRIJFSINVENTARISSEN, ANTIEK, COLLECTIES ETC.

I Belast met de uitvoering: JÊ jf^I Veilingbedrijf ULctCttV&l I
j^^3Ostbu^^37^2o^^aastnchM^

I—[EsmLkm benelux —i
Exakta Benelux 8.V., de grootste producent/leverancier van
kunststof kozijnen op de particuliere markt, zoekt

ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN
die een sterke praktische affiniteit hebben met de bouw, voor de
verkoop en montage van haar KUNSTSTOF KOZIJNEN.. uw*

EXAKTA biedt: - eigen profielsysteem;
- eigen Nederlandse produktie;_ eigen opleiding voor verkopers en monteurs;_

eigen technische staf voor ontwikkeling,
begeleiding en kwaliteitsbewaking.

Voor nadere informatie kunt u zich op maandag 20 februari as.
tussen 10.00 en 20.00 uur wenden tot onze heer Verstege, tel.
05430-19725.

MBSmr- *Jpf 'I1'"" U "f"'"
BL Z»i-wm> . j

MASSIEF EIKEN x Q^n
afm. h. 197 b. 96 d. 26 J «I4U j"

j| sinds 1910

MEUBELEN
Akerstraat 116-118, Hoensbroek

Fabriek: Hommerterweg 10. telefoon 212352

BELONING!
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
wanneer u inlichtingen kunt verstrekken die leiden tot
het bekend worden van de oorzaak en de daders
van de:

BRAND
welke plaatsvond in de nacht van zondag 5 februari
1989 op maandag 6 februari 1989 omstreeks 03.30
uur in een kledingzaak aan de Streeperstraat te
Landgraaf.
Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan:

SCHADEBUREAU BOSCHMAN
Antwoordnummer 2013
6710 VA EDE
Telefoon: 08380-19130

(Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk
behandeld).

|£f\ Uitnodiging

Scholengemeenschap Don Bosco
Geleen
mavo-leao-ldgo/idgo-lto/ito
Open zondag 19 februari
13.00 tot 17.00 uur
U kunt o.a. kennis maken met:
- brugklas mavo/lbo
- 8 beroepsgerichte afdelingen
- leerlingenbegeleidingssysteem
- mogelijkheden in

vervolgonderwijs, bedrijfsleven
en instellingen, midden- en
kleinbedrijf

U bent van harte welkom in het
gebouw Dr. Nolenslaan 9 ,423

, a

ORIGINELE BOSAL UITLATEN
Nu met 40% korting en 1 jaar
volledige garantie.
Met origineel Bosal-garantiebewijs.

SCHOKBREKERS MONROE
nu met 45% korting
Trekhaken Brink voor alle typen auto's met
40% korting
Accu's Varta PVC bv. Opel Kadett 44 amp.

’ 70- (excl), VW Golf 36 amp. ’ 65-
-(excl) met 24 mnd. echte garantie en
onderhoudsvrij.
Tevens voordelige montage van uitlaten,
schokbrekers en trekhaken.

GRUISEN
AUTOMATERIALEN BV
Akerstraat-Noord 350 Hoensbroek, tel. 045-212902

142315

KLEINE GIDS 1989
Mededeling Sociale Verzekeringsbank
district Maastricht

De uitgave van De Kleine Gids voor de Nederlandse
sociale zekerheid 1989 is momenteel voor distributie
beschikbaar. De prijs bedraagt ’ 2- per stuk". Bij
toezending worden portokosten in rekening gebracht.
Voor nadere informatie of bestelling kunt u zich wenden
tot de Sociale Verzekeringsbank district Maastricht,
Brusselsestraat 84 te Maastricht of telefonisch onder
nummer 043-298215. 142324

!!! DOE HET ZELVERS OPGELET flj
!!! GRANDIOZE VOORJAARSAANBIEDINGEN !Ü
Wegens opruiming restantpartijen uit ons magazij"

Beuken stroken 15 mm massief: /"'!!! f
Eiken rustiek A stroken 15 mm massief: /49'^iEiken rustiek B stroken 22 mm massief: / 59,* (
Eiken visgraat parket 22 mm massief: f 59, J (
Merbau stroken parket 22 mm massief: ’ 49.JJ (
Kamnala stroken parket 22 mm massief: / 54.j» (
Keroewing stroken parket 22 mm massief: / 54.JJ (
Eiken antiek planken 22 mm massief: ’ 79,* (
Grenen (Amerikaans) planken 22 mm massief: ’ 49,"

Bij elke vloerkrijgt u vakkundige legadviezefi-
Wij kunnen uw vloer tevens schuren.

*** Profiteer van onze fabrieksprijzen **
Beitel iv BEL 045-418989 h<^

'
Abslankstudio flftffCtfiff* Nagels^'

Uitnodiging
Op 18 en 19 februari 1989 bent u van hari'

welkom om, onder het genot van een drankje, "^
nieuwe studio te komen bezichtigen.

De deuren staan voor u open vanaf 12.00 «"'
Daar ik het zeer op prijs stel dat u komt, zeg '*deze een ...
„ Tot ziens op de opening
Tevens demonstratie door de ontwerper van »

muscleliser op zondag 19februari
Angel Metsemakers

Sittarderstrafle 26, Tüddern
09-4924561037 04750-1

j

yoöo^vyjoo^

fevZi^y^' -ü_m B*S^s2^*3ïi'^# 'f* i!' .
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Van onze
medewerker

THEO KEYDENER

NIJMEGEN- In een
zinderend ijshockey-
duel tussen Smoke
Eaters en Spitman
Nijmegen, werd de
titelverdediger in
eigen huis met 9-7 (2-
3, 5-1, 2-3) geklopt.
Door dit succes kan
Smoke Eaters mor-
genavond in Geleen
(aanvang 18 uur) het
karwei defenitief af-
maken. Winst tegen
de Spitmannen voor
eigen publiek bete-
kend immers dat de
fel begeerde finale
bereikt is.
Williams opende
voor dethuisclub de
score, echter Nelson

kon een minuut later
al de gelijkmaker
scoren 1-1. Smoke
Eaters dat het initia-
tief nu naar zich toe-
trok, kwam door een
doelpunt van Mollen
zelfs aan de leiding
1-2. Tenbult en Vos
zorgden er voor dat
de-'Spitmannen met
voorsprong de eerste
rustpauze 3-2 kon-
den ingaan. Smoke
Eaters was toen aan
rust toe. Tussen de
14e en 16e minuut
moesten zij met twee
spelers minder het
hoofd bieden aan
een Nijmeegse
stormloop.

In de tweede periode
bleef Smoke Eaters
het spel domineren.

De thuisclub, nu on-
der druk gezet,
moest via Hartogs
binnen de minuut de .
3-3 score toestaan.
Calleghan bracht dtr'
stand weliswaar nog
op 4-4, maar via Lou-
wers, Hartogs en
Mollen sloten de
Eaters die periode af
met een 7-4 voor-
sprong.
In de slotfase, waar-
in de Eaters de mar- .
ge op drie doelpun-,
ten kon houden, "
werd de strijd rom-
meliger. De thuis-
ploeg, gevreesd om
hard en provoceren-
de spel, trok alle re-
gisters open, waar-_
door Smoke Eaters
in de problemen
kwam. De Geleense
verdediging stond
echter stevig op. de
schaats. Melson en
Mollen schoten de
Eaters uiteindelijk
naar een 9-7 eind- '
stand.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

USA-atleten
willen

geld zien
PORTLAND - De Amerikaanse at-
leten hebben aan een bedrag"-ran
500 miljoen gulden niet voldoetide
om zich goed op de Olympische
Spelen van Bareelona te kunnen
voorbereiden. De voorzitter van het
nationale Olympische comité van
de Verenigde Staten, Robert Hel-
mick, heeft dat tijdens een toe-
spraak in Portland gezegd.
Het beschikbare bedrag is hoger
danooit tevoren. In de periode 1984-
-1988, voorafgaande aan de Spelen
van Seoul, hadden de atleten bijna
200 miljoen gulden minder te beste-
den dan nu. Helmick benadrukte
echter dat er meer nodig is.

" Carla Kleintjens keert na twee jaar Noorwegen terug bij
haaroude liefde Herschi/V enL. Foto: pieter VAN DAAL

Uitslagen
'Schaesberg'

SCHAESBERG - De uitslagen van de gis-
teravond verreden draverijen op de draf- en
renbaan van Schaesberg zijn als volgt:
Catterick-Prijs: 1. Dynamite V (J. Jongen)
km.tijd 1.24.4; 2. Dalida Belvedère; 3. Duran
S. Winn. 14,30; pl. 2,50, 1,90, 1,60; koppel
26,00; trio 237,60.
Cheltenham-Prijs: 1. Easy Stages (H. Grift)
km.tijd 1.22.0; 2. Delgadotranss R; 3. Bruno
Frisco. Winn. 1,00; pl. 1,00,1,00, 1,00;koppel
3,00; trio 8,60.
Windsor-Prijs: 1. Zanara (R. de Vlieger)
km.tijd 1.20.8; 2. Ali Buitenzorg; 3. Arabesk
C. Winn. 4,00; pl. 1,20, 1,30;koppel 3,70; trio
21,30.
Sedgefield-Prijs: 1. Comeet Ruimzicht (F.
de Zoete) km.tijd 1.24.1; 2. Cindy Star; 3.
Bastion Dax. Winn. 7,00; pl. 2,50, 1,70, 10,00;
koppel 11,70; trio 552,00.
Nottingham-Prijs: 1. Caresse Heidia (H.
Grift) km.tijd 1.23.8; 2. Budlea du Tige; 3.
Cora Dillon; 4. Brigand B. Winn. 1,80; pl.
1,10, 1,90, 3,20; koppel 24,70; trio 260,00;
kwartet 3.149,20.
Folkstone-Prijs: 1. Cay van Hoafer (J. van
der Pijl) km.tijd 1.23.4; 2. Corinne Ryn-
stroom; 3. Vanusa. Winn. 2,20; pl. 1,10, 1,30,
1,70;koppel 1,70; trio 20,20.
Haydoek-Prijs: 1. Bavonora (Mevr. M. Kop-
pejan) km.tijd 1.21.2; 2. Zanzibar Jacky; 3.
Vamara of Hom. Niet gestart: Zeddertranss
R. Winn. 4,00; pl. 2,10, 3,30; koppel 10,10;
trio 239,40.
Thurles-Prijs: 1. Zoe (W. van Buytene)
km.tijd 1.22.8; 2. Zefier West; 3. Zimrod B; 4.

Brigitta R. Winn. 12,30; pl. 3,30, 2,90. 6,K);
koppel 64,60; trio 1.201,90;kwartet: niet te-
raden. Uitbetaling W5-spelvoor de volgorde
4-5-7-2-3: 2.539 50.
Warwick-Prijs: 1. Alfa Nora (H. Grilt)
km.tijd 1.20.0; 2. Yviena Odilia; 3. Worthy
Hollandia. Winn. 1,30; pl. 1,20, 1.70; koppel
2,70; trio 11,10.
De totalisatoromzet bedroeg f 195.010.A*.

Dubbelslag De Wilde

Daarmee is een definitief einde ge-
komen aan de speculaties rond
Kleintjens, waarvoor naast V en.L
onder andere ook Holbox/Swift en
Foreholte belangstelling hadden ge-
toond. Bovendien stond de 25-jarige
hoekspeelster een langer verblijf in
Noorwegen niets in de weg. De
meer dan honderdvoudige interna-
tional wil nu echter haar maat-
schappelijke carrière laten prevale-
ren en hoopt dat V enL haar daarbij
behulpzaam kan zyn. Carla
Kleintjens: „Daarbij komt dat ik by
V en L het handballen heb geleerd
en er altyd heb gespeeld. Boven-
dien ken ik vrywel alle speelsters
nog".

Neerpelt lonkt
naar Jacobs

De terugkeer van Carla Kleintjens
op Geleense bodem betekent voor
Herschi/V en L een welkome ver-
sterking van de huidige selectie. De
toch al door hardnekkige blessures
geplaagde ploeg weet zich immers
nu al verzekerd van de beste rech-

Gekoppeld aan de terugkeer van
Carla Kleintjens, staat de contract-
verlenging met trainer Piet Kivit
vrijwel niets meer in de weg. De
prestigieuze oefenmeester heeft het
naar zijn zin brj de Geleense dames,
maar wil alleen dan ook volgend sei-
zoen bij V en L werken als er vol-
doende vooruitzichten op een suc-
cesvolle afloop zijn. Die zekerheid
heeft Kivit na een gesprek met ma-
nager Ter Beke, eerder deze week,
gekregen. Naast de terugkeer van
Carla Kleintjens is er wellicht nog
ruimte voor een of twee versterkin-
gen en zal vrijwel de volledige hui-
dige selectie intact blijven.

terhoekspeelster in ons land. Mana-
ger Ger ter Beke: „Bovendien heeft
Carla dit seizoen in Trondheim aan-
getoond ook op andere posities
goed uit de verf te komen en heeft
ze door de intensievere trainingen
bij het op professionele leest ge-
schoeide Sverresborg alleen maar
gewonnenaan speltechnisch en tak-
tisch kunnen. Haar beslissing om
naar V en L terug tekeren heeft bo-
vendien tot gevolg gehad dat Carla,
verlost van alle twijfels, momenteel
in allerbeste doen is by Sverres-
borg".

" ARNHEM - Drs. Pieter Zeven-bergen wordt waarschijnlijk de
nieuwe voorzitter van de Koninklij-
ke Nederlandse Wieier Unje
(KNWU). De benoeming van Zeven-
bergen, in het dagelijks leven bur-
gemeester van Bergen op Zoorfi,
moet op 28 februari worden be-krachtigd door de Unieraad. Zeven-
bergen zal voorzitter worden va(n
een zevenkoppig uniebestuuf,
waarvoor mrBert Duynstee als pen-
ningmeester wordt voorgedragen.
Naar een derde onafhankelijk lid
wordt nog gezocht. De overige vier
plaatsen worden ingenomen door
devoorzitters van de vier secties die
de KNWU telt. Dat zijn Joop Atsrna
(amateurs), Theo Mangnus (profs),
Frans DuMaine (crossfietsen) en
Jan van Oosten (toerfietsen).

twee duels tegen Zwitserland en
West-Duitsland. Voor de verliezer
van het duel is het toernooi voorbij.

Bondscoach Ton van Linder denkt
dat er mogelijkheden zijn. „Een
voorwaarde is dan wel dat we de
volle zestig minuten geconcen-
treerd blijven spelen. Daar heeft het
de eerste twee wedstrijden aan ge-
haperd. Dan zie ik zeker mogelijk-
heden om van de Noren te winnen".

" GELEEN/MAASTRICHT - In de
handbalcompetitie bij de dames in
de eredivisie speelt Herschi/V en L
morgenmiddag om 14.25 uur in
sporthal Glanerbrook tegen Aals-
meer. Voor Vonk/Mosam staat het
duel tegen OSC op het programma.
Aanvang in sporthal De Geusselt
om 14.25 uur.

Eerste divisie dames vandaag: VGZ/Sittar-
dia-Caesar (19.45). Morgen: Auto Caubo
lason-Holbox/Swift (14.25); BHC-EMM
(13.25). Heren: Loreal-VGZ Sittardia 2
(15.00).

BELFORT - Frans Stinissen, voor-
zittervan de Vlaamse handbalbond
en tevens bestuurslid van Neerpelt,
liet gisteravond weten dat de Belgi-
sche club er allesaan zal doen om V
en L-speler Wil Jacobs terug te ha-
len naar Neerpelt. Tevens wordt ge-
probeerd om doelman Jack Josten
in te lijven omdat Neerpelt, na het
vertrek van de Pool Woczjak, zon-
der doelman komt te zitten.

Anti-rook
campagne
Australisch

voetbal
MELBOURNE- Het Australi-
sche voetbal zal de komende
vijfjaar een anti-rook campag-
ne voeren. Dat is het gevolg
van een contract, dat de voet-
balbond sloot met de nationale
gezondheidsorganisatie. Met
deovereenkomst is een bedrag
van ruim twee miljoen gulden
gemoeid.
Het contract maakt een einde
aan de verbintenis tussen de
Australische voetbalbond en
de belangrijkste sigarettenfa-
brikanten van het land. De
bond werd ruim vijftien jaar
gesponsord door de tabaksin-
dustrie. Spelers van alle natio-
nale selectiesen officials zullen
meewerken aan de anti-rook
campagne.

" BELFORT - Vanavond speelt het
Nederlands handbalteam bij het
B-wereldkampioenschap zijn laat-
ste wedstrijd in de poule tegen
Noorwegen. Evenals Nederland
verloren ook de Noren hun eerste

MARIGNANE - Etienne de Wilde
heeft vrijdag de twee etappes uit
de Ronde van de Middellandse
Zee gewonnen. Zowel in de derde
(Nimes - Arles, 92 km) als in de
vierde rit (Arles - Marignane, 107
km) was de Belg de snelste sprin-
ter. Harry Rozendal, de jonge prof
uit de ploeg van Peter Post, die
donderdag de tweede etappe had
gewonnen, behield de eerste
plaats in het algemeen klasse-
ment.

De renners hebben de twee korte
ritten in deRonde van de Middel-
landse Zee aangegrepen voor
snelheidstesten. Harry Rozendal,
de leider in het klasssement, had
daar geen moeite mee, de twee-
voudige ritwinnaar Etienne de
Wilde, die zijn zesdaagsevorm
mee naar Zuid-Frankrijk had ge-
nomen evenmin.

Uislag derde etappe: 1.De Wilde (Bel) 92 km
in 2 uur, 4 minuten en 59 seconden met
tijdsvergoeding 2.04.49, 2. Dekker (Ned)
met tijdsvergoeding 2.04.53, 3. De Clercq
(Bel) met tijdsvergoeding 2.04.56, 4. Arntz
(Ned) 2.04.59, 5. Zanatta (Ita), 6. Ilegems
(Bel), 7. Pieters (Ned), 8. Verdonk (Bel), 9.
Joho (Zwi), 10. Robers (Bel) zelfde tijd als
Arntz.

Vierde etappe: 1. De Wilde 80 km in 1.50.40,
2. Dauwe (Bel), 3. De Clercq, 4. Nijdam
(Ned), 5. Arntz, 6. Adri van der Poel (Ned), 7.
80l (Ned), 8. Luykx (Ned), 9. Pagnin (Ita),
10. Moreels (Bel) zelfde tijd als De Wilde.
Algemeen klassement: 1. Rozendal (Ned)
9.25.54, 2. De Clercq op 4 seconden, 3. De
Wilde 0.05, 4. Vlassaks (Bel) 0.05,5. Dekker
0.09, 6. Lavainne (Fra) 0.10, 7. Van der Poel
0.15, 8. Van Rijen (Ned), 9.801, 10. Wijnands
(Ned) zelfde tijd als Van derPoel.

Basso verdacht
van ontvoering

CASTELLAMARE DEL GOLFO -
Oud-wereldkampioen wielrennen
Marino Basso moet binnenkort voor
de rechter verschijnen. Hij wordt
verdacht van medeplichtigheid aan
de ontvoering van een kind van een
industrieel.
Basso, die sinds hij stopte met wiel-
rennen altijd betrokken was by een
ploeg, ontbrak vrijdag in Castella-
mare del Golfo op het appèl voor de
Siciliaanse Wielerweek.
De wereldkampioen van 1972 was

een vriend des huizes ten tijde van
de kidnapping. De industrieel fun-
geerde in '88 nog als sponsor voor
diens ploeg. Basso houdt vol niet
meerbij de ontvoering betrokken te
zijn, dan dat hij voor de familie het
transport voor het losgeld heeft ver-
zorgd. De vader van het kind be-
schuldigde Basso ervan meer van
de ontvoering te weten.

Bontempi
mijdt Tour

CASTELLAMARE DEL GOLFO -Guido Bontempi heeft aan de voor-
avond van de Siciliaanse Wieler-
week bevestigd dit jaar de Ronde
van Frankrijk niet te rijden. „Ik
vind de Tour een slechte organisa-
tie", zei de Italiaan, die vorig jaar in
de Tour weliswaar de eerste gele
trui pakte maar in de massasprints
vier nederlagen leed tegen Jean-
Paul van Poppel. Bontempi rijdt dit
jaar de Vuelta in Spanje als voorbe-
reiding op deRonde van Italië.

Tour raakt
sponsor kwijt

PARIJS - Na Merlin is een tweede
grote sponsor uit de Ronde van
Frankrijk verdwenen. Voor de ron-
devan dit jaaris een einde gekomen
aan de samenwerking tussen de
tourorganisatie en automobielfabri-
kant Peugeot, die 36 jaar heeft be-
staan. De Tourorganisatie, die
streeft naar minder, maar grotere
geldschieters, vroeg van de autofa-
briek een grotere bijdrage. Peugeot
voelde daar weinig voor onder het
motto; „De belangstelling van de
sponsors groeit niet, maar er wordt
wel steeds meervan hen gevraagd."

Volgens ingewijden bedroeg de bij-
drage uit Sochaux jaarlijksruim 2,2
miljoen gulden in de vorm van bijna
200 auto's die voor het evenement
beschikbaar werden gesteld met
daarnaast nog eens tachtig wagens
die de organisatie gedurende het
hele jaar gratis tot zijn beschikking
had. De „Société du Tour heeft voor
drie jaar een contract afgesloten
met FIAT, datwel bereid was te vol-
doen aan de eisen van de directie.

MILAAN - Eric Jelen heeft de,'
halve eindstrijd van het tennis-,
toernooi in Milaan bereikt. Hij-
versloeg de Italiaan Paolo Cane
in twee sets: 6-1, 6-2. De West-
duitser ontmoet in de volgen^
ronde Alexander Volkov uit de
Sovjetunie. Volkov won in t\ye£
sets (7-6, 7-5) van de Joegosflfl
Sobodan Zivojinovic.
John McEnroe plaatste zjoff
eveneens voor de halve finales»
De Amerikaan, die in de tweede"
ronde te sterk was voor Michtefr
Schapers, versloeg vrijdag An*
drei Tsjerkasov uit de Sovjetunjè»
in twee sets: 6-2, 6-2.

McEnroe in
halve finale

Door het grote aantal afschrij-
vingen was de EAA gedwon-
gen het oorspronkelijke tijd-
schema drastisch te wijzigen.
Van het oorspronkelijke pro-
gramma zijn door het wegval-
len van series nog slechts twee
onderdelen van de loopnum-
mers, de series 60 en 800 meter
mannen op het programma ge-
bleven. Een voorstel van de
EAA de 3000 meter voor vrou-
wen van zondagmiddag naar
zondagmorgen te brengen
werd na protesten van de lan-
den die een deelneemster had-
den ingeschreven, verworpen.

Associatie (EAA), weet het gro-
te aantal afmeldingen aan het
feit dat over twee weken in Bu-
dapest het tweede toernooi om
de wereldtitels op overdekte
banen wordt gehouden. „Het is
een goede zaak datwij besloten
hebben de Europese titelstrijd
voortaan alleen in de even ja-
ren te houden en de wereld-
kampioenschappen in de one-
ven. Het betekent dat volgend
jaar in Glasgow weer om de
Europese titels wordt gestre-
den en het jaar daarop staan de
wereldkampioenschappen op
het spel."

DEN HAAG - De twintigste
editie van de Europese indoor
atletiekkampioenschappen,
die vandaag en morgen in
Houtrust Sport in Den Haag
wordt gehouden, zal aanmer-
kelijk minder deelnemers tel-
len dan aanvankelijk was ver-
wacht. Toen gistermiddag de
27 ingeschreven landen hun
definitieve ploegen bij de orga-
nisatiemoesten melden bleken
niet de dinsdag nog verwachte
478 deelnemers in Den Haag te
,zijn, doch 360.
Arne Holmen, deFinse voorzit-
ter van de Europese Atletiek

Sabatini
bedreigd

MAR DEL PLATA - Een JB
het „commando van de paramifc."
taire operaties" noemende gnxjp
heeft gedreigd de ArgentiiMß
tennisster Gabriela Sabatini iets
aan te doen als ze niet met «g»
bedrag van 20.000 gulden ove^Hbrug komt. Dat heeft Carlos IjH
Mariani, een organisator IjH
sportevenementen en de Argejif
tijnse impresario van de negetf
tienjarige speelster, onthuld.]^B

GELEEN - Het damesteam van Herschi/V en L wil op zijn
laatst volgend seizoen weer een serieuze gooi doen naar de
landstitel. De leiding van de Geleense handbalploeg is al volop
in de weer om de onverwacht goede prestaties van de huidige
jaargang -V en L bezet momenteel de tweede plaats met
slechts drie punten achterstand op SEW- extra cachet te kun-
nen geven. De eerste slag heeft V en L geslagen. Gisteravond
werd de speelstersgroep door manager Ger ter Beke en trainer
Piet Kivit in kennis gesteld van het feit dat Carla Kleintjens,
die twee jaar geleden de Geleense ploeg verruilde voor het
Noorse Sverresborg Trondheim,komend seizoen weer brj V en
L speelt.

Nederlaag
CSKA Moskou

Afzeggingen EK-indoor" In de Houtrust-sporthal wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding op de EK-
indoor.

door ivo op den camp

turbo’s tobsport doordik
bruynesteyn

sportkort

- De finaleronde van het
mooi om de Europese ijshockey-;7fr te Keulen is met een enorme
Tassing begonnen. Farjestad BK
H.^Weden won de openingswed-
?£» met 4-3 (0-1, 3-0, 1-2) van
a*A Moskou (Sov).
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Twee gewonden
bij ijsspeedway

alf ~ **y de training voor de
S:* finales van de wereldtitel-
ell t

'JssPeedway zijn vrijdag in In-
*u, Jonge Westduitsers zwaar
lyVond geraakt. De achttien-jarige.erin Riss kwam tijdens de trai-J?8onder zijn motor terecht. DeDit Centimeter lange, messcherpe
'oh °P e Dan^en veroorzaakten'nden over zijn hele lichaam. Zijn
to iT ge landgenoot Johan Rosen-
frh oVerltwam enkele minuten la-
tZ?etzelfde. Beiden werden metZ «elicopter naar een nabygele-
-1n z»ekenhuis gebracht.

Piet Kivit ook volgend seizoen trainer Geleense ploeg

Kleintjens terug
bij Herschi/V en L

Beslissing valt morgenavond in Geleen

Eaters: zicht
op finaleplaats

Limburgs dagblad sport



Hij heeft zich nadrukkelijk kandidaat ge-
steld voor het predikaat 'aankoop van het
seizoen. De miljoenen die de Nederlandse
topclubs op tafel legden voor binnen- en bui-
tenlandse cracks, vallen in het niet bij de
waarde die Ernie Brandts sedert twee we-
ken voor MW vertegenwoordigt. Voor zes-
tigduizend gulden werd de verdediger van
de reservebank bij Roda JC geplukt. Twee
duels, vier punten en een doelsaldo van ze-
ven voor één tegen later, zijn eventuele twij-
fels over de inbreng van de internationaal
gelouterde maar in de herfst van zijn loop-
baan verkerende Brandts omgeslagen in
euforie. Waar buiten de Geusselt niemand
meer in geloofde, behoort weer tot de moge-
lijkheden: lijfsbehoud van MVV in de eredi-
visie. Degelijkheid, eenvoud en enthousias-
me sieren het bastion datErnie Brandts aan
de Maas heeft opgetrokken. Begin deze
maand vierde de man die MVV - in ieder ge-
val voorlopig - uit het diepe dal leidde zijn
33e.verjaardag. Daarmee is hij hard op weg
het jongste pronkstuk op de monumenten-
lijst van Maastricht te worden.

Ernie
Brandts
Reddingsboei aan de Maas " Maastricht ligt

sedert enkele weken
aan de voeten van
Ernie Brandts.

/ huub paulissenJ

door

foto’s:
frits widdershoven

nog ver voor zich uitschuift. Aa 11
het begin van het seizoen, toef1
door de komst van Henk Frase'
geen plaats was voor Brandt^
was er sprake van een managers'
functie bij Roda JC. „Als ik toe*1
ja had gezegd was het was*'
schynlijk in kannen en, kruik^l
geweest, al betwijfel ik nu °Roda het geld heeft voor cc»
tweede manager. Ik had echte
het gevoel dat ik nog altijd °j
eredivisieniveau meekon en v/1.
de dat bewijzen. Binnen enkel
wedstrijden stond ik weer in jj
hoofdmacht en bleef daar tot o
winterstop. Vervolgens koos Ja
Reker voor een aanvallender sy*j
teem waarin helaas maar plaatkwas voor één voorstopper. Hen
Fraser kreeg de voorkeur. D^heb ik geen enkel probleem me*;
maar met een plaats op de ban I
neem ik geen genoegen".

MAASTRICHT - „Ik had
niet gedacht dat mijn
overgang naar MW zon
ophef zou veroorzaken.
In de voorbije weken heb
ik het ene na het andere
interview gegeven. Ze-
ker, het gaat verrassend
goed met MW sinds
mijn komst, maar dat is
echt niet alleen mijn ver-
dienste. Ik kan me voor-
stellen dat de andere jon-gens het niet zo prettig
vinden dat alle aandacht
op mij is gericht. Ik hoop
dat dat gauw verandert
en dat ook zij hun portie
publiciteit krijgen. Het is
natuurlijk niet zo dat het
mij niet streelt dat ik in
de picture sta. Zolang ik
maar niet als een soort
Messias word afgeschil-
derd. Ik ben ook be-
nieuwd of men over en-
kele maanden nog zo po-
sitief over mij is, want in
de voetballerij is het van-
daag hosanna en morgen
word je afgeslacht".

Ernie Brandts heeft dat aan den
lijve ondervonden. Hij werd na
zyn hoogtijdagen bij PSV meer-
dere malen afgeschreven, waar-
aan zware blessures onder meer
aan de achillespees debet waren.
Keer op keer krabbelde hy weer
op. Ook toen hij na dewinterstop
bij Roda JC definitieftot de bank
leek veroordeeld. Het zieltogen-
de MW, al geruime tijd op zoek
naar versterking, rook haar kans.
De Maastrichtse club moest de
reserves aanspreken om de
transfersom en het vorstelijke sa-
laris („ik verdien precies hetzelf-
de als bij Roda") voor Ernie
Brandts op te hoesten. Tot nu toe
is hy elke cent waard. Met zijn
routine en organisatietalent is
MW verdedigend veel minder
kwetsbaar, waardoor het hele elf-
tal is opgebloeid.

„Na de eerste trainingen heb ik al
geroepen dat ik niet begrijp dat
MVV zo ver onderaan staat. De
ploeg kent een goed evenwicht
tussen harde werkers en spelers
met individuele kwaliteiten.
(Vaar het in deze jonge groep aan
ontbreekt is ervaring en mensen
üe in het veld de mond open
Joen. Als libero heb ik een goed
jverzicht en kan iedereen in de
dekking dirigeren. Daardoor is
>ns spel solider geworden en le-
/ert het aardig ogende voetbal
lat MW vaak speelt eindelyk
>ok rendement op. Maar wij zyn
;r nog lang niet. Het is zaak de
>pgaande lyn vast te houden".

gen. Ik kan terugkijken op een
carrière waarin ik vrijwel alles
heb meegemaakt en gewonnen.
Maar als ik met MW in de eredi-
visie weet te blyven zal ik dat als
een nieuw hoogtepunt koeste-
ren".

Toekomst
Dat hij niet meer in de toekoms.s
plannen van Roda JC paste,
voor Brandts geenzins een te»e
dat het einde van zijn carrie'■met rasse schreden nadert. ,A^u
stoppen denk ik nog lang niet-
heb mijn lichaam altijd Pefteetverzorgd en ga nog altijd m
veel plezier naar de trainingen
wedstryden. Aan het eind Vjk
het seizoen ben ik transfervrij- *
heb bij MVV een optie voor n"
een jaar, maar of daarvan e*
bruik wordt gemaakt hangt o.
af van waar MW volgend s
zoen speelt. Diverse Belgiscn
clubs hebben zich inmiddels a
gegadigden gemeld. Dat ik voO
by mijn hoogtepunt ben e,
steeds meer een stap terug m^
doen, deert mij helemaal niet- l

ben van plan pas te stoppen a
ik het lichamelijk niet lané _.
aankan of er geen 10l meer aa
beleef omdat ik links en reen
voorbij wordt gelopen".

Met de overgang naar MVV is
voor Ernie Brandts een einde ge-
komen aan het pijnlijke vooruit-
zicht om de rest van het seizoen
bij de pakken neer te moeten zit-
ten by Roda JC. „Het is allemaal
supersnel gegaan. Tijdens het
duel Mechelen-PSV op woens-
dagavond zat ik met mijn vrouw
/oor de buis te filosoferen over
nijn plaats op de bank en de toe-
"comst. Wy kwamen tot de con-
clusie dat ik het seizoen waar-
schijnlijk by Roda zou moeten
afmaken. Donderdag belde ma-
nager Coerver en vertelde dat
MW interesse had en dat ik
mocht vertrekken. Ik wil voet-
ballen en niet met de armen over
elkaar zitten en centen opstrij-
ken. De positie van MVV is alles-
behalve rooskleurig, maar ik ben
afgegaan op mijn gevoel, dat zei
dat ik moest toehappen. Ik zag
MVV als een enorme uitdaging.
De ploeg had pas elf punten dus
ik had niets te verliezen".

Het wekte alom bevreemding
dat Roda JC de man die zon
groot aandeel had in het berei-
ken van de kwartfinale van de
Europacup liet vertrekken. Het
is zeer de vraag of het financiële
douceurtje opweegt tegen de be-
langryke rol die de routinier had
kunnen vervullen in bijvoor-

beeld de confrontaties volgende
maand met Sredets Sofia. Voor
de speler in kwestie is het ook
niet helemaal duidelijk waarom
Roda hem niet als stand-in heeft
aangehouden.

„Het enige dat ik hebbegrepen is
dat het een financiële kwestie
was. Tijdens de onderhandelin-
gen met MW heb ik van Roda-
zyde begrepen dat Nol Hendriks
(die toen in Amerika verbleef,
red.) ook akkoord was met mijn
vertrek. Dat vind ik belangrijk
omdat hij de man was die mij in
1986 tijdens het WK in Mexico by
Hans Kraay en PSV losweekte.
Na MW-Groningen heb ik met
Hendriks daarover gesproken.
Hij zei echter pas van detransfer
te hebben vernomen toen hy
weer in Nederland was en dat ik,
wat hem betrof, niet had hoeven
te vertrekken".

De beweegredenen van Roda JC
latenErnie Brandts verder koud.
Zyn hart slaat nu voor MW,
want een zwaluw maakt nog
geen zomer in de stryd tegen de-
gradatie, zo realiseert hy zich.
„Vorig jaar zat ik met Roda in
hetzelfde schuitje. Het seizoen
eindigde gelukkig in een climax.
MVV heeft een fysiek sterke
ploeg, dus het gevecht tegen de
degradatie zou ons moeten lig-

Fair Play
HetFair Play op het MW-shirt is
Ernie Brandts op het lyf geschre-
ven. In zyn imposante carrière
met ruim ’OO competitieduels
voor De Graafschap, PSV en
Roda JC en 28 interlands blonk
hij zowel binnen als buiten de
wittekalklynen uit door sportivi-
teit. Hij moest opboksen tegen 's
werelds beste spitsen en toch
vermeldt zyn curriculum vitae
geen enkele rode kaart. Zelden
of nooit kwam hij in opspraak
door conflicten met trainers, ma-
nagers, collega's of andere be-
trokkenen in de voetballery. Na-
trappen en vuilspuitery zyn
Brandts vreemd.

dienen allemaal een goed beleg-
de boterham en hebben elkaar
nodig. Het is heus niet zo dat ik
alles over myn kant laat gaan.
Maar als my iets niet zint stap ik
op de bewuste persoon af en zeg
hem op een fatsoenlijke manier
mijn mening. Daar ben ik nog al-
tijd het verst mee gekomen".
Een concours d'elegance zal
Brandts met zijn lange stelten
nooit winnen. Zyn kracht schuilt
in de eenvoud, het fanatisme, de
liefde voor het spelletje en zijn
voortreffelijke mentaliteit. Hij
kent zijn kwaliteiten en vooral de
beperkingen daarvan als geen
ander. „Mijn mentale veerkracht
is ook een belangryk punt. Ik zal
een trainer niet gauw teleurstel-
len. Op myn positieve instelling
is nooit wat aan te merken ge-
weest. Wat er in het randgebeu-
ren ook aan de hand moge zijn,
als de wedstrijd begint zet ik al-
les aan dekant en geef ik me vol-
ledig. Het zal wel in de familie
zitten. Mijn vader heeft diverse
hartoperaties gehaden zit in een
rolstoel nadat beide benen wer-
den geamputeerd. Die klaagt
nooit en heeft altijd goede zin.
Als ik dat zie, denk ik: wat zeu-
ren wij eigenlijk over kapotte ve-
ters of een slecht veld".
Voetbal is een verslaving voor
Brandts. Vanaf zijn prille jeugd
by De Graafschap stond alles in

„Waar het vaak aan ontbreekt in
het voetbal is respect voor el-
kaar. Ik heb geen enkele waarde-
ring voor de wijze waarop veel
trainers met elkaar omgaan. Als
ik lees over de conflicten tussen
bijvoorbeeld Van Doorneveld en
Berger of Reker en Jacobs, dan
denk ik: moet dat nou. Wy ver-

Verknocht aan de voetballer
zou hij het liefst in die branc"
aktief blijven. „Ik zit gelukkig »'
de financiële positie dat ik r
mijn gemak naar iets kan uijZ^
ken waar ik plezier in beleef
train momenteel de jeugd v
Unitas in Eindhoven, maar e
trainersschap zie ik niet zittejj
Ger Lagendijk heeft mij ree
aangeboden om hem in de * {
mermaanden te assisteren bij *} ebegeleiden van buitenland .
clubs die in Nederland hun tr
ningskamp opslaan. Zoiets a/
Frank Arnesen bij PSV doet
Hein Vergeer by het schaatse^
dat lijkt me wel wat. Ach, t*S.
wel. Ik denk dat ik een behoor^ke reputatie heb opgebouwd t
daar kan ik ook later nog Pr°van trekken".

het teken van het spelletje dat
hem zoveel succes en financiële
voorspoed bracht. „Mijn vrien-
den zeggen vaak: Ernie begint
pas te leven als hij stopt met
voetbal. In die negen jaar bij
PSV stond - ook voor mijn gezin-alles in het teken van de sport. In
devoorbije jaren is dateen beetje
veranderd omdat mijn kinderen,
die inmiddels acht en zes jaar
zijn, zich beginnen te roeren. Die
vinden het maar niks dat ik altijd
weg ben en claimen zeer terecht
de nodige aandacht. Afgelopen
zondag zijn we met het gezin
naar de film gegaan, terwijl de
Nederlanders furore maakten bij
het WK schaatsen. Het was vroe-
ger ondenkbaar dat ik dan niet
voor de buis lag".
Tyd voor andere hobby's gunt de
33-jarige rots in de Maastrichtse
branding zich niet. Of het zou
zijn interesse in de haptonomie
moeten zijn. Ruim drie jaar gele-
den werd hij besmet door het vi-
rus van de 'leer van de tast', die
in voetbalkringen door Ted
Troost werd geïntroduceerd.
Urenlang kan Ernie Brandts ge-
passionneerd vertellen over de
taal van hetlichaam, die hem ook
bij het herstel van zijn twee
achillespees-operaties goed van
pas kwam.

„Ik kwam ermee in aanraking
toen ik in mijn laatste periode bij
PSV sukkelde met een zware
achillespeesblessure en bij Rian-
ne Schreurs, een leerlinge van
Ted Troost, terecht kwam. Ik
heb leren luisteren naar mijn li-
chaam, bijvoorbeeld als dat be-
gon te protesteren na een keihar-
de training. Het is zinloos dat te
negeren, anders werk je blessu-
res in de hand. Belangrijk is ook
dat tijdens de behandelingen de
oorzaak van een blessure wordt
achterhaald. Daarop kun je in-
spelen en herhaling voorkomen.
Eigenlijk ben ik veel te laat er-
mee in aanraking gekomen, an-
ders was de waslijst aan blessu-
res die ik heb gehad ongetwijfeld
een stuk korter".
„Haptonomie leert je beter om te
gaan met je gevoelens. Als je je
keihard opstelt krop je alle span-
ningen in je hoofd op en dat gaat
ten koste van de fitheid van je li-
chaam. Door je kwetsbaarder op
te stellen leer je beter met je ge-
voelens om te gaan. Dat wil niet
zeggen dat je je aan iedereen
moet aanpassen, want dat zou
weer ten koste van je ego gaan.
Toepassing van haptonomie zou
een nieuwe dimensie in de voet-
ballerij kunnen inluiden. Het zou
toch mooi zijn als wij meer ge-
voel van waardering voor elkaar
zouden kunnen opbrengen. Veel
mensen tonen pas hun emotione-
le zijde als zij een flinkeklap heb-
ben gehad. Kyk maar naar Rinus
Michels. Wie had voor zijn hart-
infarct gedacht dat de keiharde
Sphinx in huilen zou uitbarsten'
zoals tijdens het EK".
Het voetbal neemt Ernie Brandts ,
dermate in beslag dat hij een toe-
komst zonder tackles en scrim-
mages in het strafschopgebied

" De opmars van MVV, geillusteerd door Hans Vincent, John de Jong, Frans Korver, Ernie Brandts, Guy
Frangois en Alfons Arts (v.1.n.r.).
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'Mijn vrienden zeggen vaak:Ernie begint pas te leven als hij stopt met voetballen'
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MIDDELBAAR
LABORATORIUM _
ONDERWIJS f iMedisch

: 4 'aria

J\rl\ \ S>Nf7=nr^/ I Laboratorium-] !££££!I Cl\^\X \ i-H [=l \\_W technisch onderwijs-
/ \ S c_\_W rfJi.^ assistent

T °W h'13"9 U-jarig

\\ \ - V J ' \W \ ChemischM \ t—2 r=-J * 4"iarig

\ \ \\| . /Us—-,. Praktische\ f! Inn differentiatie
Hff ZuidlhttburgseJJ==|_J£1-1_ 2V4-jarig

fl\ Laboratoriumschool ""^^ /-^
IL___\ Sittard
Montgomerystraat7 6135 BW Sittard Tel. 04490-19204 I

euro academie
landelijk secr.: postbus 307, m
5600 AH EINDHOVEN _________ _W I W___i^mW^^W_<"é^___ %%oSVI^%

la») W~^*v ▼ \—^^f ook opleiding voor: ■
secretaresse
receptioniste/informatriceß
toeristisch medewerker I

OPEN DAGEN 11.00-14.00 uur I—mmmmmm^J
EINDHOVEN 4 Maart '89
MAASTRICHT 11 Maart 89

I *«■""""K*ewm»«i *m«»o****. Kerkakkerstraat 34P«-": - 5616 HC EINDHOVEN
I ■ ■ "*- Tel: 040-520620'

I C % po*co<>" MAASTRICHTI mMU__W'^u Helmstraat 3-5I COK,s«oah E»dhav«, Gebouw Entre Deux
I MMmooo 040-519087 LD 21.1 Tel: 043-255025

— mr
__ ROMBOUTSCOLLEGE

I^^^C^npp ATHENEUM EN HAVO
flllll 1 TT"l~P]r iniHifl Schoolstraat 16 BrunssumI inIJLO Ui IMP— Tel. 045-258616

Er zijn de volgende mogelijkheden:
1. Brugklas (=le klas)
2. Havo klas 2, 3, 4 en 5

Op havo is het mogelijk muziek, tekenen en handenarbeid als eindexamenvak te
kiezen.

3. Ongedeeld atheneum klas 2, 3, 4, 5 en 6
Op atheneum is het mogelijk Latijn, muziek, handenarbeid en tekenen als
eindexamenvak te kiezen. Tevens kan er in een achtste vak eindexamen worden
gedaan.

Doorstroming van 4 mavo naar 4 havo en 5 havo naar 5 atheneum is mogelijk.
Door het ongedeelde atheneum wordt de doorstroming van 5 havo naar 5
atheneum vergemakkelijkt.

AANMELDING
Bij de meeste directeuren van basis- en mavoscholen in de directe omgeving zijn
aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.
Op schriftelijke of telefonische aanvrage kan eveneens een aanmeldingsformulier worden
toegezonden.

INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met derector. icooig

i^^ B^L^/t F Raadhuisstraat 45

RKJ R| kl f PRONSHEIM 6441 CP Brunssum
|T| l^^k^V wWÊt Telefoon 045-252007

Opleiding gericht op MAVO-D-niveau

- C-niveau mogelijk - cursus machineschrijven
- mogelijkheden voor 7e examenvak - gericht computergebruik in lessen.- handvaardigheid als eindexamenvak mogelijk

Voor nadere informatie kunt u telefonisch
een afspraak maken met de directeur, T.H.
H. van Laar, telefoon 045-252007.

OPEN DAG „..,.Zaterdag 25 februari
van 10.30 tot 13.00 uur. now

Z^f|PENDAG
i

VAN 16.30 TOT 20.30 UUR

fV cPetallhciifl<ll@teseho@l Wwx&tW
\^/ SCHOLENGEMEENSCHAP LDS MDS-C MDS-BD MDS-G

Drieschstraat 1.6412XX Heerlen, tel. 045-723131

Op dinsdag 21 februari a.s. organiseren wij tussen 16.3"
i uur en 20.30 uur een open dag. Oe school is dan'gedeel-
i telijk in bedrijf en wij geven u dan graag allerlei informatie

over onze opleidingsmogelijkheden; LDS (na de basis-. school), Schakelklas, MDS-BD, MDS-C, MDS-G. Aanriep
\ \ dingsformulieren en informatie te verkrijgen bij onze ad'/
"\\ ministratie, tel. 045-723131. /

TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKVERTALEN? j£*tófc
TOLKEN?
TEKSTSCHRIJVEN? /'töWtWMSÖF
MARKETING COMMUNICATIE?
Misschien een goed ideevoor leerlingen HAVO en VWO met twee vreemde talen in het pakket-

JVanaf 1981 bestaat demogelijkheid een opleiding tottechnisch-wetenschappelijk vertaler te*"
in een magnifieke omgeving opde grens van het Duitse, Franse en Nederlandsetaalgebied, j

De overige bovengenoemde afstudeerrichtingen worden op korte termijn toegevoegd aan r*l
gramma van de

Rijkshogeschool, opleiding tolk-vertal*
teMAASTRICHT

- eenvierjarige opleiding op HBO-niveau; J- talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans,Chinees en Arabisch. In 1989worden deze
met Japans en Portugees uitgebreid.
Nederlands wordt tevens als vreemde taal aangeboden. JEr bestaat een nauwe samenwerking tussen deRHOTV en deRijksuniversiteit Limburg. Voorsv

ten bestaanruime mogelijkheden tijdens hun studieervaring op te doen in het buitenland.

Om belangstellenden uitvoerig te informeren wordt nog een

voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd opvrijdag 17 maart 1989 in deaulavan het gebouw GroteGracht 82, Maastricht'
bijeenkomst begint om 12.30uur precies (!) en duurt tot ongeveer 16.30uur.
Brochures en aanmeldingformulieren worden ter plaatse uitgereikt.

Aanmelding voorhet studiejaar 1989/1990 dient tegeschieden voor 1 april 1989.

Rijkshogeschool, Opleiding Tolk-Vertaler
Postbus 964,6200AZ MAASTRICHT
Telefoon: 043 -21 9946

_*

gn hogeschool heer/en
STUDIERICHTINGEN AFSTUDEERRICHTINGEN STUDIERICHTING AFSTUDEERRICHTINGEN
1 . BOUWkunde en CivieleTechniek Bouwkunde; Constructie; Uitvoering; THWtToegepaste Huishoudwetenschappen) Management; Voorlichting;

Bouwinformatica; Civiele Techniek Ouderenbeleid ,

2. ChemiSChe Technologie Des,udierich,,„?THW.see„ vienan^a^leiding." ' Info en aanmelding:Kasteellaan 141,6415 HR Heerlen, tel. 045-734777.
3. Elektrotechniek Energietechniek; Technische Ho Economisch Onderwijs verzorgt tevens post-HBO cursussen voor hetComputerkunde; Informatietechniek 9

__»>_, .K ' beroepenveld van deTHW en daarmee verwante sectoren.
4. Technische Natuurkunde ToegepasteNatuurkunde; Info: Laan van Hövell tot Westerflier 23,6411 EW Heerlen, tel. 045-734754. 1

Besturingstechnologie j^^H^H^HHn^^^M^^MHHi^H^MM^^^^^^^H^^^^^HHHi^^^M^^^^^H^^^'
5. Werktuigbouwkunde Energietechniek; Produktietechniek; J |^P^PP^j^PPP^PJP^JP^P^^PJE)PPJ|^g 1

Constructietechniek; Bedrijfskunde; ’ Jj B j

Automatisering ai^HßaJam^fl BH \m^
6. Informatica Bestuurlijke Informatiesystemen; STUDIERICHTINGEN INFO/AANMELDING

Technische Informatiesystemen 1. Ergotherapie P05tbu552,6430 AB Hoensbroek,
7. Informatica (tweejarige dagopleiding) Programmeursopleiding _ _ te1.045-219191

I I 2. Fysiotherapie Laan van Hövell tot Westerflier 23
De studierichtingen 1 t/m 6 zijn vierjarige dagopleidingen. 6411 EW Heerlen tel. 045-734722
Info en aanmelding: postbus 4456,6401 CZ Heerlen, tel. 045-734936. 3. Logopedie P05tbu552,6430AB Hoensbroek,

tel 045-219191
Tevens verzorgt het HogerTechnisch Onderwijs post-HBO cursussen in het kader van 4> Operatie-aSSÏStent Henri Dunantstraat 5,6419 PC Heer!*1"het Post HogerTechnisch Onderwijs. r

te( 045.766534
Info: Postbus 4456,6401 CZ Heerlen, tel. 045-734946. 5> RadiOdïagnOStiSCh laborant StLucassingel 34,6127 JC Maastri^

—^^^"^—■^^^^—^^■^^^ tel. 043-862195

U?L Ï^Z5 IÖ 5^ ____ W De studier'cht'n9en IVm 3 z'i" vierjarige dagopleidingen.
mmmJÊ^^^^ m__^mmmmm De studierichtingen 4 en 5 zijn driejarige inservice-opleidingen.
STUDIERICHTINGEN AFSTUDEERRICHTINGEN Tevensverzorgt het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs post-HBO cursussen voor
1. Chemie (voltijd) Analytisch-Chemisch; hoger opgeleiden op het gebiedvan de gezondheidszorg.

Organisch-Preparatief; Biochemisch lnf0: Laan van Höve|| tot Westerflier 23,6411 EW, Heerlen, tel. 045-734754. i

2. Chemie (deeltijd) Analytisch-Chemisch; I
Organisch-Preparatief _

3. Medische Chemie Kiinisch-chemisch; jMedisch-Microbiologisch / m

De studierichtingen 1 en 3 zijn vierjarige dagopleidingen. Sinds augustus 1988 maakt ook de PABO te Heerlen deel uit van de Hogeschool Heerlen-
De studierichting 2 is een vijfjarige deeltijdopleiding. Dit is een vierjarige dagopleiding. Tevens verzorgt deze opleiding bijscholingscursussen.
Info en aanmelding: Postbus 5155,6130PD Sittard tel. 04490-19204. Info enaanmelding; Heuvelweg 7,6415KW, Heerlen, tel. 045-720555. J



heidsdienaar leidendeposities in de samenleving gaan inne-
men, zouden minstens een deel van hun opleiding in een ander
EG-land doorgebracht moeten hebben, en zouden de taal van
dat land moeten beheersen om de geschiedenis en cultuur, po-
litiek en mentaliteit van de 'Europese medeburgers' beter te be-
grijpen.

De Europese Gemeenschap probeert dat ideaal te verwezenlij-
ken door te bevorderen dat studentennaast de studie in hun ge-
boorteland ook eens in andere EG-landen hun licht opsteken.
Twee jaar geleden stelde de Europese Commissie voor dat doel
het Erasmus-programma op. Uit het Erasmusfonds worden
jaarlijks meer dan 20.000 beurzen beschikbaar gesteld aan stu-
denten dieeen studieperiode in een andere lidstaat willen door-
brengen. De beurzen dekken de met de buitenlandse studie
verbonden mobiliteitskosten.Bovendien worden uitwisse-
lingsprogramma's en samenwerkingen van onderwijsinstellin-
gen gefinancierd. Erasmus probeert tegelijk de academische
erkenningvan diploma'sen studieperioden in de gemeenschap
te erkennen.

Die erkenning van getuigschriften, diploma's en studietijden
wil echter nog niet lukken. leder EG-land heeft nog steeds zijn
eigen regels voor de toelating en inschrijving van buitenlandse
studenten.Zo heeft een lidstaat nog steeds het recht om wezen-
lijke verschillen vast te stellen tussen de eigen vooropleiding
voor een bepaald vak en die in het herkomstland van de stu-
dent. Als zon verschil wordtvastgesteld, mag van de aanvrager
verlangd worden dat hij een toelatingsexamen aflegt. En in
Frankrijk bijvoorbeeld mag iedere universiteitsdirecteur naar
eigen inzicht beslissen over de erkenning van buitenlandse di-
ploma's. Wie aan de ene instelling wordt toegelaten, kan er aan
de andere worden afgewezen. In andere landen zijn echter
aparte toelatingscommissies in het leven geroepen of men heeft
er een nationaal geldende procedure voor vastgesteld.

De Europese Commissie geeft regelmatig een handboek uit
waarin alle verschillende toelatingsvoorwaarden in de EG-lan-
den tot in detail worden beschreven. Het boek wordt steeds
dikker. De meestrecente uitgave telt een kleine vijfhonderd pa-
gina's. Zolang een dergelijke informatiepil nog noodzakelijk is
om aan te geven welke studiemogelijkhedener in het buiten-
land zijn, kunnen we er verzekerd van zijn dat in 1992 de gren-
zen dan wel open gaan, maar dat nog veel barrières overeind
blijven.

peter bruij ns

1992: de grote prikkel
voor het talenonderwijs

et verwondert hem dan ook date Europese Commissie het tot
°g toe niet eens is kunnen worden
Ver de financiering van een inter-

Zuonale uitwisseling van scholen.
, et onderwerp staat nu echter op
:* agenda en Hart hoopt dat pro-
pten als dat van de Europaklas-en in kasteel Alden Biesen - nu

°g voor het grootste gedeelte be-jaald door de Vlaamse gemeen-
ehap -in aanmerking zullen ko-

voor een D jjdrage uit de EG-
r*- Toch vindt deBrit dat men te-

dient te zijn met kri-
«ek op -dg s', de Direction Gene-
a' in Brussel, die binnen de Ge-
eenschap verantwoordelijk isv °or educatie.

gesloten Verdrag van Rome, en de
autoriteiten hielden er zich (dus)
niet mee bezig. Pas vanaf de jaren
zeventig veranderde dat en sinds
1971 zijn er de regelmatige bijeen-
komsten van de onderwijsminis-
ters van de lidstaten.

De Europese school in Luxemburg
- er zijn overigens negen van deze
instituten in de EG - valt niet on-
der de verantwoordelijkheid van
de 'DG 5' in Brussel, maar onder
die van de twaalf lidstaten. Harts
school telt 3000 leerlingen - de
meesten van henzijn kinderen van
ouders in 'Europese' dienst - het
onderwijzend personeel 'omvat'
twaalf nationaliteiten en er worden
negen talen gesproken. Voor inten-
siefcontact met de leerlingen heeft
de schoolleidergeen tijd - 'ik zie al-
leen maar de uitblinkers en de cri-
minelen' - en daaromzijn deAlden
Biesen-weken, waar hij doorlo-
pend met jongelui bezig kan zijn,
een welkome afwisseling.

1992
Hart: „Tal van mensen in de landen
van de Gemeenschap vragen zich
nu af'hoe moet de schoolvan de ja-
ren negentig eruit zien, welk soort
school hebben dan nodig. Voor
mij is het duidelijk dat de mensen
niet zullen kiezen voor het opzet-
ten van honderden, laten we zeg-
gen, 'Europese scholen. Eerder zal
het zo zijn, dan men bekijkt hoe
men het best een aantal nationale
scholen in bepaalde gebieden met
internationale bevolking meer
Europees kan maken. Daarvoor
moeten er verschillende talensec-
ties komen binnen een school. Bij-
voorbeeld in een Nederlandse
school in Maastricht een Engelse
taaisecties. Er wonen hier veel En-
gelstaligen, die op die manier snel
Nederlands kunnen opdoen, ter-
wijl de Nederlandstaligen zo ge-
makkelijk aan hun Engels kunnen
komen. Je zou de vreemde talen
door mensen uit die betreffende
landen moeten laten doceren. Dat
laatste gebeurt overigens op tal van
plaatsen nu al. De verschillende
vakken zou men in verschillende
talen kunnen geven. Zo kweek je
naast andere kennis ook een gede-
gen talenkennis. In die richting
gaat het 'schoolmodel-1992'," is
Harts overtuiging.

Nog een grote wens voor 1992?
Hart: „Ja, slagvaardige besluitvor-
ming door de EG-onderwijsminis-
ters en het snel meer Europees ma-
ken van nationale scholen. Tevens
zouden de individuele scholen
moeten worden aangemoedigd te
starten met talensecties om zo bui-
tenlanders de kans te geven hun
moedertaal te leren in plaats van te
verwachten dat een vreemdeling
zich wel automatisch zal inpassen
in het nationale systeem. Meer
openheid en meer tolerantie dus.
Dat lijkt mij de eenvoudigste weg.
Hoe dan ook, over tien jaar weten
we meer."

max schmeetz

Ommezwaai
Des te verbazender is volgens Hart
de plotselinge ommezwaai in 1985,
toen de EG-landen toestemden in
een vrij goederenverkeer vanaf
1992. „lemand heeft toen gezegd,
als men het nodig vindt dat voor
goederen te doen, moet dat ook
voor mensen kunnen."

instructie. Maar nogbelangrijker is
in deze, dat elk land afzonderlijk
zijn eigen onderwijssysteem op
welhaast jaloerse wijze bewaakt,
protectionistisch als het ware en
nauwelijks bereid is om zijn scho-
len open te gooien voor internatio-
nale invloeden. Elk land gelooft
dat het eigen nationale systeem het
beste is voor zijn mensen en men is
daardoor zeer onwillig om conces-
sies te doen. Een rem van jewel-
ste."

J~n de achter ons liggende drie ja-
j*n is er ontstellend hard gewerktan meerdere projecten - daarbijgehinderd door de onwillige hou-
,lng van een aantal tegenwerken-

"Jj lidstaten. Nu is men bezig met,ets te doen aan het verbeteren vange* moderne talenonderwijs in
Uropa, waartoe onder meer het

Z'wisselen van leerkrachten en
?erlingen behoort. Het is onrealis-, $eh te verwachten dat alles ineenspll- Dat deze zaken zich niet snel-er hebben ontwikkeld heeft zijnZderien. De belangrijkste is geld,
?eter gezegd het ontbreken ervan.
? e* geringe personeelsbestand vane 'DG 5' is een tweede handicap.p 1zwoegen ze daar van vroeg totaat, het uitwerken van de plannenn opstellen van programma's kostgeWoon tijd."

„Persoonlijk vind ik," zegt Hart,
„dat er buitengewoon traag iets op
gang is gekomen, dat er veel en
lang gepraat is over vele zaken zo-
als verbetering van het moderne ta-
lenonderwijs, voorzieningen voor
kinderen van werkende ouders,
betere overgang van school naar
werk, en ga maar door. Te gek is
bijvoorbeeld dat er in 1960 meer
werd gedaan aan lerarenuitwisse-
ling dan in 1980. De scholieren zelf
deden het beter dan deregeringen;
de jongelui trokken erop uit, reis-
den veel, wisselden ervaringen uit.
Maar, ziedaar, sinds 1985, toen het
idee van de open interne markt
vaste vormen kreeg, ging alles
sneller en bemoedigender. En wat
1992 betreft, dat is de grote prik-
kel"

moeten halenen dat dat onmisbaar
is voor hun verdere leven. Dat doe
jeeffectiever door hen in een situa-
tie te brengen, waarin het beslist
noodzakelijk is te verstaan en zich-
zelfverstaanbaar te maken. Dat ge-
beurt in Alden Biesen."

Hart verder: „Enige kennis van
vreemde talen is derhalve onmis-
baar, want ook Engels is niet het
Esperanto van de EG, al was het
maar vanwege de weerstand van
landen als Spanje en West-Duits-
land."

Michael Hart zegt ookwat deEuro-
paklassen niet doen. „Wij leiden
hier dejongeluiniet op tot goedeof
tot een bepaald soort Europeanen.
Ons streven is bescheidener, ons
doel is het verschaffen van prakti-
sche ervaring middels een week sa-
men leven en samen werken met
leeftijdgenoten uit verschillende
landen, waarbij de jongeren meer
moeten doen dan hun moedertaal
spreken. Sommige jongeluikomen
mogelijk tot het inzicht dat ze iets
aan hun talen moeten doen, ande-
ren concluderen wellicht dat zij
hun geliefde Denemarken nooit
zullen ruilen voor - pakweg - Bel-
gië. Het is hun zaak," stelt Hart, die
om het laatste voorbeeld zelfmoet
lachen.

Wet serieus
over 'tijd', wijst Michael

f^art erop, dat in de eerste vijftien
°l twintig jaar in EG-verband
'ets of uiterst weinig op onder-wijsgebied is gedaan. Niemandnam educatieserieus, er wordt nietover gerept in het in 1950 tussen de
'dstaten van de Raad van Europa

Nog even terug naar de traagheid,
die volgens Hart wel verklaarbaar
is. „Kijk, over onderwijs staat niets
in het verdrag. Om iets te doen
moet er een soort 'steen des aan-
stoots' zijn, iets waar men zich te-
gen af kan afzetten. Noem het een

Hoe ziet de toekomst voor deEuro-
paklassen van Alden Biesen eruit?
Hebben die bij een open Europa-
onderwijs na 1992 nog zin? „Stel-
lig," benadrukt Michael Hart,
„want ze beantwoorden aan hun
doel. De jeugdwordt steeds mobie-
ler en scholen hebben zich al lang
gerealiseerd dat je jonge mensen
warm moet maken voor vreemde
talen, moet motiveren. Dat doe je
niet alleen door de kinderen te ver-
tellen dat ze daarin goede punten

aflopende mijnindustrie, toelating van nieuwe
lidstaten, of, zoals in onderhavig geval, mogelij-
ke samenwerking van de media in de Euregio.

Elke deelnemendeschoolkiest voor deze 'Europe-
se' week een bepaald thema, bouwt aan een pro-
ject. Leerlmgen van het Sophianum in Gulpen
kozen voor de 'Media in deEuregio': is er samen-
werking mogelijk over de grenzen heen? Het
Europaklassen-ideaal gaat verder. Samen met
scholieren uit verschillende Europese landen
proeven aan de Europese praktijk van straks.
Proeven aan Europa, en aan alleproblemen die
met de totstandkoming daarvan samenhangen.

Sinds een aantal jaren worden er in Kasteel Al-
den Biesen bij het Belgische plaatsje Bilzen en-
kele malen per jaar de zogenoemde Europaklas-
sen gehouden.

Telkens worden er - op instigatie van het
Vlaamse ministerievan Cultuur - leerlingen uit
een aantal Europese landen uitgenodigd om sa-
men een 'Europese' week in Alden Biesen door te
brengen. Een week lang trekken leerlingen van
verschillende scholen met elkaar op, proberen
zich in één taal met elkaar verstaanbaar te ma-
ken, discussiëren over Europese problemen. Over
landbouwoverschotten en de Derde Wereld, de

Oefenen voor Europa in Alden Biesen
TTI et is vrijdagmorgen. In de
J^ «A.Zuidelijke Voorburcht van
gasteel Alden Biesen in Bilzen
ZUwaakt de Europese jeugd; dit
g?aal bij toeval afkomstig uit de

üregio. De nachten zijn niet be-
haald lang tijdens zon project-

eek. En de middelbare scholieren
v
u Verviers, Tongeren, Hückelho-,en> Gulpen en Tongeren hebben
vijf van die nachten achter de

7*g- Maar een ongekende energie
aakt zich ook vanochtend weeran dit Euregionale gezelschap

Zeester. ledereen is op tijd voor
vet uitgebreide ontbijt. Ze zullen eranmorgen tegenaan moeten, dusn goeie 'bodem' is niet weg.

, egen uur: start programma. Van-aaag zijn de leerlingen uit Gulpenan de beurt. Maandenlang hebben
Z z|ch op school voorbereid op

un' thema: 'Media Over De Gren-n Heen. Alles wat er over te le-nn viel, hebben ze doorgenomen.
j. esprekken gevoerd met journa-
|Zten, bezoeken gebracht aan

anten en radiostations.

Zenuwen
Tg°c" hebben dezenuwen de twaalf
|ZPhianum-leerlingenflink te pak-en. Maar tijdens een drie kwartier
hp»ren^e presentatie, presteren ze

l toch om aan de leerlingen uit
Ij-, andere Euregiogebieden duide-
J* te maken hoe het huidige Euro-

Se mediabestel in elkaar zit en, aar hun mening in toekomst in el-
kaar dient te steken.

yat gebeurt allemaal in het Engels!oor die taal hebben de scholen.Z^e week gekozen. Niet omdat hete Europese Taal' zou moeten
orden. Integendeel, de keuze

weunt op louter praktische over-gangen. De Walen spreken welQ^Sels n^aar weinig of geen Duits
Nederlands. De Duitsers hebben

Europa toch zeker niet nodig?! De
'Europeanen' zijn sprakeloos. In-
derdaad. Dat is wat zij straks ook
willen. Waarom is datgene wat bij
Kerrie thuis heel normaal is, in ons
verenigd-verdeeld-Europa nog zo
ver weg? En zo wordt dit deel van
de discussie 'een stukEuropese be-
wustwording' van de bovenste
plank. Nu de krant nog maken.

Bergen Nederlands-, Frans- en
Duitstalige kranten liggen klaar
om als voorbeeld te dienen voor fa-
ke-artikelen. Stapels papier, een -
te klein - aantal typemachines en
de uitleg van een aanwezige jour-
nalist vormen de eerste ingrediën-
ten, die nodig zijn voor het recept,
dat over twee uurtjes een Euregio-
nale krant moet opleveren.

Stof is, na de discussies over de af-
gelopen Europaklassen-week, ge-
noeg voorhanden. En ook de ex-
cursies, die in dat verband werden
gemaakt naar de Europese Com-
missie in Brussel, de Fordfabrie-
ken in Genk, het industriegebied
bij Luik, of gewoon de sfeer tussen
de scholieren onderling tijdens de
leuke avonden in Alden Biesen,
zijn dankbare 'items. Ineens komt
alles weer los, de problemen van
daarstraks zijn vergeten en de
jeugdwerkt enthousiast samen, in
Europees verband. En de Ameri-
kaanse Kerrie Sanborn is dik tevre-
den.

veel moeite met Frans, spreken
geen Nederlands en hoewel hun
Engels ook niet alles is, is deze keu-
ze voor de leerlingen uit Hückelho-
ven de minst kwade. De Limbur-
gers uit Nederland en België heb-
ben op hun beurt weer problemen
methetFrans. Het eerste Europese
probleem is geboren tijdens deze
Europaklassen-week. Om dat op te
lossen dus maar alles in het Engels.

Het Gulpense twaalftal bericht in
depresentatie over pogingen om in
Euregionaal verband, over de gren-
zen heen, media te laten samen-
werken. De feiten spreken voor
zich. Slechts één keer werkten alle
regionale omroepstations in dit ge-
bied projectmatig samen. Resul-
taat: redelijke tevredenheid, maar
er worden geen nieuwe afspraken
gemaakt voor verdere samenwer-
king in groter verband.
Europese televisie? Vergeet het
maar. De flop van Europa-TV ligt
ook de middelbare scholieren nog
vers in het geheugen. En de kran-
ten in de Euregio? Ook daar is het
niet verder gekomen dan gesprek-
ken. Men zag het, volgens de na-
speuringen van de Gulpenaren,
ook in de krantenwereld niet zit-
ten. En toch stellen de leerlingen
voor, om na deze inleiding te gaan

uit praktische overwegingen. Ze
weten natuurlijk best wel, dat
zoiets in de Euregiopraktijk geen
haalbare kaart zal zijn.

En de inhoud? Ook dit discussie-
punt zorgt voor grote onenigheid.
Moet er dan alleen maar politiek in,
of ook sport? En wat te zeggen van
het kleine plaatselijke nieuws?

Intussen is in het vuur van de dis-
cussie één deelneemster met dicht-
gestopteoren onder de tafel gekro-
pen. Ze kan dit niet meer bijbenen.
Wel te begrijpen, want Kerrie San-
born is een uitwisselingsstudente
uit Texas, USA, en zit nu een jaarin
Tongeren op school. Zoveel gren-
zen, zoveel talen, zoveel proble-
men; dat heeft ze thuis nog nooit
meegemaakt. Maar Kerrie weet
wat ze doet. Wanneer ze weer bo-
ven tafel opduikt, is derest van het
gezelschap ineens stil en onder de
indruk van haar 'daad.

Discussie
Het wordt een felle discussie, waar-
in het taalprobleem meteen weer
de kop opsteekt. In welke taal
moet deze krant verschijnen?
Komt er straks één Europese taal?
Moet dekrant in verschillende edi-
ties, in verschillende talen worden
gedrukt?

Ze hebben het er maar moeilijk
mee. En om eerlijk te zijn, ze ko-
men er ook niet uit. Besloten
wordt, als er vanmiddag echt door
de leerlingen aan zon krant wordt
gewerkt, dat deze dan artikelen in
het Engels zal bevatten, ook weer

discussiëren over een mogelijke
krant voor het Euregiogebied.

Sprakeloos
En Kerrie is op dat moment de eni-
ge, dieonbevooroordeeld kan rela-
tiveren. Ze 'demonstreert' de
'Europeanen' op haar manier, wat
voor haar één Europa is. Géén ge-
zeur. Wég die grenzen. Eén munt-
soort. Paspoort? Dat heb jebinnen

Gevoel
Het Europese gevoel is dan toch
ontwaakt bij dit stel scholieren;
jongeren, die zich straks, in de ja-
ren negentig in hun dagelijkse
Europese praktijk, dit 'Euro-
paklassengevoel' ongetwijfeld nog
met plezier zullen herinneren.

jo reijnders

De voorpagina van een van
de vier gecreëerde Euregio-
kranten: hoewel alles in hetEn-
gels 'ging', toch een openings-
kop in het Duits: een schoon-
heidsfoutje...

" Michael Hart: nationale
scholen Europees maken...

Slagboom weg,
maar
hinderpaal
blijft

Wil je met elkaar kunnen
communiceren, moet je"Zl elkaar kunnen praten. Maar

j*n EG-taal bestaat niet, dus moe-n Wij Europeanen leren elkaars
r^en te spreken en te verstaan. Met
net oog op de 'eenwording' in 1992
*" daar het accent in het EG-on-
erwijs moeten liggen." Hij zegt

Z' even gedecideerd als hij zelf is:
""chael Hart (60), Engelsman eneider van de 'Ecole Européenne',,emternationaleschool inLuxem-
Urg-Stad. Tevens is hij mede-or-

sanisator, begeleider en leider vane. Europaklassen in België, waar
scholieren uit de twaalf lid-statenan de EG elkaar kunnen ontmoe-*n- Michael Hart doet dat laatste al
j*n jaar of drie en zijn ideeën over
& onderwijs na '92 wortelen in

royale ervaring als schoollei-

Met het naderende slechten van de Europese binnengrenzen
lijken voor Nederlandse scholieren meer kansen in het ver-
schiet om eens over de grens te gaan studeren. In de praktijk
valt dat echter tegen. Het is niet alleen moeilijk om je diploma's
en getuigschiften bij buitenlandse universiteiten erkend tekrij-
gen; zonder een gedegen kennis van detaal van dat andere land
kun je als Limburgse student beter op het balkon van Europa
blijven zitten.

Het blijkt dat op de scholenvan de lidstaten extra onderwijs in
detalen van de Europese Gemeenschap hard nodig is. Want
een gebrekkigetalenkennis is de belangrijkste hinderpaal voor
een studie in het buitenland. Het gevolg is dat de laatste jaren
het aantal buitenlandse studenten in de lidstaten stagneert. In
enkele EG-landen is het aantal zelfs naar beneden gegaan. Van
het totaal aantal buitenlandse studenten in een EG-land komt
over het algemeen minder dan de helft uit een andere lidstaat.

Begrip
Het jaartal 1992 lijkt ondertussen voor steeds meer mensen een
begrip te worden.Eind 1992 moet het Europa van twaalf landen
een 'Europa van de burgers' worden, met één interne markt.

Er moeten tegen die tijd niet alleen nog veel papieren barrica-
des en metalen slagbomen zijn weggewerkt, ook de Europese
burgers moeten dan goed zijn voorbereid op een integratie.
Hier is een taak weggelegd voor het onderwijs. Eigenlijk zou-
den jongeren hun opleiding en ontwikkeling meer dan tot nu
toe vanuit Europese gezichtspunten moeten plannen. De aca-
demici van morgen die als arts, jurist, ingenieur, leraar of over-
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k_LJ 'DE RAVENSBERG'
ÊÊÊÊmm W Scholengemeenschap vaar Mavo en LBO
Roevoetsstraat la, 6301 XV Valkenburg aan de Geul

De school met:
- Twee brugjaren:

definitieve keuze na de tweede klas.
- Intensieve leerlingenbegeleiding
- Mogelijkheid om op school onder leiding huiswerk

te maken.
- Begeleiding van faalangstige leerlingen
- Goed te bereiken per fiets, bus of trein
- Instroom mogelijk in klas 1, 2, 3en 4

- Open dag:
zondag 26 februari 1989 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Laat u informeren. Neem contact op.
Telefoon: 04406-15051

HOI2S

g Vakopleidingen en cursussen i
ï in de groene sector: s^S \1 er5 Bloemisterij j^ _ ï

Tuin, park en <SSO\M8 °Penbaar 'éAT^ÜS5 groen „yy **_%** \| Bosbouw tf^r*

KéWtA-U. d < WW_AA'U. d * \W_AA -fel d * WAA :%1 dEK

I hm i van uw
IVU kind een .""""">.

ÜIVA gelukkig ;Vx|e':IfIAVU mens \o%;
maken "".£>"*

WELKOM OP ONZE

OPEN DAG
ZATERDAG 25 FEBRUARII9B9

VAN 11.00-14.00 uur.
SCHAESBERGERWEG 58, HEERLEN

VOOR MEER INFORMATIE: TEL 045-724851

w/
SAMENWERKENDE SCHOLEN

VOORTGEZET ONDERWIJS

LANDGRAAF
ZM BEROEPSONDERWIJS / H^^B

Scholengemeenschap Adres : Graafstraat 2, 6371 XS Landgraaf
>X. ✓ « Telefoon (045) 31 19 62

I I^^^ ~"^^^
Dependance: Hereweg 175,6371 LZ Landgraaf

4 Telefoon (045) 31 47 00
1
£ 4-JARIGE OPLEIDINGEN VOORBEREIDEND EN INDIVIDUEEL
Ü BEROEPSONDERWIJS

8-administratie (mcl. mach. schrijven en tekstverwerking)
- bouwtechniek: - timmeren - metselen- elektrotechniek, w.o. elektronika en computerbesturing

ü, I - mechanische techniek
5, I - mode en kleding

I - verkoop (mcl. stage)

8-verzorging (mcl. stage en groothuishouding)
- theoretisch beroepsonderwijs

■J - in alle opleidingen computerles
» I - intensieve leerling-, huiswerk- en beroepskeuzebegeleiding
jj I - programma's praktijk en theorie op A, B, C- en D-niveau LBO/MAVO

SOoPjTI CiriCl ' zondag 26 februari van 14.30 tot 16.30 uur
wA/^,f wcaJ7" Alg. dir.: J.H.J. Schiffelers

f ZZ3 MAVO """f^Wl
5 * GEDEGEN 4-JARIGE MAVO-OPLEIDING # OOK C-NIVEAU MOGELIJK
* * HUISWERK MAKEN ONDER TOEZICHT # BIJWERKGROEPEN
J" * COMPUTERCURSUS * DIPLOMA MACHINESCHRIJVENl\ & fëè■ MAVO W MAVO \££/ MAVO

HET WORMDAL DE LICHTENBERG PETRUS EN PAULUS
Salesianenstraat 54 Baronstraat 11 Lotersbergweg 2
6374 TZLandgraaf 6371 ARLandgraaf 6372 HRLandgraaf
Tel. 045 - 31 23 25 Tel. 045-31 12 69 Tel. 045 - 31 37 55

Open dag: Open dag: Open dag:
Zondag 5 maart Zondag 5 maart Dinsdag 28febr.
van 15.00tot 17.00uur van 14.00tot 16.00uur van 19.00tot 21.00 uur

Dir.: J.J.van den Boom Dir.: G.G.H. Cremers Dir.: W.R.G. Herpers

&khogen
QQ ~tGË~ E'Jkhagenlaan 31, 6371 KA Landgraaf, Tel. 045-315656

- gemeenschappelijk brugjaar atheneum/HAVO- ongedeeld atheneum
- atheneum met latijn
- volledig vrije pakketkeuze; er bestaan eveneens keuzemogelijkheden voor

de vakken tekenen, muziek en handvaardigheid als eindexamenvak

( aanmelding voor 4 HAVO via direkteur van de MAVO )

ODGtl Óc_(__ * zaterdag 4 maart van 10.30 tot 14.30 uur#^ Wfc*CJ" Rector: M.G.G. Goessens

I AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN
Aanmeldingsformulierenvoor al deze scholen zijn verkrijgbaarbij de

\^ direkteuren van de basisscholenen bij de scholen van het voortgezet onderwijs.

JENNY SMEETS
| _^o_[ Opleidingsinstituut voor

A^f^Z^^-* schoonheidsspecialisten
V^ f Tettataparte cursus

Pedicure en Manicure
_r^ Fimj eiki:iidif V A K O S ftdlool '" M.i.istnrhl e o
bMNtSMMnwi 216/218 M.idstntht (043) 623643

Erkend door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen op grond van de Wet op de
erkende Onderwijsinstellingen,voor zover het
onderwijs binnen dereikwijdte van de Wet valt.

V HSTTTUUT
-^IT Basiscursuse

\\y/ Coupeuse

lerares m het^gS
"« .................. «

>
Erkend door de minis*

OPLEIDINGSINSTITUUT x^T "J-Si
„HEEKLEN" \_lZ_Z£jr",

Eind februari starten wij in HEERLEN met onze mondelinge avondopleidingen voor:
8.K.8. (basiskennis boekhouden)
P.D.B. (praktijkdiploma boekhouden)
M.B.A. (moderne bedrijfsadministratie)
S.P.D. (staatspraktijkdiploma m»

voor bedrijfsadministratie)
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij:
WA II MICDI tl* Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VMW IVIIEnLU. Mergelsweg 1. 6419 EA Heerlen, lel. 045-715248.

Haar het !
mmm mm mm mm mm mm- mmm mmm mm» mm mm

voortgezet
onderwijs

Wm f I -1/
.__—.«___ — _ — _— — — -'

. sinter
TTieerten
college

Atheneum-havo-mavo

johnf. kennedylaan 10, heerlen, 711664

- INFORMATIE- EN OPEN AVONDvoor toekomstige leerlingen
en hun ouders: dinsdag 14 maart om 19.30 uur.

.

eORIOVALLUMOLLEGE

Lyceum-havo

klompstraat 30, heerlen, 712045

- INFORMATIE-AVOND op dinsdag 7 maart, 20.00 uur.- OPEN DAG (ook voor instroom in 4-havo en 5-Lyceum):
zaterdag 11 maart van 11.00 tot 14.00 uur.

mmm mmm mm mm mm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mm mm ++

I IQ bernardinuscollegé

Gymnasium-atheneum-havo-mavo

akerstraat 95, heerlen, 740150

- INFORMATIE-AVONDEN op dinsdag 28februari en woensdag
1 maart, aanvang telkensom 20.00uur (speciaal bedoeldvoof
ouders).- OPEN DAG: zaterdag 18 maart (voor toekomstige leerlingen
en hun ouders).
rondleiding om 11.00en 13.30 uur.

GROTIUS O]COLLECE
ÏBfflEiS

Gymnasium-atheneum-havo

akerstraat 117, heerlen, 713952

- INFORMATIE-AVOND voor oudersvan nieuwe brugklassers
en andere "instromers": maandag 27 februari om 19.30 uur I"
deaula van de school.- OPEN AVOND voor alle belangstellenden op dinsdag
21 maart, van 19.00 tot 22.00uur.
Inleiding door derector om 19.00en 20.45 uur.

A
Wie op dezetijden verhinderd iskan met
deschoten contact opnemen om een
andere afspraak te maken.

-——————,— — —. — — — — -



± \. ls heteven kan over alles en
* iedereen de baas spelen.

Pas dan is Nel Bell in dr sas.

Zndaar dat ze trouw blijft tikken
Z haar koffer-typemachine. En

st taalt naar een electrische. „Ik11 de aanslag regelen. Zelf de
in handen houden. En

tZ.net laten leiden door een mo-etje."

andaar dat ze het Spaans be-, uwd krijgt van vliegreizen. „Dann ik volkomen afhankelijk van- ander." ,
v an daar dat ze daags na dit inter-Zw een wat bazig briefje laat
l'en wat volgens haar niet in deIZ^t hoeft.

aft e^ wil van n'ets en niemand
sZankelijk zijn. Haar vuistregel
w* 'n e^e Succes-agenda: weesttrouwd, maar vertrouw nie-

ditwat mottige motto zweert zeeen leven lang. Eerst tien jaarals
iconische directrice van haar, Jdende typeschool7 Daarna alss»res op deMEAO in Maastricht.
le nu °P haar Bell College, waar zeI Z geeft in Persoonlijkheidsvor-

Irritatie
I on <?ta^eren' die middag, van haar
I Zaf"ankelijkheid slaat om van be-

°ndering naar irritatie. Vooral als
I Verr ug,3likt op haar omgang met
I jongemannen. „Stelregeln Was, zeker als het ging om een

jZ^dje stappen, dat ik altijd eenjZ*ere naam opgaf. Niet netjes?.... otn nou. Anders stonden ze daagsZar°P aan het buffet in onsrestau-
j*"1- Mijn ouders zagen me aanko-en- Later, toen het om een meer
b/teuze reiatie ginB> zei i^ dat ik

st wilde trouwen. Maar dan
jZest ik de ruimte krijgen voor

'Jn eigen inkomen te zorgen."

haar bril recht. Ogen licht
st?en: „Want ik wilde, en wil nog
7?eds, nooit zodanig van een man

tv, keiijk zijn dat ik aan hem

" °et vragen of ik een ring of eenJas mag kopen."
I *n

f rfpCn draagt haar levenswerk wel
j, naam van dr echtgenoot, werp

j * tegen.

1 SVen stokt mevrouw P.M.C. Bell--1
| ze tegen een brandnetel is op-

hopen. „...Dat kwam me goed
„Z Simons College klinkt niet zoê0ed,jatoch..."

! k^ar verder dan de voorgevel van
en if oPleidingsinstituut in Heerlen

1 ln Maastricht reikt de inbreng van
Z3/ man niet. Als docent electro-
r^hniek op de HTS is hij op zijn
nanier onafhankelijk.

Roeren
p*ar zin doordrijven. Voorop lo-
Uitn Als het moet even eigenwijs
je de pas. Dat wil zij al vanafhaar
o(r§d in Heythuysen, waar haar
Uitk S toentertijd een restaurant
v tpaatten. „Van hen kregen we aj

HVr9eS eigen verantwoordelijk-
en bijgebracht. Eerst denken en
(Z 11 doen. Bovendien vroeg ik me
re~tn a' af waarom wrj als vrouw de. st van ons leven in de soep moe-
at? roeren. Ik had totaal andere
Z^ities. Legerofficier worden. Of
ï e.dikant. Hoofd van een school,""'gent of fabrikant."

.H a' ze te trots is om te blijven
(Zen, schakelt Nel over van de
de u naar e gevolgd door
t handelsschool. Daarna op kan-
j^°r bij de toenmalige Maas en
bjZZbode. En in de avonduren
sta n voor een balve muur vol
Z'atsdiploma's handelscorrespon-

ntie en stenografie.

P dr negentiende haalt Nel Si-
vZns de staatsakte machineschrij-n- Aanslagen: 360 per minuut.

1 wil echter meer worden dan
re ~ £^Pe-gett die andermans cor-
v.Pondentie snel en foutloos
datE°rgt' zekere dag leest ze
sch lemand in Utrecht, langs

hoien en internaten trekt metn rÜdende typeschool.

va Cn *ater 'eSt ze de achterbank
<j*n haar Borgward plat. Stapelt
CL.auto vol met veertig typema-
tni!168' uiteraard aangekocht
Va i kwantumkorting. Tussen
,Zals en Arnhem stopt Nel Si-
jes ns menige Mulo en meis-
renpensionaat. „Natuurlijk wa-
W, schoolhoofden dieeven de
a jZ?kbrauwen moesten fronsen
rijZ kwam voorrijden met mijn
tyZen.de typeschool. Dan ver-
VaZs ik ze altijd naar de pastoor
teZ {jjeythuyzen of naar de Zus-
*elf anciscanessen.Konden ze
hi„- Vernemen dat ik van goedenu*e kwam."

allerlaatste kans op een diploma
met uitzicht op werk.

Nel Bell: „Het merendeel daarvan
kun je omschrijven als rijkeluis-
kinderen, diezelfs gestraald zijn op
het Luzac College."

Mijn schets van 'yuppen\ op weg
naar de wereld van Peter Stuyve-
sant en dagdromend van een 'dink-
leven' (doublé income, no kids)
valt verkeerd.

„Vier van de vijf leerlingen ko-
men uit het milieu van middel-
grote ondernemers en bovenmo-
dale ambtenaren. Inderdaad, op-
gegroeid in luxe. Laatst bekeek
ik een meisje op de voorste rij
banken. Die had voor zeker vier-
duizend gulden kleren aan dr
hjf. Stoort me niet, hoor. Alleen
kleren zeggen me niks. Daar
moet ook nog karakter bij. Daar-
onder versta ik ruggegraat en
eerlijkheid."

Dreesmann
Toch komen velen ook uit een mi-
lieu van zaken zijn zaken, opper ik.
Waar net iets slimmer zijn dan de
concurrentie toch belangrijker
wordt geacht dan tafelmanieren.

„Kanwel wezen. Maar daarinwil ik
ze niet wijzer maken. Misschien
ben ik daarvoor zelf net niet hard
genoeg. Was ik dat wel, dan zou ik
onderwijs als handelswaar zien. En
in plaats van zesduizend gulden
twaalf mille vragen. Net als Inter-
College, waar Dreesmann achter
zit.'

Over de nauwelijks te stuiten op-
mars van de zakenman in het on-
derwijs wil Nel Bell stevig uitpak-
ken. Toch houdt ze zich in. Want
morgen rolt het dubbeltje extra in-
eens ook haar kant op. Vandaar dat
ze haar verontwaardiging beperkt
tot het reguliere onderwijs. „Dank
zij Deetman kan daar dadelijk elke
leraar economie na school een aan-
vullende cursus marketing op po-
ten zetten. Dat stoort me, omdat hij
het mag in een school van 'Deet-
man'; zrjn lesmateriaal mag kopië-
ren op apparaat en papier van
'Deetman'. Terwijl wij hier alles
zelf hebben moeten financieren."

Erkenning
Tegen InterCollege in Den Haag,
die ongeveer hetzelfde onderwij-
spakket uitbaat, 'dimt' ze haar kri-
tiek aanzienlijk.

Misschien, zo blijkt na enig aan-
houden, kan er nog 'iets moois
groeien' tussen Bell en Drees-
mann.

„InterCollege heeft, dank zrj nauwe
contacten van Anton Dreesmann
met het ministerie van economi-
sche zaken, rijkserkenning gekre-
gen. Inmiddels ben ik doorVan der
Spek, directeur van InterCollege,
benaderd voor een eventueel sa-
men optrekken. Door me aan te
sluiten worden de Bell-opleidin-
gen ook rijkserkend. Maar dan
moet ik mijn lesgeld optrekken
van zes naar twaalfduizend gulden,
vindt InterCollege. Anders komen
ze T^jen dik bij mij voor de deur,
omdat ik voor de helft van het geld
hetzelfde rijkserkende diploma ga-
randeer."

Zucht diep: „Inderdaad, ik sta nu
voor een dilemma. Rijkserkenning
opent namelijk ook de deur naar
subsidies van de provincie, die ik
nu vanwege het ontbreken van die
erkenning misloop. Van de andere
kant ben ik wars van nog meer be-
moeienis van de overheid met mijn
opleiding. Dan bepaalt het rijk he-
lemaal wat ik op de achterkantvan
mijn inschrijfformulier moet zet-
ten."

Onprettig
Zet even haar bril af.

En herhaalt: „Kroon op mijn werk,zon erkenning... Wacht even! Hoe
goed ik ben hoeven die van het mi-
nisterie mij niet te vertellen. Twee
op de drievan mijn leerlingen krij-
gen meteen werk. En mijn brochu-
re over de zojuist opgezette oplei-
ding voor middle management
wordt nu al door de concurrentie
vlijtig gekopieerd..."

Maar stel nu dat Dreesmann
morgen op uw Bell College een
bod doet, waarmee u lachend
naar de bank stapt. Is V&D dan
koopman?

Lange stilte. Dan heel beslist:
„Mocht het ooit zover komen,
dan zet ik hier nooit meer één
voet over de drempel. Ik krjk
nooit terug in mijn leven. Dat
heb ik een keer gedaan bij dat
krantenkantoor. Daar zag ik dat
ze het ook zonder mij konden.
Dat vond ik een hele onprettige
ervaring."

hans toonen

" Nel Bell-Simons voor haar
levenswerk, waar Dreesmann
naar zou lonken
Foto: WIDDERSHOVEN

Visueel gehandicapte
studente

een jaar naar VS
Nog een paar maanden, dan slaat Jolanda Hoogendoorn de
huisdeurvoor het laatst achterzich dichtom voor een jaarnaar
de Verenigde Staten te vertrekken. De 21-jarigeMDGO-studen-
te verblijft vanaf september van dit jaar in de Amerikaanse
staat Philadelphia, waar ze onderwijs zal volgen aan de 'Over-
brook School for the Blind.

Vijfjaar geleden raakte Jolanda als gevolg van een hersentu-
mor visueel gehandicapt. „Ik zat op dat moment in de vierde
klas van de Mavo. Vrij snel daarna ben ik naar de Slechtzien-
denschool in Amsterdam gegaan, waar ik uiteindelijk mijn di-
ploma behaald heb." In die tijd woonde het gezin Hoogendoorn
nog in Nieuwkoop. Drie jaar geleden verhuisden ze naar Heer-
len. „Sinds dietijd ga ik naar de MDGO,richting agogisch werk
en dit jaarhoop ik eindexamen te doen."

Als slechtziende in het reguliere onderwijs studeren kan aan-
zienlijke problemen opleveren. „Ik kan bijvoorbeeld wel lezen,
maar het kost me veel meer tijd en moeite dan iemand die een
normaal gezichtsvermogen heeft. Zodoende moet ik langer stu-

" JolandaHoogendoorn. Foto: DRIES LINSSEN

deren dan iemand anders. Daardoor ga jete laat naar bed, en de
volgende dag herhaalt datzelfde zich weer, waardoor je in een
vicieuze cirkel terecht komt."

„Ik ben gelukkig in het bezit van een TV-loupe (een beeld-
scherm waarmee teksten vergroot weergegeven kunnen wor-
den, red.). Verder worden mijn proefwerken vergroot, en de
schoolonderzoeken en eindexamens worden op de band inge-
sproken."

Stokjes
Een jaar geleden hoorde Jolandavia haar ambulant begeleider
(iemand die vanuit het blindeninstituutleerlingen in het regu-
liere onderwijs begeleidt en praktische adviezen geeft, red.)
voor het eerst van de mogelijkheid een jaar aan de Overbrook
schoolte gaan studeren. Ze schreef zich in en in mei 1988 had ze
een gesprek met iemand van de school, waarna ze te horen
kreeg dat ze was aangenomen. „Die vragenlijst was enorm uit-
gebreid en ze wilden dan ook de gekste dingen van je weten.
Eenvan deredenen daarvoor is dat ze studenten uit de hele we-
reld krijgen." Vandaar misschien ook de vraag: 'Is de student
gewend te eten a. met mes en vork, b. met stokjes, c. met de
handen....

Overbrook is een schoolvoor blindenen slechtzienden die al in
1932 werd opgericht. Sinds vier jaarkrijgen per jaar dertig stu-
dentenuit Europa en Azië een kans om eenjaar inPhiladelphia
te studeren. Het lopende studiejaar zijn dat onder andere stu-
denten uit Japan, Thailand, Polen en West-Duitsland. Door de
weekverblijvenze op de campus van de school, in de weekends
en tijdens de vakanties worden de studenten in gastgezinnen
ondergebracht.

Het lesprogramma is speciaal afgestemd op de buitenlandse
studenten. In de praktijk komt het er op neer dat de belangrijk-
ste lessen gevormd worden door Engels en computerkunde. .
Daarnaast een stuk geschiedenis van de Verenigde Staten. Bo-
vendien zijn er talloze mogelijkheden om ook naast de lessen
actief te zijn in bijvoorbeeld één van de vele sportteams, of met
toneel en muziek.

Zwaar
Jolanda: „Dit jaarzit er voor het eerst een Nederlandsmeisje op
Overbrook, met wieik correspondeer. Het bevalt haar erg goed,
hoewel de opleiding behoorlijk zwaar is. Kijk, het is natuurlijk
hard werken, maar je krijgt er ook enorm veel voor terug."

„Overbrook besteedt veel aandacht aan zelfstandigheidstrai-
ningen. Op een gegeven moment mag je alleen Philadelphia in,
maar niet voordat jeeen aantal zware tests naar voldoening
hebtafgelegd. Dat is ook éénvan de belangrijkste dingen dieik
in dat jaarhoop te bereiken: echt zelfstandig worden. Je moet
het tenslotte toch in je eentje klaarspelen als je eenmaal in Phi-
ladelphia bent."

jeanine drost
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Mag jemunt slaan uit onderwijs?

Waarom ook niet.

Uroloog Boerema zette, met duitenvan Anton
Dreesman, in zijn privé-kliniek toch ook een_ kassa naast de bloeddrukmeter. Ook advoca-
ten mogen zich voortaan aanprijzen. En
tandartsen zijn evenmin voor een gat te van-
gen.

Wel bij de les blijven. Want wie een gat in de
schoolmarkt ontdekt, wordt prompt nage-

aapt. Zeker in het particuliere onderwijs is
afkijken heel 'gewoon. Toch heeft het Bell Col-
lege, met statige panden in Heerlen en Maas-
tricht, er lering uit getrokken. Wie belt voor
schriftelijke informatie, krijgt hooguit twee
stencils. 'Te vaak is mijn brochure overge-
schreven door de concurrentie.' Waarmee di-
rectrice Nel Bell tegelijk wil aangeven dat
haar opleidingen tot middle managers en top-
secretaressen toonaangevend zijn.

Een ontmoeting met een drildame die nooit
omkijkt.

Nel Bell, drildame
die nooit omkijkt
Van rijdende typeschool naar het veel nageaapte Bell College
Haar succes? Billijk lesgeld. En
de garantie dat ten hoogste twee
procent zou zakken. „Om die ga-
rantie waar te maken, moest ik
wel drillen."

Typejuf
Maar nijvere Nel Simons wil haar
leerlingen meer meegeven dan met
tien vingers blind en toch foutloos
typen. „Toen al verkondigde ik dat
het leven van een meisje nog iets
anders te bieden heeft dan thuis
zitten en kindjes krijgen."

Na tien jaar laadt ze haarBorgward
voorgoed uit. Zeker 5000 tieners, in
hoofdzaak meisjes, hebben van
haar leren typen. Geen wonder dat
ze nu nog altijd aan menig loketbij
bank, aan de grens en in het zie-
kenhuis wordt herkend als de 'ty-
pejuf uit Heythuysen'.
Eindelijk komt er regelmaat in
haar rondtrekkend bestaan. Einde-
lijk ook door de week 's avonds
thuis bij haar man. En niet avond
aan avond achter een biefstuk met
brood in een haastig hotelrestau-
rant, ergens tussen Beugen en
Groesbeek.

„Toch dank ik juist aan die jaren
mijn mensenkennis en levenserva-
ring, waaruit ik nu put voor mijn
lessen aan mijn Bell College. Daar
aan de hotelbars hoorde ik hoe di-
recteuren en handelsreizigersrte-
genwoordigers over secretaresses
dachten. En wist ik precies wat er
van topsecretaresses verlangd
werd."

Die langs de weg opgepikte wijshe-
den komen vooral neer op de raad
om je als topsecretaresse aan te

passen aan de baas. Tenminste, zo
lees ik uit wat kranteknipsels. Ver-
der is een intelligente uitstraling
ook nooit weg. En mooi is mooi
meegenomen.

Maar in haar, overigens onberispe-
lijkekantoor is NelBell er juistvan
overtuigd dat topsecretaresses
voor hun eigen mening moeten
durven opkomen.

Vergoelijkende toon: „Nee, u hebt
niet deverkeerde knipsels gelezen.
Maar dat aanpassen is momenteel
een achterhaalde eis. Anno 1989
leiden wij een generatie op die
minder volgzaam is. Die meer zelf-
standig van dienst wil zijn. Die
meer vrijheid wenst."

Toch houdt Nel Bell er gedateerde
denkbeelden en methodes op na.
Medezeggenschap vindt ze nog al-
tijd een vies woord. Toen ze na de
'rijdende typeschool' als docente
secretariële vaardigheden de
MEAO in Maastricht mee van de
grond tilde, hield zij in haar eentje
het instellenvan een Ouderraad te-
gen. „Omdat ik alleen bemoeienis
duld van mensen die werkelijkver-
stand hebben van onderwijs.
Schoenmaker, blijf bij je leest, zeg
ik altijd. Maar toen en nu mag
iedereen op alle niveaus zijn of
haar zegje doen. Daar heb ik geen
zin in. Wat wij bekokstoven, dat is
onze zaak!"
Weer die ogen, streng groen.

Belhamels
Aanspraak op inspraak heet bij
haar zeuren.

Tussen haakjes: toch hebben twee

zeurende medische specialisten
ongewild aan de wiegvan haar Bell
College gestaan. Want op een feest-
je, negen jaar geleden ergens in
Heerlen, hoorde ze beide heel-
meesters klagen over het gebrek
aan van wanten wetende secreta-
resses.

Uiteraard met een zelfverdiend ka-
pitaaltje in onroerend goed(bossen
en weilanden) maar met de wellui-
dende naam van haar echtgenoot,
was Bell College even later een feit.

Terug naar haar afkeer van school-
se verworvenheden zoals inspraak.

„Al bij de 'intake' laat ik de leerlin-
gen weten, dat ze precies moeten
doen wat ik wil. Want ik heb het
beste met je voor, zeg ik dan. Dat
moet jegeloven. Zoniet, dan heb ik
hier geen plek voor je. En jezult je
ook gedragen. Anders ga je maar
ergens anders moeilijk doen."

Nel Bell duldt geen belhamels.

„Fijn braaf en hard werken, zeg ik
waar de ouders bij zitten. Want je
krijgt 35 lesuren per werk. En ver-
der geen flauwekul. Ik heb ook
geen conciërge. Ik eis dat elke
groep het leslokaal zelf netjes op-
geruimd houdt. Uiteraard contro-
leer ik de lokalen. Penitenties? Ge-
woon bij mij op het matje ko-
men..."

Voordeel is dat de 200 leerlingen
van het Bell College sterk gemoti-
veerd zijn. Niet in het minst omdat
de eenjarige opleidingtot topsecre-
taris, hostess/receptioniste, toeris-
tisch management assistente zes-
duizend gulden kost. Bovendien is
voor sommigen hetBell College de
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OPEN.LEERCENTRUM■ mi

JJ DAG-AVONDCOLLEGE

SECRETARESSE WORDEN?
Een complete full-time secretaresse-opleiding.
Via de eenjarige dag-MEAO van

het DAG-AVONDCOLLEGE. Praktische opleiding op de modernste apparatuur. Nog geen ’ 1000- lesgeld. Studiekostenvergoeding

Toelatingseisen
Havo 5, VWO 5. VWO 6 met een of twee economische vakken in het pakket.

Bel voor een persoonlijk gesprek
Open Leercentrum - Dag-Avondcollege
Parklaan 4, Sittard (dichtbij station)
tel. 04490-10349

I OPEN DAG K>
dependance streekschool 880 ife^^**
Wist u dat?
De Streekschool in haar dependance aan -^^^de Voskuilenweg de opleidingen: \ iO*brood/banketbakken en banketbakken /ZZ^/x^W
verzorgt.

Wilt u daar meer over weten?

Kom dan naar de

OPEN DAG
op maandag 27 februari 1989

van 14.00 tot 20.00 uur

£W±
Wm* mm* STREEKSCHOOL VOOR
Vil y BEROEPSBEGELEIDEND1^ ONDERWIJS HEERLEN

Adres dependance: Voskuilenweg 127, Heerlen
,*)479 Tel. 045-712368

HOGESCHOOL____

Sittard

I dwt met de HogeschoolKatholieke H

I Ifangen Sittard een goede teos.

I eigen leerroute samenstelt

j " " van de HKLS

StUur mij snei meer informatie over de perspecUefvoU

Naam
Adres

Woonplaats
Postcode Vooropleiding

Staatspraktijkdiploma voor
bedrijfsadministratie QD|>

Deze week zijn weer gestart de mondelinge
avondopleidingen te Maastricht, Sittard en Weert

SPD-II
Thans zijn lopende SPD-l-opleidingen te Heerlen,
Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.

InL, prosp. en aanmelding:

Limburgse SPD-opleidingen
dir: drs. S.J.M. Brouwers

Gloriët 9
6247 BB Gronsveld
Tel. 04408-2304 ,40486

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

nessen
Erkend door Min. O&W

< Tekstverwerking
U| Secretariaatspraktijk
Jl WordPerfeCt (evt. met stage)

V»^/ BJ Typen, Notuleren

<5J i dßase■ Lotus
Iflj Msdos

_^>- E Startcursus P.C.

r\^ 15 Max. 8 cursisten en elke cursist
' JZ ■ werkt alléén op P.C.
f "\ H 9 Ook spoed- en privé-cursussen in
\^ J mmm en uit huis.
I I \ Bel 045-211733

■ E iedere dag tot 23.00 uur
<T E OPLEIDING - ADVIES -—— ma BEGELEIDING

Zaterdag 25 februari
van 10.00 tot 12.00 uur

OPEN DAG
mavo „op de bies"

Op de Bies 66, Schimmert
Tel: 04404-1528

Directeur A. Lenoir
Directie, leraren en oudercommissie
heten u alllen van harte welkom. umm

Rijkshogeschool Maastricht

Markt 27
6211 CJ Maastricht
Tel. 043-299880

faculteit der kunsten

Academie BeeldendeKunsten, Kruisherengang 10a, 6211 NW Maastricht (043-299800)
Academie van Bouwkunst Capucijnenstraat 98,6211RT Maastricht(o43-299870)
Conservatorium Bonnefanten 15,6211KL Maastricht(043-299830)
Toneelacademie Lenculenstraat3l-33,62l I XP Maastricht(o43-299850)

faculteit economische dienstverlening

Bibliotheek,Documentatie en Grote Gracht90-92^6211 SZ Maastricht (043-299890)
Informatieverzorging

faculteit maatschappelijke dienstverlening

Jeugdwelzijnswerk Sint Theresiaplein 20,6213CG Maastricht(043-299840)

faculteit onderwijs

Pabo Brusselseweg 148,6217 HB Maastricht(043-299860)

Voor algemene informatie kunt u contactopnemen met de afdeling studentenzaken van deRijkshogeschool Maastricht.

r|iH
De juiste sturing doet vaak wonderen.

Was je kerstrapport alarmerend? Lig resultaat haalt En de Opstapcursus die je
je nu al wakker van het eindexamen? Dan klaarstoomt voor Luzac's versnelde, één-
moet je toch eens praten met de mensen jarige opleidingen voor de staatsexamens
van het Luzac-College bij je in debuurt HAVO en VWO.

Bij het Luzac-College krijg je extra Wie alleen nog maar kon hopen op
sturing, waarmee je snel betere studiere- een wondertje, kan er nu ook aan gaan
sultaten behaalt wérken. Bel voor nadere informatie

Luzac heeft verschillende cursussen, over je nieuwe 'coach' naar het Lande-
Twee daarvan zijn juist nü van .-o-, IJK Secretariaat (070- 469269)
belang. Het Luzac-Huiswerkinsti- fINST Z J^4 °^ naar e rector van het
tuut Intensieve huiswerkbege- ZssUjCfcjßcyèy Luzac-College in devestigings-
leiding, waardoor « "& plaats van jouw
je snel een beter LIJZAC COLLEGE

Met Luzac geef je vaart aan jestudie.
Alkmaar (072) ir 6r ll - Amuerdam (020) 2J 82 24 ■ Arnhem (o8t;)42 81 68 - Breda (076) 220941,

Groningen (o$o) 27 18 18 - Den Haag (070)46 9.' 69 - Heemstede (02 }) 28 80 22 - Roermond (047^0) I 88 44
Rotterdam (oio) 414 }2 42 - Utrecht (OjO) )2 27 97 - Zwolle(0)8) 2 2 OO 18

er-

voor advies en informatie op het gebied van
. studiekeuze

* vakkenpakketkeuze

* beroepskeuze

* studiefinanciering
kunt u terecht bij onderstaande vestigingen voor
beroepskeuzevoorlichting: ,

Stichting School- en Beroepskeuze
Kleine Gracht 24, 6211 CB Maastricht, 043-216548

Instituut Mens en Arbeid
Tempsplein 34 St. Hieronymusstraat 3 Begijnengang 4
6411 ET Heerlen 6001 CR Weert 5911 JL Venlo
045-717669 04950-36266 077-18354

Stichting Onderwijs- en Beroepskeuze
Mauritslaan 77 Wilem-11-singel 38 Leunseweg 2a
6161 HS Geleen 6041 HT Roermond 5802 CH Venray
04490-49360 04750-11050 04780-10032

De informatiecentra met documentatie (brochures, video, dia's'
over vrijwel alle opleidingen en beroepen zijn vrij toegankelijk'

I . |

25 FEBRUARII9B9

ELOYSTRAATIA GELEEN
VAN 11 TOT 14 UUR

ALBERT SCHWEITZER
SCHOLENGEMEENSCHAP

INFORMATIE OVER o.a.

BOEKENFONDS KLAS 1,2en 3
HETEROGENE 1»t.KLAS (MAVO, HAVO,ATHENEUM)
VERLENGDE BRUGKLAS (2 HAVO+2 ATHENEUM)

BEGELEIDING IsteKLAS
INFORMATIEKUNDE EN COMPUTERONDERSTEUND ONDERWIJS

>. y

Scholengemeenschap voor L.8.0. ~St. Catharina"
fcSfW^ Broeksittarderweg 45 te Sittard, tel 04490-10112

biedt de mogelijkheid tot het volgen van
beroepsopleidingen die afgestemd zijn op de vraag
vanuit de praktijk en het vervolgonderwijs.
Toelaatbaar tot de opleidingenzijn:
a leerlingen die het basisonderwijs verlaten;
b leerlingen die reeds enkele jaren voorgezet onderwijs

hebben genoten;
c leerlingen die in het bezit zijn van een MAVO- of een

LBO-diploma.
Om deze doelstelling te bereiken, worden de volgende
mogelijkheden geboden:

* voorbereidend beroepsonderwijs volgen aan een van de
afdelingen:- verzorging. Binnen deze afdeling zal gestart worden

met grootkeuken;- administratie. Binnen deze afdeling bestaat de
mogelijkheid om werkervaring op te doen in een
administratief oefenbedrijf;- uiterlijke verzorging;- verkoop;- mode en kleding;

* praktijkervaring opdoen door middel van stages;
* individueel onderwijs volgen met aangepaste

programma's;

* intensieve leerlingenbegeleiding;
* lessen te volgen die afgestemd zijn op het behalen van

middenstandsdiploma, praktijkdiploma machineschrijven,
basisdiploma stenografie en het theoriediploma van het
CBR.

Aanmelding van de leerlingen van de basisscholen dient te
geschieden via hun directeur.
De overige leerlingen kunnen rechtstreeks contact
opnemen met de 'Catharina'-school. J



Scholen moeten
zich niet
bemoeien met

inhoud stage

'Scholen moeten zich niet bemoeien met de inhoudvan de sta-
ges die hun leerlingen volgen bij instellingen en bedrijven7 Tot
deze conclusie komt Dr. E.K. de Vries in zijn proefschrift 'Het
leven en de leer.
Als senior-onderzoeker, verbonden aan het Instituut voor Toe-
gepaste Sociale Wetenschappen te Nijmegen, onderzocht De
Vries de verbinding van leren en werken in opleidende stages
bij scholen in het beroepsonderwijs.

Sinds het midden van de jaren zeventig is het gebruikelijk de
stage in het beroepsonderwijs te beschouwen als een van de
middelen waarover het onderwijskan beschikken om bepaalde
onderwijsdoelstellingen te verwezenlijken. Er is sinds die tijd
groeiende aandacht voor een onderwijskundige aanpak van
problemen verbonden aan de stage. Men besloot de stage zoda-
nig vorm te geven en in terichten dat de kans op het realiseren
van vooraf geformuleerde onderwijsdoelstellingen zo groot
mogelijk zou zijn. De school mocht het bereiken van haar doe-
len ook in de stage niet aan het toeval overlaten.

Mythen
„De wijdverbreide gedachte dat leren op school en leren in de
beroepspraktijk zinvol verenigd kunnen worden is onjuist en
moet als een van de mythen van de onderwijsvernieuwingen
van de laatste decenniaworden beschouwd. Scholen moeten
zich er maar bij neerleggen dat ze geen invloed hebben op het
werk dat hun leerlingen tijdens de stage doen. Het heeft even-
min zin te proberen de stage activiteiten en de theorielessenop
school op elkaar af te stemmen," aldus De Vries.

Volgens hem wordt het leren op de stageplaats bepaald door
het werk dat zich op dat moment aandient. Het leren op school
daarentegen is nauwkeurig gepland en wordt door didactische
regels bepaald. Alleen bij toeval sluit dat naadloos op elkaar
aan. Het heeft voor een school geen enkele zin in te breken in
het eigen karakter en de eigen ordening van de stage.

Het ingrijpen door de scholen in de stages werkt niet het meest
effectverhogend. Kenmerken van stageplaatsen en stagiairs
blijkenvan meer invloed op de leereffecten bij stagiairs te zijn
dankenmerken van de opleiding.

De Vries pleit er danookvoor dat het Ministerie van Onderwijs
en wetenschappen overleg over het stageplan tussen opleidin-
gen en stage-biedende organisaties voorschrijft. Werkgevers
dienen medeverantwoordelijk gesteld te worden voor de struc
tuur en inrichting van de stages.

Structuur
De Vries meent dat de school het aan de bedrijven en instellin-
gen waar de stage gelopen wordt, moet overlaten om de leerlin-
gen voor te bereiden op de praktijk van hetvak waarvoor ze le-
ren. Wie stage loopt moet gewoon mee aanpakken, dat is het
meest leerzaam en de beste voorbereiding op het beroep. Pro-
duktief zijn is namelijk niet strijdig met leren.

De school moet zich beperken tot het samen met de leerlingen
conclusies trekken uit die leerperiode. Dat gaat het best als de
leerlingen de kans krijgen twee of drie stageplaatsen te doorlo-
pen, welke ze dan met elkaarkunnen vergelijken. Hier ligt dan
ook een taak voor het onderwijs namelijk het organiseren van
meer stages voor hun leerlingen en het achteraf conclusies
trekken.

Een ander knelpunt vormt deconstante rolwisseling van de
leerlingen. Stagiairs zien zichzelf als vaklui in opleiding. Ze wil-
len voor vol aangezien worden, ook als ze terugkeren in de
schoolbanken.De Vries toont zich derhalve een voorstander
van het plaatsen van stages aan het eind van de opleiding.

Maastricht
Ook de werkwijze van de medische opleiding aan deRijksuni-
versiteit Limburg wordt door De Vries in zijn proefschrift on-
der de loep genomen.

De medische opleidingen tot arts kennen van oudsher een
theoretische en praktische fase. De eerste fase duurt momen-
teel vier en detweede fase twee jaar. Sinds 1978 heeft de Maas-
trichtse opleiding in haar praktische fase ook een stage in een
huisartsenpraktijk gedurende 13 weken opgenomen. Maas-
tricht onderscheid zich door een ingrijpende vernieuwing in
het medisch onderwijs, waarbij het theoretisch gedeelte niet
langer disciplinair is opgebouwd, maar rond praktijkproble-
men. Praktische vaardigheden worden geoefend in nageboot-
ste praktijksituaties in de zogenaamde Skills-labs, verspreid
over de vier eerste jaren. Het onderverdelenvan de studie in
een theoretische met als slot een praktische fase verdient De
Vries' goedkeuring. Het voordeel van de opleiding in Maas-
tricht is dat men het theoretisch deelvan de studiezo praktisch
mogelijk inricht in plaats van de praktische fase zo theoretisch
mogelijk.

ottie schoon

Ans: „Je krijgt iets van: bekijk
het maar. Goed, je probeert zo

Jekomt als idealist van de
opleiding. Vol élan, vol goe-

de wil om de kinderen naar een
hoger peil te tillen. Ze zijn onze
toekomst nietwaar?

DE GROTE DEMOTIVATIE
moet ik dat in alle vriendelijk-
heid na een half uurtje de deur
uit werken."

ren. En dan staat er overdag ook
nog leuk een wandeling op het
programma," stelt Marjan iro-
nisch vast.

"e leraar was lang een hoogge-
respecteerd en goed betaald bur-
Êter, maar de klad zit er behoor-
lek in. Er wordt beknibbeld op
het salaris, de klassen worden
Broter, de kinderen mondiger,
ouders ook; intussen krijg jij
steeds minder zekerheid over je
baan(tje).

De druk is toegenomen, onder
andere doordat de kinderen niet
meer met een eenvoudig 'daar-
om' genoegen nemen. En dan de
ouders. Ans, tekenlerares (24),
wordt er soms niet goed van. „Ze
meten zich het recht aan om
overal verstand van te hebben.
Ze beroepen zich op een cursusje
dat ze ooit gevolgd hebben of op
een oom die leraar is. Het maat-
schappelijk aanzien van de leraar
is grotendeels weg, je staat regel-
matigvoor joker."

De schoolleidingen staan ook al
onder druk. Er moet op de over-
spannen kindermarkt gestreden
worden. Het anticonceptiedal
doet zich immers in volle hevig-
heid gevoelen. „Schoolleidingen
zijn bij voorbaat bang om klach-
ten te krijgen. Uit angst om leer-
lingen te verliezen, gaan ze strik-
te regels opstellen. Je krijgt pre-
cies geleerd hoe je moet reage-
ren."

Van de onbetaalde aanwezigheid
bij feestavonden en schoolkam-
pen is de 10l ook al af. „Je bent
van goede wil en stelt prijs op
leuke contacten met leerlingen.
Je gaat mee op kamp, bezoekt al-
lerlei feestjes. Maar de laatste ja-
ren verzandt dat in controleren
of ze geen sterke drank bij zich
hebben, dat ze niet met elkaar
naar bed gaan en geen rotzooi
achter laten. Zon werkweek be-
tekent hele nachten patrouille-

De boze genius, en daar komt hij
dan, is de overheid. Allerlei faci-
liteitennemen af, de stress stijgt
daardoor. „Het gedrag van de
kinderen is niet de belangrijkste
reden dat je in de loop der jaren
steeds minder gemotiveerd
raakt. Kinderen kan ik nog wel
motiveren en stimuleren, maar
wat moet ik met een overheid die
al negen jaar lang het onderwijs
op alle fronten afbreekt?" stelt
Jan op uiterst retorische toon.

dan komt nu minster Deet-man, die het zelf ook allang niet
toeer ziet zitten, met nieuwe, nog
verdergaande plannen.

Dus jewerkt klassikaal. Aan leu-
ke dingen kom jeniet toe. En ook
nu nog durf ik het niet aan om
met groepjes te gaan werken."

Jan (34), leraar aardrijkskunde:
„Tachtig procent van de energie
gaat naar het zorgen dat de les
goed en ordelijk verloopt. Een
buitenstaander heeft daar geen
idee van. Na zeven uur lesgeven
ben ik echt afgebrand." Marjan
blijkt dit meer dan te herkennen:
„Ik loop ook niet meer door de
klas. Na een paar uur heb ik de
pijp leeg. Ik blijf lekker achter
mijn lessenaar. De leerlingen ko-
men maar naar mij toe. Een aan-
tal leerlingen bereik ik daardoor
natuurlijk niet echt. Aan hun
schrift zie ik of ze gewerkt heb-
ben, maar hoe ze redeneren en
denken, nee dat weet ik niet."

En het les geven op zich is nog
tot daar aan toe. Maar daarna ben
je thuis nog bezig met lessen
voorbereiden, proefwerken op-
stellen of nakijken. En dan be-
staan er ook nog ouderspreeku-
ren, lerarenvergaderingen,
schoolfuiven en kampweken.

„In het begin was ik 60 tot 70 uur
per week bezig," zegt Jan: „Maar
dat kan op de lange duur niet,
dan loopt je huwelijk op de klip-
pen. Gelukkig krijg je meer erva-
ring en handigheid. Maar toch
ben ik nog vijftig uur in touw en
dat wordt niet meer minder."
Marjan reserveert de zaterdag of
de zondag om lessen voor te be-
reiden. „Anders haal ik het echt
niet. Als er bezoek komt, dan

e tijd is dan ook meer dan rijpvoor een gesprek met drie lera-
er» van de 'jongere' generatie,

die hun beroep zien afbrokkelen.
vertellen ze wat henaHernaal dwars zit. Voor de goe-

de orde: de namen zijn veran-
derd. Want er zijn ongetwijfeldleerlingen die dit verhaal lezen
n diewillen we nietin de verlei-

dJng brengen om bepaalde per-
soonlijke uitspraken klassikaalto gaan citeren. Om van nog sno-der plannen maar te zwijgen...

„Wat je afbreekt zijn de steeds
grotere klassen, de slechtere be-
taling, de slechter wordende ar-
beidsvoorzieningen, het slechte
toekomstperspectief zeker voor
jonge leraren. De leerlingen, die
vallen best mee," luidtde conclu-
sievan derustig maar scherp for-
mulerende aardrijkskunde-le-
raar.

enthousiast mogelijk te blijven,
stopt al je energie in die zeven
uurtjes die jeresten. Maar laat ik
eerlijkzijn. Ik weet weleen bete-
re besteding, ik kijk uit naar an-
der werk."
Marjan lacht schamper dat je
maar beter in een winkel kunt
gaan werken als je zekerheid
wilt. „Hier wordt alles wat het
werk nog enigszins leuk maakt
van je af genomen."

De laatste plannen houden in dat
leraren minder vrije dagen krij-
gen, terwijl ze daar juist zon
dringende behoefte aan hebben.
Al was het maar om niet hope-
loos achter te raken met het na-
kijken van allerlei proefwerken
en werkstukken.

Zeker zo 'leuk' vinden de drie ge-
sprekspartners het idee om lera-
ren te verplichten tot vijfuur op
school te blijven.De achtergrond
hiervan is ze nog niet helemaal
duidelijk, maar Ans vraagt zich
af hoe dat moet met de hele mas-
sa tegelijk in de lerarenkamer, te-
midden van duizenden proef-
werkpapieren en boeken.

Jan vermoedt hier rancune. „Ge-
woon jaloezie van ambtenaren
op het ministerie die van negen
tot vijf moeten werken. Ze den-
ken dat die luie dondersvan lera-
ren altijd om drie uur thuis zijn.
'Laten we die ook maar vast pin-
nen', begrijp je?"

joos philippens

Om dan de situatie van de begin-
nende leraar te schetsen, die er
bij inkrimpingen meteen uit ligt.
„Als jonge leraar weet je niet
hoeveel uur je in augustus krijgt.
Misschien word jewel ontslagen.
Moet je dan nog zestig uur in de
voorbereiding stoppen? Dat doe
je niet meer. Je hebt geen per-
spectief genoeg om lessenreek-
sen te ontwikkelen, waar je jaren
mee vooruit kunt."

*tot bekende fenomeen van de
grote klassen. Er is veel over te
2eggen, maar moordend is het inelk geval. Wiskundelerares Mar-
Jan (33): „Ik kwam van de oplei-
dlng met allemaal prachtige
werkvormen in mijn hoofd. Nou,
aanvankelijk ben je bij dat je je
ü°erhaupt staandekunt houden.
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OPEN.LEERCENTRUM
_}__ DAG-AVONDCOLLEGE

DE EENJARIGE DAGMEAO
voor
schoolverlaters 5 HAVO - 6 VWO
(met één of beide economische vakken in het pakket)

Vier richtingen Extra's
- Bedrijfsadministratief - Computertoepassingen voor ieder
- Commercieel - Basistypevaardigheid
- Secretarieel - Vakinhoudelijke begeleiding
- nieuw LOGISTIEK - Persoonlijke begeleiding

- Praktische beroepsvorming

* Al zes jaar ervaring eenjarige Dagmeao
* Full-time Dagopleiding
* Studiekostenvergoeding
* Uitstekende voorbereiding op o.a. Heao, SPD, Nima, Ihbo
Het Dag-Avondcollege is projektschool voor
* modulering Meao-vakken
* Open Leren en voor het verder onwikkelen van de

logistieke studierichting
Vraag de folder aan bij je decaan of bel voor een persoonlijk gesprek.
Parklaan 4, Sittard (dichtbij het station) tel. 04490-10349.

Belangrijk nieuws voor jongeren

f ■ I['l JIflt 11J^^| l^wKng at>ulm*)i*(

'/fffHl' 111l'iiiM g'Q"d-. *■'■' "" WQwnTKr [

BU JOU IN DE OMGEVING

Hé^Jijdaar!

VAKOPLEIDING
VOOR EEN BEROEP OFFUNKTIE IN DE

WEGENBOUW
EN OOK NOG

GELD VERDIENEN
INTERESSE?

Bel met de coördinator SPG
Regio Limburg, tel. 04750-31004

Bezoek onze stand 'ns op de

BEROEPENMANIFESTATIE
in Roermond

van 22 t/m 25 februari |
&*)[P@ Regio Limburg.

Postbus 569,
6040 AN Roermond

STWHTIMS SAMEHWEBKIHSSVERBAHDPMKTUKOPIEIOIMGEH
BROHO-. WATER-. SPOOK- EH WEBENBOUW

L I BROEKLAND COLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO
6431 LD HOENSBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL. 045-213675

Leerlingen, geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs
gedurende 2 jaren in heterogene klassen. Daarna wordt beslist of
de studie wordt vervolgd op de derde klas van de afdeling Mavo of

van de afdeling Havo.
Intensieve huiswerk- en studiebegeleiding gedurende de

brugperiode.
Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo.
Als enige school in de regio bieden wij de mogelijkheid op 4 Mavo

Wiskunde A en/of Wiskunde B in het pakket op te nemen.

Voor nadere informatie: \_w I Eü rn^Ê \_k_w mr** \R
Zaterdag 4 maart van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Inleidingen over de inrichting van de brugklas
om 11.30 uur en om 12.30 uur.

MDGO/MHNO HGIJBrVBIU Sittard
Mgr. Claessensstraat 4, Sittard, tel. 13245

" MDGO OPLEIDINGEN " MODE EN KLEDING

" AGOGISCH WERK " SOCIALE ARBEID
" MHNO OPLEIDING (INTAS)

Vraag naar de studiegids
Postbus 114, 6130 AC Sittard

n» Tel. 04490-13245

Praktijkdiploma informatica ipDh

rijkserkende AMBI 88 examens
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

Naam: ■
■ |^^ Adres:

European Computer School woonplaats

Passage 4-6 6411 JT Heerlen Tel: Leeftijd:
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446

ÉTr^k OPLEIDINGSINSTITUUT

BDE THERMEN
Raadhuisplein 15, Heerlen

jm telefoon 045-713717

Begin september starten de volgende BEROEPSOPLEIDINGEN
(dagopleidingen 1 schooljaar, avondopleidingen 2 schooljaren):

★ directiesecretaresse;
★ medisch secretaresse;
★ afdelingssecretaresse;
★ informatrice/receptioniste;
★ medewerkster uitgaand reisverkeer en toerisme;
★ receptioniste.

Begin september starten de volgende CURSUSSEN
(duur, afhankelijk van de cursus, van 10 weken tot 1 schooljaar):

" * machineschrijven * tekstverwerking ★ stenografie
★ notuleren * kantoor- en secretariaatspraktijk
★ bedrijfscorrespondentie Nederlands, Engels, Duits, Frans
★ spreekvaardigheid Nederlands, Engels, Duits, Frans
★ Spaans voor beginners * toerisme voor het SEPR-diploma
★ medische specialisatievoor secretaressen

TEVENS VERZORGEN WIJ AANGEPASTE BEDRIJFSCURSUSSEN VOOR GROEPEN

}17 maart
Hapril van 14.00 t0.17.00 uur.

Informatie en inschrijving: opleidingsinstituut De Thermen, Raadhuisplein 15-16, 6411 HK HEERLEN. 142899

Boeiende beroepen met toekomstperspectief
_^_\_\_m_WÊÊÊ_w_\_\_m toerisme m____________mmWÊi.\_\_m a__WÊ_\_m_\_\_\_msecretarieel_\_m_WÊ_m_\_m_____m. TOERISTISCH MEDEWERKER ALLROUND' " TOP SECRETARESSE VH PHILIPS. TOERISTISCH MANAGEMENT ASSISTENT(E) SECRETARESSE OPLEIDING. MEDEWERKER BINNENLANDS TOERISME * MANAGEMENT SECRETARESSE

* DIRECTIESECRETARESSE
WmmmmWÊÊmmmmWÊHOSTESS_WÊ_^_^_WÊ-W-^_W_W * afdelingssecretaresse. EURO HOSTESS * RECEPTIONISTE
Deze opleiding wordt gegeven in opdracht van de Stichting Euro
Academie Nederland, welke 8 vestigingen in Nederland kent ________W E3r_n \ir.r_r infrtrmatif* _____M

■ LD 21.1
OPEN DAGEN 11.00-14.00 uur Ik wil graag inlichtingen over:

EINDHOVEN 4 Maart '89 .
MAASTRICHT 11 Maart 89 ' — —
aa^^^^g^^^^^/a^^^_^_mÊ_____________________m_____________w___m^ Naam: . .

=| INSTITUUT NOTENBOOM!
2—SSZ—B

_
s secretariaat O I Adres: . .C—l —5 Kerkakkerstraat 34 1 «"«i»»»««"«»"""y _,

-.~] l%|72 5616 HC Eindhoven w„op d. *.k.nd. <,nd«.v,,|S I rubil/Uue.. _
t: I ■__f^H_l~ 1e1..U4U-3^UD£U 0nd..*,,!mnnende ,nk nlaatcn~pM~~HW i- Helmstraat 3-5 t^-„di..«,d.w««.« i pidcus. —
<; ~~| 2 6211 TA Maastricht i _ _

„„-,,-,.„„,., ■-■ppf r~g] iel 043-255025 I Sturen aan: Postbus 307. 5600 AH Eindhoven

«t°v ,**V"U o* o-°°V<^<% e© «e*

"-Z*

"^ o^V

O hoger economisch onderwijs
studierichting

ffu THW
toegepaste huishoudwetenschappefl

Ö management - voorlichting -
ouderenbeleid
zaterdag 11 maart 1989

Z aanvang voor iedereen: 10.00 einde 12.30
Kasteellaan 141

U6415 HR Heerlen
telefoon 045-734-777

t Katholieke scholengemeenschap

De Aldenhof
Hoensbroek
school voor
MAVO-LBO-180
Mgr. Nolensstraat 58
telefoon (045) 215277

MAVO algemeen (alle keuzepakketten)

LTS afd motorvoertuigentechniek
1 mechanische technieken

bouwtechniek
elektrotechniek

LH NO afd kantoor
verkoop
verzorging
mode/kleding

Wij hebben de mogelijkheid om leerlingen die meer begeleid moeten worden te
plaatsen in kleinere klassen, waar ze een meer individuele aanpak krijgen.
Er wordt les gegeven op 4 niveaus.

A-niveau: voor de overwegend praktisch ingestelde leerlingen.
B-niveau: Voor de praktisch/theoretisch ingestelde leerlingen.
C-D-niveau: MAVO-niveau voor de overwegend theoretisch ingestelde
leerlingen, met de mogelijkheid voor vervolgonderwijs.

Plaatsing in een hoger leerjaar is mogelijk, afhankelijk van de genoten
vooropleiding.

Diverse mogelijkheden voor jongensen meisjes met MAVO-diploma.

Aanmelden vfa de directeur/directrice van de
basisschool of persoonlijk aan de school.

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 1989-1990
(jongens en meisjes) liefst voor 15 maart CordeweP^
ho48? directe^

...
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Félice, Raya en Saskia zitten op een stoel met hun ogen dicht.
Op het ritme van hun ademhaling spannen ze bepaalde delen
van hun lichaam flink om ze vervolgens weer te ontspannen.
De leraar controleert of ze zich wel echt ontspannen door hen
bij de polsen vast te pakken. Saskia moet zich nog iets meer
ontspannen. De oefeningen duren zon 20 minuten en als ze ten
eindezijn, voelen demeisjes zich heel slaperig. De leraar laat ze
nog even met hun ogen dicht zitten. Dan gaat hij over tot een
voorstellingsoefening.

Félice, Raya en Saskia zitten in de brugklas van de Scholenge-
meenschap 'De Ravensberg'. Toen zij onmiddellijk na de
herfstvakantie een test moesten doen die faalangst aantoont,
vielen ze door de mand. Wat waren hun problemen?

Raya: „Als ik iets verkeerds doe, ben ik bang dat de leraar
kwaad op me wordt. Als ik een beurt krijg, dan wordt mijn
hoofd rood en krijg ik zweethanden en buikpijn. Als ik een
proefwerk voor me krijg en ik heb het niet goed geleerd, ge-
beurt dat ook."

Félice: „Ik kan niet goed slapen en ik kan mijn huiswerk niet
zelf maken. Ik ben ook bang voor de leraar als ik voor het bord
moet komen."
Saskia: „Ik heb ook problemen met slapen. Als ik voor het bord
moet komen, krijg ik koude rillingen. Ik kan dan vaak niets
meer zeggen."

Training
In individuele gesprekken met de meisjes en in gesprekken
met hun ouders werd door leraar Charles Dorren gewezen op
de mogelijkheid van een training om faalangst te verminderen.
Na hun toezegging en de uitdrukkelijke toestemming van de
ouders begonnen Félice, Raya en Saskia aan de training. In-
middels zijn ze driekeer geweest. Wat doen ze zoal? Raya: „We
doen allerlei spelletjes. Die zijn bedoeld om elkaar te leren ve-
trouwen. Dat vind ik wel leuk. Het je dingenvoorstellenvind ik
vaak moeilijk." Félice vindt de ontspanningsoefeningen het
leukst. Minder leukvindt ze het uitbeeldenvan dingen. Saskia
wordt helemaal akelig als ze zich moet voorstellen dat een duik-
bootje door haar lichaamvaart. „Als het duikbootje op mijnrug
komt, word ik heelbang, want ik droomdevroeger dat een heks
mij op mijn rug krabde."

Schema
CharlesDorren geeft een overzichtvan de opbouwvan een trai-
ning. „We beginnen altijd met een groepsgesprek. Dan mag
iedereen wat vertellen over de ervaringen van de week voor de

Openbaar onderwijs
als basis voor

pluriforme samenleving
In het lager- en middelbaar be-
roepsonderwijs is het helemaal
slecht gesteld,van dat type scholen
is er nog helemaal niets. Die ach-
terstand is volgens J.Dohmen, se-
cretaris van de bestuurscommis-
sies voor openbaar onderwijs in
Heerlen vooral te wijten aan het
feit dat voortgezet- en beroepson-
derwijs ingewikkelde procedures
kennen om te komen tot het stich-
ten van een school, waarbij de pro-
vincie en het rijk een belangrijke
vinger in depap hebben. „Voortge-
zet onderwijs wordt regionaler ge-
zien. Bovendien leeft het idee bij
ouders om ook daar invloed op het
bestuur te moeten hebben, minder
dan bij de basisschool in de wijk,
daardoor zijn initiatieven niet mo-
gelijk voor voortgezet onderwijs."

Zuidgeest: „Naarmate het draag-
vlak breder wordt en het aantal
openbare scholen toeneemt wordt
de druk op het vervolgonderwijs
automatisch groter. Ik persoonlijk
denk dat dekomst van een openba-
re 1.b.0. een onontkoombare ont-
wikkeling is. Er ligt momenteel
een ambtelijk advies waarin het
nodige cijfermateriaal wordt aan-
gedragen, (44 procent is voor), en
waarover de gemeente een positief
besluit heeft genomen."

\J e belangstellingvoor open-
i(y baar onderwijs in Limburg
(uZ1 groot als in derest van Ne-
%. "^ocn ziJn er noë maar be-
ll weinig openbare scho-
ijZl de regio. Als gevolg van
|u chappelijke ontwikkelingen,
(«ZiPatie en een veranderende, jjjJ! n 8 tegenover de kerk zijn
in .s mondiger geworden. Ze
lij Zeds meer eisen gaan stellen
'ijZ kwaliteit van het onderwijs
)|(j.^angvan zaken op school. Ze
(iZ1 medezeggenschap en de
ty, uit een pluriform scholen-
ijjj d- Dit alles leidde tot een
fcZ'ïde belangstelling voorioZaar onderwijs. Neem als
d, eeld oostelijk-Zuid Limburg:
(Jaar geleden nog maar vijf
'"aa 6 scholen, momenteel is
'■HirÜZ31 uitgegroeid tot veertien.
W ~e^s is de belangstelling zo
iw dat er maar liefst vijf verge-
(s,-rde plannenklaarliggen voor
11 c"ting van openbare scholen

Schinveld, Voeren-en tWee jn Kerkrade.

°uder van Onderwijs in Heer-
«e» ■ Zuidgeest: 'De gemeente
*ti0i altijd nagelaten openbare
%?? te sticnten- Ouders hebben
l^Z' steeds zelf het initiatief
iioZ0 nemen. Watje nu ziet is een

e achterstand van het open-
Vt °nderwijs. Die achterstand
1 nWe nu ml°Pen door ervoor
Wëen at voorziening ook

.t\ erkelijk bij de hand is, dat is
ettelijke taak 7

Openbaar onderwijs is al vele jaren een 'hete kwestie' in Limburg.
Het lijkt niet op te houden: de laatste tijd hebben we berichten
gelezen over leegloop op een openbare school in Maasbracht, we
horen verhalen over problemen met de uitvoering van bepaalde
onderdelen van de wet op het openbaar onderwijs. Hoog tijd om eens
op een rijtje te zetten hoe het openbaar onderwijs er in onze regio
voorstaat. Wat er bereikt is, waar de knelpunten liggen.

Geschiedenis

# Op de ruggen van de twee voorste leerlingen wordt een tekening ge-
maakt die door de voorste op papier gezet moet worden. Terwijl de
leerlingen bezig zijn kijkt leraar Charles Dorren toe. Deze oefening
behoort tot de categorie expressie-oefeningen, waarbij men leert op
elkaar te vertrouwen.

Foto: WIDDERSHOVEN

training. Dan gaan we ontspanningsoefeningen doen. We doen
meestal zon tien oefeningen. Het doel is dat de leerlingen leren
spanning van ontspanning in hun lichaam te onderscheiden.
De leerlingen moeten ook thuis iedere dag één oefening doen.
Vervolgens wordt er een voorstellingsoefening gedaan. Deze
oefeningen hebben tot doel symptomen van faalangst te be-
strijden."

De deelnemerskrijgen in de loop van de training een hiërarchie
van angstvoorstellingen te verwerken. Uiteindelijk moeten ze
in staat zijn in zeer bedreigende situaties ontspannen te blijven'
en goed te functioneren. Ten slottezijn er de expressie-oefenin-
gen. Hier wordt met de deelnemers gewerkt aan daadwerkelij-
ke gedragsverandering. Je zou het sociale vaardigheden kun-
nen noemen.

Effect
Als aan Félice,Raya en Saskia na de training gevraagd wordt of
ze er al iets van merken, antwoorden ze enthousiast. „Pas gele-
denvoelde ik me heel rustig bij een proefwerk, ookal had ik he-
lemaal niets geleerd," weet Raya te vertellen. Ze is ook niet
meer zo. bang van leraren. Saskia had in de proefwerkweek
geen lastvan zenuwen meer. Ze slaaptook veel beter. Hetzelfde
geldt voor Félice. Zij kan nu zelfs haar huiswerk zelf maken.

jan spiljard

Een maand geleden is met een mi-
nimale meerderheid besloten tot
de oprichting van een openbare
school voor speciaal onderwijs.
Het CDA had nogal wat kritiek op
de procedure die gevolgd zou zijn.
Was die niet waterdicht?

Verzet

Vereniging
De heer Bene Poelsema is voorzit-
ter van de Vereniging voor Open-
baar Onderwijs VOO in Oostelijk
Zuid-Limburg. Met zijn gezin trok
hij tien jaar geleden naar het Zui-
den, vanwege een betrekking in
Duitsland. Hij vestigde zich in
Heerlen. „Heerlen was de enige
plaats waar openbaar onderwijs
voor mijn kinderen was, dus de
keuze was snel gemaakt."

meenten hebben ouders de eerste
stap zelf moeten zetten. Ouders
verzamelden handtekeningen en
presenteerden deze als het ware op
de stoep bij de burgemeester. Zo-
doende maakte men de behoefte
aan de komst van een openbare
school kenbaar. Volgens Poelsema
maken juistdit soort noodzakelijke
maar tijdrovende acties het voor
voorstanders van openbaar onder-
wijs extra moeilijk om tot de defi-
nitieve aanvraag en stichting van
een school te komen.

PvdA wethouder ben jeprincipieel
voorstander van openbaar onder-
wijs. Jewilt demensen de kans ge-
ven te kiezen voor onderwijs zon-
der voorafbepaalde godsdienstige
richting. Dat betekent niet dat leer-
lingen niets meer leren over ver-
schillende levensbeschouwingen.
Openbaar onderwijs biedt kinde-
ren juist de kans om kennis te ma-
ken met verschillende levensover-
tuigingen: Open staan voor levens-
vragen, geloofsvragen is de inten-
tie van openbaar onderwijs. Ik heb
er geen enkel bezwaar tegen als
mensen kiezen voor katholiek- of
protestants onderwijs, dat is een
eigen keuze. Maar vanuit mijn filo-
sofie is openbaar onderwijs een
voortreffelijk onderwijsvorm."

Zuidgeest: „Bij het CDA is het al-
tijd moeilijk te ontdekken wat er
precies aan de hand is. Ze zijn vrij-
wel altijd tegen. Ik vraag me af
waar ze de argumenten vandaan
halen. Nu zeggenze dat erfouten in
de procedure gemaakt zouden zijn.
Dat is niet zo. Uit een plan dat de
provincie ons opstuurde en waarin
gezegd werd dat er nog geen ruim-
te voor een openbare speciale
school zou zijn bleek, dat de pro-
vincie verouderde gegevens ge-
bruikte. De bestuurcommissie gaf
B en W daarom de opdracht eens
precies uit te rekenen wat de nieu-
we gegevens zouden opleveren. Op
grond daarvanbleek dat er genoeg
ruimte voor openbaar-speciaal on-
derwijs was. Wij stelden daarom de
raad voor om de provincie daarop
de attenderen. Precies volgens de
regels. Nu zegt het CDA dat we de
vragenlijst eerst hadden moeten
voorleggen. Maar er is precies aan-
gegeven hoe je dat moet doen, daar
valt niet over te praten."

Dit verzet vanuit de CDA-hoek in
de gemeentebesturen en vanuit de
katholieke onderwijsorganisaties
wordt doorvoorstanders van open-
baar onderwijs betreurd. Poelse-
ma: „De VOO wil zich absoluut
niet afzetten tegen bijzonder on-
derwijs. Het gaat ons erom dat aan
de basisvoorziening van openbaar
onderwijs wordt voldaan. Daar be-
hoort de gemeente volgens de
Grondwet aan te voldoen. Zij be-
schikt over de bevoegdheid tot on-
derwijsplanning bij Gedeputeerde
Staten en kan besluiten om behoef-
teonderzoeken te starten. Die ini-
tiatieven moeten wel daadwerke-
lijk genomen worden en dat ge-
beurt veelal nog te weinig."

lisette meijrink

Waarin verschilt openbaar- met bij-
zonder onderwijs? In tegenstelling
tot het bijzonder onderwijs ligt het
karakter van de school vast in on-
derwijswetten. In feite is het ge-
meentebestuur ook bestuur van de
openbare scholen, de wethouder is
dus automatisch voorzitter; zo is
het praktisch in het gehele land ge-
regeld. In Oostelijk Zuid-Limburg
worden de openbare scholen be-
stuurd op grond van artikel 61 van
de Gemeentewet. Dit houdt in, dat
het gemeentebestuur een groot
deel van debevoegdheden uit han-
den geeft aan de bestuurscommis-
sie. De openbare school heeft dus
een openbaar bestuur dat uit tien
leden bestaat, waaronder een wet-
houder van onderwijszaken. Alle
leden zijn stemgerechtigd.

Offers

S n Zes Jaar en vierde kind uit
'«^"et-katholiek gezin. De katho-

i W^chool in het dorp waar ik
I S^st liet ons niet toe- Zodoende

'%r en wij in weer en wind,
Vf) a§ tien kilometer fietsen

/ \,.dichtstbijzijnde openbare
1 \\_\ t!n Heerlen: De neutrale-

re s u 00Tegenover deze open-
H*'p- °°1 stond de rooms-katho-
!«ns Fius X'school. Wij waren vol-
'V't? kinderen van die school
\ heidenen', wat de aanleiding
",k\ j 0"1 regelmatig onze banden
N w *"le*s 'ek *e Prikken. Verve-
N d n* W'J moesten dan niet al-
Nfen stuk naar huis lopend af-
\-!V. °ok mijn moeder was de
Vj *'Jkon 's avonds weer banden'^jP'akken. Op een gegeven mo-
\^ *as voor mijn moeder de
W v°l en zette ze alles in het
l 6 sch'11 °ns op Cerooms-katholie-
1jge °°1 in het dorp geplaatst te
l Vr>n' a vee' moeite kreeg ze

!%ol elkaar. We vielen er op die
HjZ.Zel buiten, maar waren al-
Vfj IIJ dat we dat stuk niet meeren te fietsen of te lopen.

Poelsema is over dat alles goed te
spreken. „Ouders en betrokkenen
die zich op een intensieve manier
willen inzetten voor het openbaar
onderwijs kunnen deel uitmaken
van het bestuur. En dat is een goe-
de zaak, want dat geeft ouders een
stem in het geheel èn de garantie
dat bestuurlijke zaken zich in de
openbaarheid afspelen. Raadsle-
den hebben inzage in het hele
raamwerk van bestedingen en acti-
viteiten op een openbare school;
bij het bijzonder onderwijs is dat
volstrekt onbekend."

In veel 'gemeenten en wijken zijn
de offers van ouders, waarvan de
kinderen een openbare school be-
zoeken, nog te groot. Ouders moe-
ten hun kinderen vaak ver buiten
de wijk naar school brengen. „Dat
is niet alleen een extra belasting
voor de ouders, ook voor de kinde-
ren is het niet zo leuk. Het kind
groeit buiten het dorp of de wijk
op, wat de omgang met buurtge-
nootjes bemoeilijkt. Practische re-
denen en motieven, zijn voor
ouders vaak van doorslaggevende
betekenis om de onderwijskeuze
tegen hun zin aan te passen," aldus
Poelsema.

Het tekort en de achterstand van
openbare scholen in veel wijken is
ook volgens wethouder Zuydgeest
te wijten aan nalatigheidvan de ge-
meente. „Er is in eerste instantie al-
tijd de voorkeur gegeven aan het
stichten van een katholieke school
in een nieuwe wijk. Een openbare
school werd daar nooit aan toege-
voegd. Nu moeten we ervoor zor-
gen dat die voorziening er in die
wijken alsnog komt, ook als dat
voor een deel ten koste gaatvan het
bijzonder onderwijs. In depraktijk
valt het wegtrekken van kinderen
bij het bijzonder onderwijs wel
mee. Er verdwijnen geen bijzonde-
re scholen."

Belangstelling
Uit onderzoeken blijkt dat ruim
dertig procent van de bevolking in
de Oostelijke Mijnstreekkiest voor
openbaar onderwijs. De belang-
stelling is daarmee even groot als
in de-jest van het land. Op basis
van de Onderwijswet zou het aan-
tal scholen hiermee in overeen-
stemming moeten zijn, maar niets
is minder waar. Zo is in Nederland
op dit moment 33 procent van de
scholen openbaar; in Limburg
slechts negen a tien procent. Dat is
dus nogal een verschil. Poelsema:
„Ondanks het feit dat de situatie
enigszins verbeterd is, merk je dat
er vanuit de gemeenten nog steeds
voorzichtig gemanoeuvreerd
wordt met aanvragenvoor destich-
ting van een openbare school. Een
goed voorbeeld zijn de gemeenten
Nuth en Simpelveld. Er is geen en-
kele indicatie dat de behoefte aan
openbaar onderwijs in die gemeen-
ten lager dan in naburige gemeen-
ten zou zijn. Toch is daar geen en-
kele openbare school. De gemeen-
ten zijn tegen een behoefteonder-
zoek onder de plaatselijke bevol-
king. Deze is wel nodig voordat tot
de oprichting van een openbare ba-
sisschool kan worden overgegaan.
Vaak spelen politieke machtsver-
houdingen een belangrijke rol."

«it v.Vrerriaal vertelt Marije Varke-
t^ld"1 eerlen, en wat ze vertelt
i 'cd» z '°h n°g maar twintig jaar
iW af in Übach over Worms.
1 dig eerder was het duidelijk dat
Stj s'tuatie vroeg of laat veran-Zitif m°est komen. De ontwik-
,\J Van de mijnbouwen later de
W l van DSM en overheidsin-
\ JJSen als het ABP en CBS heb.
*H L^i mensen uit het noorden
»enet^land aangetrokken. Vaak
.'ik of deze mensen buitenkerke-
J%' "Minstens niet-katholiek, enV v°or hun kinderen open-
Sst °ndenvijs. De doorbraak
i ni yacnten op gemeenteraden
j^l et zo overwegend confessio-

'^ gebonden leden gingen krij-
S>a doorbaak heeft de laatste

J"ar gestalte gekregen.

Voortgezet
Ook in het voortgezet onderwijs
blijft het aantal openbare scholen
achter. In Limburg zijn slechts vier
openbare scholen voor voortgezet
onderwijs. Eén daarvan is geves-
tigd in Heerlen: het Grotiuscollege.

Tot nu toe is alleen door de ge-
meente Heerlen en Landgraaf een
behoefteonderzoek naar openbaar
onderwijs gedaan. In de overige ge-

Levensbeschouwing
De gemeente moet ervoor zorgen
dat er voldoende openbaar onder-
wijs in haar gemeente is. Dat staat
in de Grondwet. Wethouder J.
Zuidgeest is in Heerlen als eerste
verantwoordelijk voor deze zorg.
Zijn gedachten zijn duidelijk: „Als
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" Pluriforme samenleving
Foto: DRIES LINSSEN

Ontspanning
wapen
tegen

faalangst
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II I é yy 11 BRUNSSUMdeltacollege
a MAVO NOa LEAO aLTO O
Hoofdvestiging: Prins Hendriklaan 376, Brunssum
Nevenvestigingen: St. Brigidastraat 1 en Wijenweg 143, Brunssurr

(Open dag
1 zaterdag 25 februari 1989
) 10.00 tot 14.00 uur
I

Informatie over HNO/MAVO: St. Brigidastraat 1
Informatie over LTO/LEAO/MAVO: Prins Hendriklaan 376
Bezoek aan lokatie Wijenweg (MAVO) m overleg mogeijk

Wij bieden: MAVO, HNO met derichtingen Verzorging en Mode en Kle-
ding. LEAO met Kantoorpraktijk en Verkooppraktijk. LTO met Motor-
voertuigentechniek, Elektrotechniek. Mechanische techniek en Bouw-
techniek. *\i Daarnaast is er nog de richting Theoretisch Technisch Onderwijs
(TTO) en wordt in kleine groepen gewerkt in het Individueel Beroeps-

* onderwijs (IBO) met een zeer gerichte leerlingbegeleiding

(s^/*p^^j) Dag-avondcollege voor MEAO - Heerlen
MMMlfaill Diepenbrockstraat 15, tel. 045-713105/715895

«IT Aanmelding
dagopleidingenen dag/avondopleidingen studiejaar 1989-1990

" Éénjarige fulltime dagopleidingen MEAO
(vooropleiding havo, vwo of gelijkwaardig)

Voor deze nieuwe opleidingen verstrekt het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen een volletijds studiefinanciering

" Tweejarige dagopleidingen MEAO
Een versnelde opleiding MEAO. Minmum leeftijd: 18 jaar

Voor deze opleidingen verstrekt het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen een volletijds studiefinanciering

" Tweejarige dag- avondopleidingen MEAO
Een versnelde opleiding MEAO voor diegenen die mogen
studeren met behoud van uitkering. Minimum leeftijd: 21 jaar.

" Gefaseerde beroepsopleidingen voor vrouwen
Doelgroep vrouwen van 25 tot 45 jaar die weer in het
arbeidsproces willen treden. Er is een kosteloze crèche op school
aanwezig.
Subsidiering mogelijk via het GAB of het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen.

Het dag- avondcollege voor MEAO zal vanaf 1 september 1989
geheel gehuisvest zijn in het Open Leercentrum voor Volwassenen
aan de Diepenbrockstraat 15.

Volwassenen-onderwijs:
flexibel " zelfstandig ■ efficiënt ■ niet duur " modern.
Vooralle volwassenen vanaf 18jaar!!

Een MEAO'er: zeker van een goede baan!!

BON >£
Stuur mij informatie over uw opleiding

naam en voorletter: dhr/mw

adres:

postcode woonplaats
Inzenden aan: Dag- avondcollege voor MEAO
Diepenbrockstraat 15-6411 TJ Heerlen uun

I SCHOLENGEMEENSCHAP

HERLAND
voor MAVO, LEAO, LHNO, IHNO en 880

ofdgebouw Heldevierlaan 2,6415 SB Heerlen Tel:721010

OPLEIDINGS
MOGELIJKHEDEN

) - opleidingmode en kleding
iaar Algemeen Voortgezet ■ eenvoudig knippen en naaien,
Ijs: costumière
siding voor:
baar Beroepsonderwijs LHNO/IHNO

Voorbereidend beroepsonderwijs
Algemeen Voortgezet voor functies in de:
vijs (HAVO) - mode-en kledingindustrie

- mode-en kledingverkoop
I - horeca

"eidend beroepsonderwijs - civiele diensten- bejaarden-, gezins- en
/MDS ziekenverzorging
istratieve functies
ts in groot- en detailhandel 880
diploma's: Beroepsonderwijs (in deeltijd)
leschrijven voor functies als:
jrwerking . verzorgingsassistent(e)
larLHNO/LEAO (Se jaar): - bejaardenhelpende
i's: - bejaardenverzorgende
ionist(e) - helpende in de gezinsverzorging
stratief assistent - verzorgende gezinsverzorging
jnt-secretaris(esse) - bediende dameskappen
istandsdiploma - vakbekwaamheid dameskappen

gemeenschapHERLAND leidt opvoor beroepen en geeft ■>idend beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs op A, M
D-niveau. Er zijn stages in alleberoepsopleidingen en in het m
iidend beroepsonderwijs. Vanaf de brugklas worden vakken M
als informatiekunde,techniek en verzorging. J

imeldingen, schoolbezoek en andere informatie kunt
naar het hoofdgebouw, tel. 045 - 72 10 10 _f
O-opleidingen: dependance Opgenhel:- 21 28 64 W

I Q/MDGO I
aastr i c h t

Middelbaar Dienstverlenings- en Grole Grachl 76. 6211 SZ Maaslncht
Gezondheidszorg Onderwijs leleloon 043-212446

Correspondentie-adres:
postbus 142 6200 AC Maastricht

I Bij MDGO Maastricht kies je exact
■ de juiste opleiding
I een school met vele mogelijkheden

r

A.W AGOGISCH WERK
C.C.D. CIVIELE EN

CONSUMPTIEFTECHNISCHE
DIENSTEN

M.K. MODE EN KLEDING
U.V. UITERLIJKE VERZORGING

(haarverzorging/schoonheidsverzorging/voetverzorging)
V.P. VERPLEGING
V.Z. VERZORGING

INTAS INTERIM ALGEMENE
SCHAKELOPLEIDING

HAVO/MBO een havo-top

| HORECA OF TOERISME/RECREATIE? |
De Middelbare Ondernemersopleiding voor Horeca
en Toerisme/Recreatie kent twee afdelingen: Toelatingseisen:
De afdeling Horeca en de Voor afd. Horeca:
afdeling Toerisme/Recreatie - L.8.0.-4 afd. Consumptief met differentiatie

kok-kelner (minimaal 3 vakken op C-niveau).
Beide afdelingen leiden op tot het ondernemerschap
rest. leidinggevende functies in de bedrijfstak horeca Voor beide afdelingen:
en de bedrijfstak toerisme/recreatie. _ Mavo (m jn jmaal 2 vreemde talen en wiskunde of
De opleidingsduur van beide afdelingen is vier jaar. economie op D-niveau).

Gedurende het vierde jaar gaan de studenten op - VWO (Plaatsing in tweede jaar eventueel mogelijk),
stage in binnen- en buitenland. - Andere gelijkwaardige vooropleidingen.

HEERLEN—I 1 Inlichtingen en aanmelding:

_<Q vTz7 Aanmelden is mogelijk tot 1 april

J Middelbare Ondernemersopleiding voor Horeca en Toerisme/Recreatie
\/ Willemstraat 2 Heerlen. Postadres: postbus 2516 6401 DA Heerlen Tel.: 045-716139

»>* I OPLEIDINGSINSTITUUT
THERMEN"

Raadhuisplein 15, Heerlen
Telefoon 045-713717

Wmmmm_BMV f ~■■■■.::,:■..:..:.,,..■,.,■,:.. ■■;.;, ~,:■ ~■■■■■,-—■_m
_
iè^.

BEGIN MAART STARTEN DE
NIEUWE CURSUSSEN:

" praktijkdiploma
boekhouden;

" moderne
bedrijfsadministratie;

" middenstands-
opleiding.

Telefonische informatie:
045-312566.

I vöör

boekhandel

dr.poelsstraat 22 heerlen
telefoon 045-714956

/IfcpMfcJJ'j Lichaamsverzorgende

VAKOS pedicure-opleiding sportmassage
schoonheids- v.h. landelijke urespecialiste S.E.P.V.O. diploma N.G.S.

erkend door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen op grond van de Wet op de
erkende onderwijsinstellingen, voor zover het " nwmcurö
onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt. " voetreflexologie
Meer informatie en inschrijving
Limburgse Academie voor Lichaamsverzorgende Beroepen
Stationsplein 7-8, Sittard T§r*TTfT_*_H___} mT*w—_\
Telefoon 04490-12510 )M___f!_Wtk

't^*mm_____________ 141473

MODEVAKSCHCtf
§? De Coutu

M 1 Ij Beroepsopleiding «
j\ \ 'I i// in het modevak. | J

Vl üj \,l j\ Dagopleiding:
\.V^} .iM ~~ couture maatkleding en
"ij .'I N confektie

L I—j" - vaktechnisch patroontek*
\--~-~j ook (avond)cursussen
\ y 1x p.w.mogelijk.

/ / Bel voor meer informatie: J/"/’ Mevr. J. Dohmen-v.d. Wal *I / Broekstraat 13, Schinveld,»J7/' ! 045-257718 ,t(
1

'il
■ .*
H

}/^f\ ST.-JANSCOLLEGE jiLrArj) SCHOLENGEMEENST
\*9x C2a. **/ Paiersweg 40, telefoon 218666 ,

/Vw/juj ’ 7S, 6<«o AD HoensV* I
\
I

Gymnasium - Atheneum
i

Havo - Mavo

OPEN DA(S
Zaterdag 4 maart 10.00 - 13.30 &

\
'

>
P-1

| ■ stichting schoof voo/i_ M watuu/ifjiCosofjisclic_ ■ totffl geneeskunst
Beroepsopleiding tot natuurgeneesK^!
Denkt u over een eigen praktijk *'natuurgeneeskundige?
Dat kan! Wij verzorgen een 5-jarige part-tim^
opleiding op HBO-niveau te Arnhem. De *sinds haar oprichting in 1981 uitgegroeid tot *thousiaste gemeenschap van gemotiveerd^
ten en deskundigedocenten. De collegesWl^

geven op circa 23 zaterdagen per jaar. ,
De gedoceerdevakken zijn onder meer: an3^siologie, pathologie, voeding, natuurlijke B^r.
ten en reiniging, phytotherapie, biocherZ
Schüssler, huidafleidende therapieën, homo^irirscopie, biorelease, geschiedenisvan het^denken, filosofie, symboliek, antropologie,.
ring en beroepsethiek.
Onze uitgebreide brochure kunt u aanvrat
middel van een briefkaart aan: .
SNG, postbus 30267, 6803 AG A^

Jij zorgt voor je diploma
MA VO of LBO?
Zorg voor mensen is jou
een zorg?

Zorg dan dat je bij ons
komt in de opleidingen: - Agogisch werk

- Verzorgende
- Mode en kleding
- Instellingshoreca
- Intas schakelopleiding
- Vooropleiding HBO

Molenbeek
SCHOOL VOOR MDGO
Vraag informatie tel: 045-425090 bij mevr. A.

Landers

of kom langs: Gerard Bruningstraat 6a
Molenberg-Heerlen

141475
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In Limburg 994 ZMOK’ers
In Nederland bezochten per 16 januari 1988 5.530 kinderen
de in totaal 83 ZMOK-scholen; van de ruim 5.500 leerlingen
zijn er 4.400 jongens. De helft van de scholen is verbonden
aan een internaat, waar de jeugd na schooltyd woont. Lim-
burg telt twaalf ZMOK-scholen met 994 leerlingen. In Heer-
len, Maastricht en Venlo zijn er twee en in Margraten, Ge-
leen, Heythuysen, Heibloem, Hom enRoermond elk één. De
ZMOK-scholen zijn verdeeld in twee leeftijdsgroepen: van
zes tot twaalf en van twaalf tot twintig.

Verwaarloosd

" Peetjie Engels (voorgrond) doende met figuren uit de Feuerstein-methode. Moeder
Netty (rechts) en zusje Werny (links) kijken toe. Vader Wil verdiept zich op de achter-
grond in een dossier. Foto: dries linssen

werker èn de directeur van de
school.

den trots leest hij de resultaten
voor van de voorbije vijf jaar.
Van de byna veertig leerlingen
die 'Onder de wieken' verlieten
zijn 'slechts' twee zogenaamde
drop-outs. De rest ging doornaar
een LBO, MAVO, naar hetvoort-
gezet speciaal onderwijs ofkreeg
een baan. „Dat is toch een heel
aardig resultaat, niet?," aldus
Koninkx, die het leuk vindt dat
nog steeds oud-leerlingen naar
hem toekomen en hem vertellen
hoe het met hen gaat: „Hieruit
blijkt heel vaak dat we de jeugd
die vroeger zo contactmoelyk
was, hebben kunnen bijsturen
zodat ze in een maatschappij^ac-
ceptabele positie zijn terechtge-
komen."

Peetjie en de
Feuerstein-methodeOnderwijs geeft jaarlijks zon 1,4

miljard gulden uit voor het spe-
ciaal onderwys, waarvan één
miljard aan personeelskosten.
Die laatste post wordt nu voor
vier jaar 'bevroren. Dit in ver-
band met de groeibeheersing
van het speciaal onderwijs,waar-
in de leerlingdrie zoveel kost als
een leerling in het gewoon on-
derwijs.

Vanaf 1980 isKoninkx directeur
van 'Onder dewieken. In het be-
gin heeft hij moeten vechten te-
gen de bekende bierkaai - het
vooroordeel tegen de kinderen
van een ZMOK-school: „De
drempel is erg hoog. Ouders zien
hunkroost hier lieverniet belan-
den. Maar het belang van het
kind staat voorop, dat vinden de
ouders uiteindelyk ook wel. Als
ze eenmaal aan deze school ge-
proefd hebben hoe wij met.el-
kaar omgaan, hoe we in feite één
groot gezin vormen, dan wordt
die drempel lager... maar die
blijft bestaan."

Vooroordeel

Het is beangstigend om
zeer moeilijk opvoedba-

0u «rnderen (ZMOK) en hun
rjuZ7rs in een bepaald hokje te

D vZen' Ik doe dat dan ook niet!
bo|Zger was deze school wykge-

✓ r ?n .n en bestemd voor jonge-
le Uit sociaal-zwakke.gezinnen.

/ ies lnderen -in de leeftijd van
l_viv twaa^ ~~ die nu deze

/. ~ scru)ol bezoeken, komen
Dir e laSen van de bevolking."

Hub Koninkx van de
in ZK-school 'Onder dewieken'
0t),n°ermond wordt fel als het

j ter„erwerP over de sociale ach-
sronden van de jeugdgaat.

\ JZ hinderen hier hebben een
wOZ?aal intelligentie-niveau. Ze
&,, en naar ons verwezen we-

t °mBangsproblemen. Bij-
omdat ze autistisch oferactief zyn, öf omdat ze faal-

|tZst hebben; ook zuurstofte-
vo j Dj de geboorte kan tot ge-
Lg hebben dat ze buiten-
stQ ntJes zijn. Ze zijn contactge-

i *a»r^ °^ minder gemotiveerd,
Mi °or ze het gewoon onder-
iJs liet kunnen volgen. De bui-

' gaaf?cht denktdat hierzwak be"
]|S Zje kinderen zitten, maar dat

lje e'emaal niet waar. Ik spreek
ga er van kinderen die om-
datgsProblemen hebben, dan
(j 2e moeilijk opvoedbaar zou-n z»jn," aldus Koninkx.

heeft. De leiding bouwt sterk op
een vertrouwensrelatie, die zorgt
voor de broodnodige innerlijke
rust voor de kinderen. Moet een
bepaald kind doorstromen naar
een andere groep,wordt eerst be-
keken of dat abrupt kan gebeu-
ren. „Het kan ook wel eens zijn
dat we zo iemand een maand of
drie, vier langer bij zon onder-
wijzer laten zitten om de relatie
af te bouwen. Sommigen hebben
daar grote problemen mee, plas-
sen weer in bed," vertelt Sjef
Peerboom, leraarvan groep I. En
de directeur: „By die Sjef Peer-
boom bijvoorbeeld zitten dekin-
deren nog op schoot en als ze in
de namiddag naar huis gaan
krijgt hij van velen een kusje.
Hier ga je niet, zoals gewoonlyk,
over naar een andere groep voor
dezomervakantie. Het hangt van
een groot aantal factoren af."

de ze geen geestelyke activiteit. Aan de hand
van de methodeFeuerstein leerde ik Peetjie zélf
dingen te constateren. Bijvoorbeeld: Peetjie, er
staat een pak met vlokken en een pak met hagel-
slag optafel. De pakken zijn hetzelfde, de woor-
den echterverschillend. Zie je dat? Na korte tijd
vraag ik: Peetjie, wys me het pak vlokken aan.
Dat doet ze thans foutloos. Tijdens de testen in
Israël werd ze altyd positief benaderd en werd
haar duidelijk uitgelegd hoe ze getest zou wor-
den, op welke vragen ze antwoord moest geven
en welke opdrachten ze diende te vervullen en
geduldigopmerkzaam gemaakt opfouten die ze
begaan had. De testen vielen uiteindelijk uitste-
kend uit. Feuerstein (Peetjie: „Hij is een heel
leuke opa!") voorspelde ons dat Peetjie met be-
hulp van zijn methode nog heelveel zou kunnen
leren."

Dramatisch
Over dit soort beslissingen
maakt Koninkx zich enorm
boos. „De kwaliteit van het on-
derwijs is in gevaar. We krygen
wel ruimte, maar geen leerkrach-
ten er bij. Er is een dramatisch
stijgende lijn te zien is wat het
aantal kinderen betreft dat spe-
ciaal onderwys nodig heeft. Dit
alles kan tot gevolg hebben dat
heel wat leerlingen die hier
eigenlijkop jongeleeftydbinnen
moesten komen nu te laat dat
speciaal onderwijs kunnen vol-
gen Het is frustrerend om te we-
ten dat we niet meer genoeg tyd
hebben om iets met die kinderen
te bereiken. Gelukkig hebben we
nog geen wachtlijst, maar het
huidig aantal kinderen is voor
ons ook een maximum."

Dat de schoolvol is, blijkt tijdens
een - tweede - bezoek. In groep I
werken dekinderen, ook al is een
onaangekondigde vreemde in de
klas, zonder bukken of blozen
aan de hun opgedragen reken-
sommen. Maar toch, na enkele
tellen ben jeéénvan hen en moet
je de gemaakte sommen nakij-
ken. Sjef Peerboom: „Er zijnkin-
deren die doen hun werk even
goed als in het gewoon onder-
wijs." En dan plots één van de
jongetjes(8), om te laten zien dat
hy van van alles op de hoogte is:
„Weet je, Vanden Boeynants is
ontvoerd en laatst is Heijn ook
ontvoerd en vermoord. En... Leo
Visser is kampioen."

léon tops

Opsomming
Nu constateren Netty en Wil dat Peetjie sinds
het bezoek aan Israël 'enorm vooruitgegaan' is.
Drie, vier maal per week geeft moeder Netty
haar Peetjie een uur 'Feuerstein'-les, houdt zich
daarbij nauwkeurig aan de instructies en past
haar lessen aan de leeftijd van Peetjie aan. Voor
de Nieuwsbrief van de Stichting Down's Syn-
droom (Wanneperveen, nr.4 d.d. 22 decem-
ber'BB) somde Netty Engels de veranderingen
op die zij sinds juni dit jaar bij haar mongooltje
heeft opgemerkt. De opsomming:

" ze is beduidend zelfstandiger geworden, wil
zélf meer doen;

" ze praat meer, haar zinsbouw is beter;

" ze kan gedeeltelijk haar gevoelens onder
woorden brengen;

" ze kan iets tekenen dat niet eerst is voorgete-
kend, ze tekent nu zélf spontaan;

" ze legt verbanden; tegen mijn man die een ha-
mer hanteert, zegt ze: 'Pappie, jebent nu net
een timmerman';

" ze verdedigt zich zelf nu;

" ze verwoordt haar handelingen en motiveert
ze soms ook;

9 ze ontdekt fouten en corrigeert ze.

Netty's conclusie: „Peetjie is sterk veranderd, in
korte tijd beduidendvooruit gegaan." Zij voeg-
de er aan toe: „Het ligt niet alleen aan de lessen.
We gaan ook anders met haar om, trachten
voortdurend het zélf ontdekken te bevorderen.
Bijvoorbeeld: Peetjie, wat zie je daar? Wat is
dat? Waar lijkt het op? Vervolgens komen we er
op terug. Wat heb jegezien? Waarom? Hoe? Hoe
heette het? Schrijf het eens op! Peetjie's zelf-
standigheid wordt er mede door gestimuleerd."

Les
Volgend jaar reist het gezin Engels-Geurts op-
nieuw naar Israël. Moeder Netty om het tweede
gedeelte van de basisopleiding voor docente 'in-
strumenteleverrijking' te volgen, derest van het
gezin om haar gezelschap te houden. Vader Wil:
„Het wordt hoogtyd dat de Feuerstein-methode
ook in Nederland op scholen in de praktijk
wordt gebracht. Niet iedereen is in staat te doen
wat wij, wat vóóral Netty gedaan heeft. Niet
iedereenspeelt het klaar thuis eenkind als Peet-
jiete onderwijzen."Terwijl Peetjie zich bij voor-
baat verheugde op het weerzien met de 'leuke
opa', hebben haar ouderseen boodschap aan het
adres van ouders met mongooltjes: „Ze kunnen
veel méér dan men denkt."Voor Netty en Wil de
grote les van opgedane ervaringen met de
Feuerstein-methode.

nino tomadesso

Het tempo in de Vier groepen van
'Onder de wieken' loopt niet pa-
rallel met dat van de groepen in
het gewoon onderwijs. Tijdens
de lessen wordt veel individue-
ler gewerkt, het tempo is daar-
naast aangepasten er wordt ge-
werkt in kleine groepjes. Het
komt wel eens voor dat binnen
één groep op misschien wel vijf
of zes niveaus wordt lesgege-
ven.

Koninkx: „Maar dat kan na-
tuurlijk ook wel met twaalf
leerlingen. De kinderen die
hier binnen komen, hebben,
als jevan een gemiddelde mag
spreken, een achterstand op
hun leeftijdsgenootjes van an-
derhalf a twee jaar. Eén ding
staat vast, zij zakken niet die-
per weg. Primair is het ons niet
te doen om het leren. Het is
veel belangrijker dat ze goed
leren functioneren met andere
kinderen, dan komt de rest
vanzelf."

Lieverd
En: „Wanneer de leerkracht in
zon relatie bijvoorbeeld vyf mi-
nuten het kind negeert, kan dat
een zeer forse straf zijn. Nadat de
leerling de leerkracht geaccep-
teerd heeft, heb je er inderdaad
geen kind meer aan. Maar voor-
dat het zover is, heb je daar wel
misschien twee jaarvoor moeten
vechten. Tja, het omgaan met
deze kinderen slurpt energie,
maar ze moeten ze me niet afpak-
ken. Naast het directeurschap
wil ik zekervoor deklas blijven
staan." Dat het de jeugdook erg
goed bevalt op de ZMOK-school
in Roermond leidt Koninkx af
uit het feit dat er geen ongeoor-
loofd schoolverzuim is: „Dat
komt gewoonweg niet voor. Zy
zien ons niet als de meester die
hen vervelende dingen laat le-
ren." vertelt Koninkx, die een
binnenstormende jongen vraagt
naar buiten té gaan: „Lieverd,
even niet. We zijn in gesprek..."

De algemene doelstellingvan het
speciaal onderwys en dus ook
van het ZMOK - dekinderen la-
ten terugkeren in hetregulier on-
derwijs - wordt volgens Ko-
ninkx wel bereikt. Met ingehou-

Drop-outs

Vnl
)i Sens een woordvoerder van
s* ministerie van onderwijs

i (£p't het sociaal milieu toch een
rZangrijke rol: „De meeste kmi-
i hebben al een lange weg

2lSn cm& voordat ze op een
de^K-school terechtkomen. Ze
kh i

n a^ verscheidene basis-
Vei° n°f internaten bezocht.(Len van hen zyn op jonge leef-
w verwaarloosd, of de ouders

niet by machte hunkroostenWichtig op te voeden."

J?der de wieken' telt 48 leerlin-
rje ~ uit het gebied dat zich aan

. Postkant van de Maas uit-
elct tussen Echt en Reuver -L. vier vaste leerkrachten.

IU ere dag worden de scholieren
»„,' taxi of busjenaar school
*jc?racht. Onder de 48 bevinden
v«rk s'ecnts negen meisjes; een
vjjr °u.ding van ongeveer één op
Wi e overeenkomt met het
ge Qeüjk gemiddelde. De leerlin-

Van de streekschool, die in
sef"jstelling tot vele ZMOK-
bij;° en °iet in een internaat ver-
rjOJVen, worden verder begeleidr een logopediste, een psy-
wZ°B> een maatschappelijk
Duster en een creatief-thera-
&l t

oordat ze er worden toe-
ten ondergaan ze testen van

choiarts ' een Pedagoog en/of psy-
°°g, een maatschappelijk

Kusje
Bij de indelingvan de groepen isniet alleen gekeken naar leeftijd
en didactisch ontwikkelingsni-
veau. Ook kykt men naar derela-tie die een leerling met een leer-kracht en de medescholieren

Peetjie is een mongooltje. Lief en vrolyk.
Op haar tiende jaarligtPeetjie verstande-

lijk twee, drie jaren achter op haar leeftijdge-
nootjes. En tóch zegt haar moeder Netty trots:
„Peetjie kan goed lezen, een briefje schryven,
sommen maken..." En constateert bovendien:
„Ze heeft grote vooruitgang geboekt, eigen-
waarde gekregen. Als wy gedaan hadden wat
deskundigen in Nederland zeiden, dan had
Peetjie momenteel nauwelyks kunnen lezen en
schrijven en amper kunnen rekenen." Moeder
Netty en vader Wil Engels-Geurts in Schinnen
zochten dan ook 'eigen wegen' om hun eerste
dochter Peetjie te helpen bij haar 'natuurlyke'
achterstand. Zy vonden na lang zoeken de me-
thode van Feuerstein. Een Israëlische pedagoog
en psycholoog van Roemeense oorsprong wiens
methoden in Nederland (nog) niet naar juiste
waarde worden geschat. Sterker nog, door som-
mige ortopedagogen en psychologen afkeurend
worden bekritiseerd. Binnen het gezin Engels
echter zyn de ervaringen anders, positief.

Professor Reuven Feuerstein is een kleine man
met lange witte baard. Klinisch psycholoog,
hoogleraaraan de Bar Ilan Universiteit Zijn me-
thoden tot verbetering van denkvaardigheden
worden gedurende vijftien jaren overal ter we-
reld systematisch toegepast. Feuerstein is de
geestelijke vader van een serie gestructureerde
oefeningen om het denkvermogen van 'achter-
lijke' kinderen aanzienlijk te verhogen. Kinde-
ren worden op specifieke manier gedwongen te
denken, leren via enkele lesuren per week aan
de hand van figuren onder meer hoe ze kennis
kunnen opdoen.

Moeder en vader Engels werden een viertal ja-
ren geledenvia een tv-uitzending met de metho-
de Feuerstein geconfronteerd. Hun interesse
was gewekt. Echter, er bestond in Nederland
nauwelyks literatuur over en Nederlandse ex-
perts wimpelden demethode hautain af. Inmid-
delswasPeetjie - dienu redelijk hoort maar met
bril slecht ziet en zich in groepsverband nogal
moeilijk concentreert - zes jaren oud geworden.
Na de zoveelste test werd haar IQ op 62 gesteld
en voldoende bevonden voor een MLX (moei-
lijk lerende kinderen)-school. Desondanks luid-
de het advies: plaatsing op een ZMLK (zeer
moeilijk lerende kinderen)-school. Omdat, zo
luidde het argument, het kind een mongooltje
is. Netty en Wil in koor: „Dit pikten we niet,von-
den we belachelijk."

Na veel heen en weer gepraat besloot men tot
plaatsing op proef op een MLK-school. Het
meisje zit er nu al voor het vierde jaar(in groep
3, met rekenen in groep 4). Peetjie volgt het on-
derwijs aardig, bovendien zwemt en skiet ze
goed.

In juni vorig jaar maakten Netty en Wil Engels
in Kortrijk daadwerkelijkkennis met de metho-
de van Feuerstein. Veertien dagen later zat het
gezin Engels in het vliegtuig, richting Israël.
Netty, als enige moeder tussen 110 cursisten, om
aldaarhet eerste deel van debasisopleidingvoor
docente 'instrumentele verrijking' (methode
Feuerstein dus) te volgen; Peetjie om zich door
Feuerstein te laten testen; vader Wil en jongste
dochter Werny om in gezinsverband tevens een
beetje vakantie te vieren.

Docente

Netty: „Vroeger dacht Peetjie niet, ze deed wat
haar gezegd werd, dingen die haar geleerd wa-
ren, maar zélf vroeg ze nooit wat. Zélf ontplooi-

" Hub Koninkx bij 'zijn' leer-
lingen op de ZMOK-school: „De
kinderen hier hebben een nor-
maal intelligentie-niveau.
Foto: JAN-PAULKUIT

'Op ZMOK-school is leren
niet van primair belang'
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WAAROM JE MET EEN TECHNISCH
BEROEP EEN VOORSPRONG HEBT?

LAAT DSM DAT MAAR EENS UITLECCEN!
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er zijn Kom dan naar de stand van DSM op de Studie- en
niet genoeg goede vakmensen. Daar kunnen we bij DSM Beroepenmanifestatie in Roermond (22 t/m 25 februari
over meepraten. We hebben regelmatig jonge mensen 1989). Daar kunnen we je alles vertellen: om welke
nodig met een technisch beroep, maar ze zijn heel beroepen het gaat, welke vooropleiding je daarvoor
moeilijk te vinden. moet hebben, kortom: alles wat je moet weten om een
Intussen weet iedereen wel hoe dat komt: veel te veel juiste keuze te maken.
jongens en meisjes hebben na de basisschool een Voor jezelf. Want het gaat om je toekomst. Wij, van DSM,
vervolgopleiding gekozen, waarmee ze in de bedrijven kunnen je uitleggen, waarom je met een technisch
niet terecht kunnen. beroep een voorsprong hebt. En dan niet alleen jongens,

maar óók meisjes.
Veel kinderen komen na de basisschool bijvoorbeeld niet Tot ziens dus, in Roermond.
op de LTS terecht, terwijl ze daar nu juist heel geschikt
voor zijn. Want daar leer je een vak en je krijgt er ook *y
algemene ontwikkeling. Met zon technische opleiding L/OIVI \j
kun je dan weer verder naar de MTS. Als je dat hebt We hébben een oplossing of we vinden er een.

gedaan (en dan zijn jullie intussen allemaal 'jonge
mannen en vrouwen') worden je kansen op een goede :
baan natuurlijk veel groter! Bij DSM bijvoorbeeld hebben ___m
we altijd wel mogelijkheden in de procestechniek en de Bk
onderhoudssector. M EL
Trouwens, ook voor MAVO- en HAVO- jik
leerlingen met wis- en natuur- jêê é^-^^ M \W*W_
kunde en voor jongens --^j_f__\ '_\Êt ___\\
en meisjes met een JÊ Wk E .^__.__ W^Tbx.f °*" v /■■ t V JK _■_< ____&. _*,

wÊm BÉZ ¥*$&$ wm- «fci,
VWO-opleiding zijn er ifJÊ WÊ mm'L\-\___\\\ '■ JE-bij DSM verschillende K> I B%k*.
mogelijkheden. MÊ WjL *&_m mÈm mm WÊÊ__m»^

Wil je meer weten? "t| __té___&'*w_m 1 W Am B
__¥£. WWWW ifl
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fSI EEN BEROEP MET TOEKOMST
Wm^Ê Binnenkort starten wij met onze avondopleiding voor de

EBBE RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
[m BJ 1.1, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.2, HS.3, HS.4

Kursusplaatsen: Maastricht, Heerlen, Eindhoven, Venlo, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen.
Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO
Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.0.,

W^ "■ antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600.

naam: dhr.mevr °P-:

L _____! adres: leetl':
woonpl.: ""
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Als je stijl je sterke punt t

WË waarom zou je er dan niet)

P vak van makel1

JUÉÈ WÊ^ jM Je zoekt het vak waarin jouw ste^\jfl ___m ___. punten het best tot hun recht ko^
i^^E B En als die sterke punten liggen {B, B ■ jeomgang met mense"*.

IjË^H creativiteit en ... je eigens:
Wr dan kom je al snel bij het kappersva* .

Dat je de beste school kiest spreekt van*7
fl Kom langs en overtuig )eL

Wij hebben federe dag open "

IV4^Y VJ Kappersacademie Roermond - 04750-1 .Hendriklaan 54 - 6043 BT Roef*
_______¥ ___ -,1.JHV VJ Kappersacademie Heerlen - Tel. 045-7' l.

fl^T H Promenade - Honigmanstraat4A - 6411 LL H*Z.
■ Kappersacademie Weert -Tel. 04950-4Zi

MT V Beekstraat 37-6001 GG

f B kappersacaderT^
heerlen roermond J

Ai Peil CoW

Wil je na de middelbare school geen langdurige studie meer volgen
en heb je interesse in een leidinggevende functie of wil je later een
eigen zaak in het midden- of kleinbedrijf? Dan kun je aan het BELL
COLLEGE een uitstekende tweejarige full-time dagopleiding volgen tot

MARKETING MANAGER OPEN DAG
MIDDLE MANAGER K H maart 13.00 uur
TOURIST MANAGER J Lambertuslaan 9, Maastric"1

Trekt een secretariële functie je meer en wil je maar één jaar studeren
en naast het secretariële gedeelte ook enige kennis opdoen op het
gebied van management, marketing, PR en voorlichting en recht? Laat
je dan informeren over onze dagopleidingen tot

MANAGEMENTASSISTENT(E) QpEN DAQ
JURIDISCH SECRETARESSE 11 maart 13.00 uur
MEDISCH SECRETARESSE >e, ,„ . „ichtf Stationsstraat 17, Maastric"
DIRECTIESECRETARESSE J Oliemolenstraat 25, Heerie"
Of spreekt een baan in de toeristische of recreatieve sfeer je meer
aan? Ook daarvoor verzorgen wij de opleidingen tot

TOERISTISCH
MANAGEMENTASSISTENT(E)
HOSTESS/RECEPTIONISTE K. OPEN DAG
TOERISTISCH 11 maart 13.00 uui"
MEDEWERKER M/V <* Stationsstraat 17, Maastrid1'

AVONDOPLEIDING VOOR NIMA-A, NGPR, SEPR EN MIDDLE MANAGEMENT

BON voor informatie
te zenden aan: '3552°
Bell College, Stationsstraat 17 6221 BM MAASTRICHT, tel. 043-250303
Naam: "

Adres: '. 'Postcode en plaats: TZ-^7/
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Vaganova
De Maastrichtse Marja Ronda en
de Joegoslaaf Edi Dezman geven
de lessen aan de bijna zestig leer-
lingen. Daarbij gaan ze uit van de
Vaganova-methode. Dat is een
Russische methode die een aantal
van debeste dansers heeft voortge-
bracht zoals Rudolf Noerejev en
Michajl Barysjnikov. De school telt
nu pas drie klassen, naast de
'kweekbak7 Dat moeten er de ko-
mende jaren zeven worden. De
leerlingen blijven opschuiven tot
het eindvan de middelbare school.
Marja Ronda: „De opleiding gaat
straks een pyramide-opbouw ken-
nen. Op het laatst blijven alleen de
echt getalenteerdeen sterke ballet-
dansers over."

Wie dat zullen zijn kan Marja Ron-
da nu nog niet zien. „Je hebt wel je
favorieten, waarvan je denkt dat
het wat zal worden. Maar je komt
voor aardige verrassingen te staan.
Er zijn erbij diezich later heel goed
ontwikkelen.Het is zon langeweg.
De puberteit is het moeilijkste.
Soms dijen meisjes toch ineens uit
in de puberteit. Menig meisje heeft
daardoor moeten ophouden. Dan-
sers moeten er mooi uitzien. De
verhoudingen moeten mooi zijn.
Maar persoonlijkheid moeten ze
straks ook hebben."

Zelf zijn de jongensen meisjes ge-
heel en al in de ban van het ballet.
Maar wat vindt de omgeving er-
van? Mirte: „Soms draaien ze pi-.rouettes voor me. Een meisjevindt
me een tutje omdat ik op ballet zit.
Ze is zelf een tut." Bij meisjes
wordt ballet echter gemakkelijker
geaccepteerd, dan bij jongens. Ivo:
„Mijn moeder vindt het prachtig,
mijn vader en zusje vinden het ook
leuk. De rest van de familie weet
niet wat ze ervan moet zeggen." En
andere jongens? „Ben je nu een
eitje, zeggen ze wel. En ik word ook
uitgelachen, maar als ik later be-
roemd ben dan kan ik hen uitla-
chen."

De opleiding houdt zaterdag 11
maart een auditie voor nieuwe leer-
lingen in de leeftijd van acht tot
twaalf jaar in de studio van de To-
neelacademie, Lenculenstraat 33,
Maastricht. De auditie begint om
14.00 uur en iskosteloos. Voor aan-
meldingen: 043-215905.

ans bouwmans

141461

Open universiteit
Cursussen op het gebied van:

rechtswetenschappen
economie

bedrijfs- en bestuurswetenschappen
sociale wetenschappen
cultuurwetenschappen

technische wetenschappen
natuurwetenschappen

Kort-hoger-onderwijsprogramma's op het gebied van:
informatica, bedrijfskunde en financieel-economisch

overheidsbeleid.

Informatie:
Studiecentrum Sittard

Rosmolenstraat 34
6131 HZ Sittard

Telefoon 04490-25656

Ou
141471

( 31 1 bisschoppelijk college

mj broekhin

OPEN-HUIS
zaterdag 25 februari
van 10.00 tot 13.00 uur

BISSCHOPPELIJK COLLEGE BROEKHIN
scholengemeenschap voor mavo,
havo, atheneum en gymnasium

Bob Boumanstraat 30-32
ROERMOND

140489

Maarten Udo. „Een student die nu
zes jaar over zijn studie doet en
maximaal moet lenen komt in het
HBO uit op een schuld van 19 mille,
in het WO op een schuld van 21 mil-
le. De rente over die lening begint
straks al tijdens je studie te lopen.
Bovendien moet je meer lenen om-
dat de huidige tweede gift van de
overheid vervalt. Al met al kom je
dan op een gemiddelde schuld van
ongeveer 45.000 gulden."

Geen geruststellende gedachte voor
de student van de toekomst. Boven-
dien moet dat bedrag bij een bank
geleend gaan worden. „Het gevaar
schuilt in de onrendabele studies,"
legt Udo uit. „Een student is natuur-
lijk een onbetrouwbare handelspart-
ner voor de banken. En het is maar
zeer de vraag welke rechtszekerheid
studenten kunnen aanboren."

Naast alle vragen over de bezuini-
gingen en de consequenties daarvan
is volgens Nicky de Hiep de aan-
dacht voor de onderwijskwaliteit
een beetje verslapt. De vakbonden
zijn druk doende met een inventari-
satie van wat de verschillende fusies
nu kwalitatief teweeg hebben ge-
bracht.

„Maar als wij roepen dat de kwaliteit
van van het onderwijs belabberd is,
dan roept Lubbers 'waar hebben ze
het over. En dan heeft hij wel een
beetje gelijk. Maar we zijn wel an-
derhalf jaar bezig met die inventari-
satie en we kunnen binnenkort met
gegevens komen," aldus de Hiep.
Een tip van de sluier.
Udo: „Mensen in het onderwijs zit-
ten vaak vastgeroest. Als er bezui-
nigd moet worden dan kijkt men
niet naar hoe het anders moet, maar
welke lesgedeelten weg kunnen val-
len. De flexibiliteit is heel slecht."

Nicky de Hiep is behoorlijk optimis-
tisch over de veranderingen die
moeten komen in het onderwijs. Je
krijgt bijna de indruk dat ze veel
hoop koestert dat het politieke kli-
maat zal veranderen na de verkiezin-
gen.
Dat duurt dus nog even.
De Hiep laat even een stilte vallen.
„Soms denk ik dat Deetman bewust
aanstuurt op een grote crisis."
Afbraak en wederopbouw?
„Zoiets."

emile hollman

" Nicky de Hiep.
Foto:'t STICHT

'Wie staat er nog
achter de minister?'

Ballerina
Mirte bijvoorbeeld wil graag ver-
der in het toneeldansen. „Ik wil la-
ter ballerina worden," zegt ze over-
tuigend. „Ik denk wel dat ook de
andere meisjes dat willen." Ivo is
vooral aan ballet begonnen omdat

Om tot de vooropleiding toegela-
ten te worden moeten dekinderen
twee keer auditie doen. Daarvoor
hoeven ze geen balletles gehad te
hebben. Met aanleg en de goede
leeftijd kan iedereen auditie doen.
Verder is er een algemene medi-
sche keuring en een orthopedische
keuring. Tenslotte moeten de kin-
deren geschikt zijn om minimaal
een MAVO-opleiding te volgen.
„Maar alle kinderen die door de se-

meisjes voor te bereiden op het be-
roep van klassieke toneeldanser of
-danseres. Er is een samenwerking
aangegaan met het Trichtercollege
in Maastricht omdat een goede
middelbare schoolopleiding on-
ontbeerlijk is voor dansers en bal-
lerina's.

De vooropleiding is voor meisjes
en jongensvan acht tot en met zes-
tien, zeventien jaar. Ze beginnen
met een selectieklas, de kweekbak.
Negen-, tienjarigenkrijgen daneen
a twee keer per week les. Daarna
volgen klassen een tot en met ze-
ven waar dagelijks les wordt gege-
ven. De opleiding kost 100 gulden
per maand. Wie toneeldanser(es)
wil worden kan daarna naar de ho-
gere beroepsopleiding voor ballet.
Daarvoor heb jewel HAVO of mi-
nimaal MAVO nodig.

Les
Mirte's groep, klas twee, heeft les.
In deze klas zitten alleen meisjes.
De vier jongens die aan de voorop-
leiding meedoen zitten in klas een.
De figuren zijn jongen rank, de ge-
zichten strak, de haren opgesto-
ken. De twaalf ballerina's in spé
luisteren geconcentreerd naar de
franstalige aanwijzingen van lera-
res MarjaRonda. Met rode wangen
proberen ze hun trillende spieren
in bedwang te houden en hun
evenwicht te bewaren. De oefenin-
genvolgen elkaar in snel tempo op.
De kinderen moeten heel wat ont-
houden.

Na een combinatie een of twee
keer te hebben geoefend, moet het
er in zitten. „Choreografen hebben
geen geduld. Danseressen moeten
alles weten," zegt Marja tegen een
van de meisjes diewat moeite heeft
met een oefening. De dansvloer is
pas gepoetst en nog wat glad. De
meisjes hebben er last van. „Dat

De Maastrichtse opleiding is opge-
zet in samenwerkingmet de Dans-
academie Brabant in Tilburg.
Vroeger was Tilburg ook de dichts-
bijzijnde plaats waar Limburgse
jongens en meisjes een vooroplei-
ding dans konden volgen. Dat be-
tekendevaak dat ze in een pleegge-
zin ondergebracht moesten wor-
den, als ze in het ballet hun roeping
zagen. Dat hoeft nu niet meer.
Maastrichtse Mirte kan in Maas-
tricht blijven. Vanuit andere Lim-
burgse plaatsen zoals Roermond
en Heerlen 'treinen' de jongens en
meisjes.

lectie heenkomen, maken een kans
ballerina of balletdanser te wor-
den," verklaart Marja Ronda.

hij lenig wilde worden. Acteur en
danser, dat is zijn toekomstdroom.

Terriër-mentaliteit
onmisbaar bij ballet

H■ I outhem, zeven uur. Ivo's
■*■wekker begint te rinkelen., acht uur zit hij in de trein naarr stncht. Soms komt hij te laat

n school, het Trichter-college,
U « hij de bus mist. Meestal is~ P.t'jd. Om halfdrie is deschool
j>n'J maakt zijn huiswerk en om
_-\\ Tbegint de leukste lesvan de

ballet. Twee uur lang. Als hij
«ht uur thuiskomt is er alleen

Jrj p voor eten. Dan is net Ded"
j: **n dag uit het leven van Ivo,

eZar oud. Een dag zoals alle da-

I

Zstricht, kwart over drie. Mirte's
le,s net begonnen. Ze zit nog op

o asisschool in Maastricht, maar
haar klinkt de laatste school-

Pas na vijven. Als alle andere
-rij SJZS en jongens van haar klas
[^'Jn, is Mirte nog aan het werk.

niet anc:ers willen. Jetés,
ijn ~e bourrés, pliés, bdtements,

.1 k
6 barre en op de spitzen.

W e Programma wordt afge-
|ZKt- Ze heeft balletles van-
£g, Mirte, 12 jaar oud. Net als
V andere dagen.

Cfjj Sen van maandag tot en mett[?ag. Elke dag minimaal ander-
-Bfamfam twee uur- Een zwaar pro-
vis?ma- Je moet het echt willen,
(jij."°udend zijn, een terriër-men-
üj eit hebben, anders lukt het
bry , "Het is heel zwaar. De
Skt SCn ballet'" Zeët IVO- HUKt er echter niet aan om er mee
I 'opper,. Gemotiveerd zijn ze al-

Mirte, Ivo en hunklasgeno-
te. afkijken of minder je

<^'
doen, kan bij ballet niet. En bij

i% blessure thuisblijven, mag

" Dan moet je komen kijken.
Jong
7

JZ'Jn nog jong, Ivo en Mirte. Maar
als i^oet ook. Wie later een carrière
2eZ ssiek danser(es) wil moet op
gift J°nge leeftijd met dansen be-
voo ' Twaalf kan nog net, maar
j|
,ral voor meisjes is dat eigenlijk

&nri °Uc^' Meisjes die op hun ne-
ben e °f tiende zijn begonnen heb-
Vjn een grote voorsprong. Je moet

.Soeden huize komen om dat in
*iiiw en' Voor Jongens geldt dat
erjZ'er. Die worden positiefgedis-vZrlneerd, want er zijn er niet

" De beroepskansen zijn beter
fhiZ,°0r voor hen is de technieknder zwaar.
se[Zooropleiding Toneeldans is in
$Z:ember van het vorig jaar ge-
"eél' et 's onderdeel van de To-
d 'academie in Maastricht die be-
Vu 1"1 tot de Rijkshogeschool

Het doel van de oplei-s toneeldans is jongens en

oals achter zoveel gevels van
I'tZT de herenhuizen aan de
rje j^ntse Biltstraat heerst ook op

enec*enverdieping van pand 401
% ?U(*ent'koze chaos. De wanden
j^, DePlakt met posters die de bè-
ta er er op wijzen dat van het hui-
ivei onderwijs helemaal niets, dan
ïn|,Zerwaarloosbaar weinig deugt.
lijltp J? bestuursleden van de Lande-
hei tudenten Vakbond bespreken
Vijs j!0ngste dreigement van onder-
6errj ister Deetman. Die een dag
&aiZr geroepen heeft zijn biezen te

a's opnieuw gedwongen
k Ss te zetten in zijn begro-

tede 'loeten ons niet blind staren op
lS Vöinister'" zeg* de kersverse
Uac) "voorzitter Nicky de Hiep (26)
Hat vZ" z'c^ even u'l et hectische

1heeft kunnen losmaken.

*% t etman opstapt hoeft dat nog
bele j

,e betekenen dat het onderwijs-
Z>rdt u fundamenteel gewijzigd
\Z' gaat om het beleid en niete betrokken minister."

v*kb niet wee dat de studenten-
n^ steeds weer met minister

Oi^ ?an de degens moet kruisen.
'W harmonisatiewet, om de OV-
*ti 2paart- om de studiefinanciering,
ht\ k , niet te vergeten de kwaliteit

net onderwijs.

Hiep al heel wat minder. „Hij pro-
beert zelf wat denigrerend over ons
te doen. In het VARA-radiopro-
gramma Spijkers met Koppen ci-
teerde hij een uitspraak dat je 'in dit
vak met Jan en Alleman moet om-
gaan." Nicky de Hiep zat naast hem.

De Hiep twijfelt even. „Nou ja, je
kunt wel opschrijven dat er binnen-
kort nieuwe acties komen." Onder
acties verstaat ze 'geweldloze acties.
Maar waarschuwt dat het 'niet wei-
nig is wat we kunnen. „Het hele on-
derwijs, dat wil zeggen kleuters, stu-
denten en personeel ontspringen
momenteel de bezuinigingsdans
niet. Daarnaast hebben nagenoeg
alle studiefinancieringsgerechtig-
den ouders. En daaronder, dat kun
je wel uitrekenen, zitten een hoop
CDA-stemmers."

De LSVB is na zoveel jaren Deet-
man niet vies meer van een stemad-
vies. Maar keert alles dan ten goede
als de PvdA het roer zou overne-
men?
„Bij de PvdA bestaat in ieder geval
de bereidheid om naar ons te luiste-
ren. Overigens is ook het CDJA het
grotendeels met ons eens voor wat
betreft de bezuinigingen op het on-
derwijs. Wie staat er nog achter dit
onderwijsbeleid?".

Plat
Maarten Udo, de LSVB-specialist op
het gebied van de Harmonisatiewet,
is nu aangeschoven. De vraag welke
concrete consequenties de komende
bezuinigingen inhouden voor stu-
denten schuift Nicky naar hem door.
„De achteruitgang in het vrij be-
steedbaar inkomen voor studenten
komt op 15 tot 20 procent," zegt de
man van de cijfers.

„En dan te bedenken dat ze in het
wegvervoer al voor een of twee pro-
centen de zaak plat leggen," vult
Nicky de Hiep aan.

Aanleiding tot nieuwe acties?

Al zegt de Hiep het niet hardop, ze
laat doorschemeren dat de komende
acties breed van opzet zullen zijn.
Kleuters aan de hand van studenten
op het Binnenhof zogezegd, en alle
scholen 'plat.

De Hiep ontmoet Deetman eenmaal
in de zes weken tijdens het zoge-
naamde studentenkamer-overleg.
Maar gezien de aandacht van de me-
dia en de vele 'secondanten' die bei-
de partijen meenemen blijft dat
overleg zeer formeel. „Af en toe kun
je de minister even aanschieten in de
wandelgangen van de Eerste Kamer.
Dat is de enige manier om op een
iets gemoedelijker wijze met de mi-
nister van gedachten te wisselen. Al-
leen op die manier kun je er achter
komen waar de minister zijn priori-
teiten legt."

Arrogant
i* d\Ze tweede verdieping van het
60^ tse pand zet Nicky de Hiep,
b^k V°°r uur werk per week, de

°tndeL>ren open om de zon bin-
voOZe 'aten. De Hiep, voormalig
d^Ztster van de Amsterdamse stu-
ISyt^beweging, solliciteerde bij de

vanwege de uitdaging. An-
u aar lang legt ze haar stucl'e

Wetenschappen stil om te
t\v(m er> voor de achterban; zijnde
.^ 'ëduizend studenten. En die

r^J nS laat ze niet verschralen
negerende, bijna arrogante

kVa lnS van de minister ten opzich-
nde studentenvakbond.

an neemt ons best serieus,"
\Zresoluut. „Dat zal hij ook wel
de en" Als voorbeeld geeft ze dat
de T önister zelf contact opnam met

7, B nadat het bestuur daarvanber wegge iopen0pen tijdens het novem-
tielj Ver'eg. Dat de niet geringe kri-
AlbZan de media en de commissie
ter (j

a °P de houding van de minis-
deels debet aan was deert de

Schuld
De studenten krijgen het in de ko-
mende jaren niet gemakkelijk weet

# Oefenen, oefenen, oefenen
Foto: WIDDERSHOVEN

zul je wel eens vaker meemaken.
Er kan niets gebeuren. Jekunt al-
leen op je bips vallen," reageert
Marja Ronda.
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Vrijheid van
onderwijs, ook

achter
de tralies

Pabo in negatieve
spiraal, en het

wordt nog erger
van de leerlingen, maar de
schuld van 'Deetman7

re school af, min vijf dagen, want
toen ben ik van school getrapt
omdat ik hethoofd van de school
een bloempot naar zijn hoofd ge-
gooid heb. Of een gedetineerde
die vertelt dat hij zijn hele
schooltijd heeft moeten schoffe-
len omdat ze in de klas geenraad
met hem wisten. Voordat je dan
aan onderwys denkt, moetje niet
vergeten dat het zelfvertrouwen
van heel wat gedetineerden deu-
ken heeft opgelopen."

vorming. Maar onderwijs ' t
kent voor gedetineerden 'M
enig perspectief. De eerdefj inoemde Cees koos liefst 'drie vakken: Frans voor Hr. <
derden, verkeer, en een coi"
tercursus. „Ik wil hetFrans V
leren spreken dan de Frai* i
zelf, want die spreken het m* <Franse slag. Ik heb stomge>*l
myn rijbewijs voor vracWV
genchauffeur laten verlope" I
dat wil ik nu weer gaan halej" Iweet maar nooit waar het f
voor is, zeker na 1992 als dev
zen opengaan."

Alles goed en wel. De initjj
ven zijn lovenswaardig. J^laat het niet afweten, een v.
aantal gedetineerden dat oflj
w\js wil volgen doetdat me'»
te inzet. Maar wat levert he
derwijs op? Kroese: „Sorn^ploma's. Neem theorie ver»-
Eendje die zeer veel moeite
met lezen en schrijven hef'
detentie zyn theorie-autorir
men gehaald. Ook had hÜ Jstemming praktijklessen te ~gen. Een ander haalde eem Jj
delbare schoolstudiemet ne?
en tienen. Dat leverde hem *
nog een compliment van
staatssecretaris op."

Onderwys achter de tralies
heeft in Nederland nog

een toekomst te gaan, zeker ver-
gelijken by Zweden. Niet alleen
op Nederland maar ook opWest-
Duitsland heeft Zweden een be-
nijdenswaardige terreinwinst ge-
boekt die moeilijk in te halen
lykt. Waar hier in een doorsnee
huis van bewaring of gevangenis
(de penitentiaire inrichtingen)
by de gratie van Justitieéén vas-
te leerkracht rondloopt, heeft
Zweden er negen, zo leert een
vergelijking tussen bijvoorbeeld
de Hvß's van Malmö en Roer-
mond. Het is des te opmerkelij-
ker uit de mond van gedetineer-
de Cees te horen - die beide
Hvß's van buiten èn van binnen
kent - dat met name het onder-
wijs hier op hem een goede in-
druk maakt en 'voor Zweden
niet onderdoet. Het Hvß Roer-
mond doet een boekje open over
onderwys achter de tralies en
hoe paradoxaal het moge klin-
ken: de vrijheid van onderwys.

Het frappante vindtVan Aggelen
dat op het laagste niveau vaak
onvervulbare wensen liggen.
Mensen zonder enige vooroplei-
ding die rechten of psychologie
willen studeren. Dat is er dus
niet by. „Ook niet voor mensen
die dat aankunnen", vultKroese
aan: „Want Justitie is wel goed
maar niet gek. Het Hvß is geen
studiecentrum en Justitiehoudt
daar de hand aan. Wat niet wil
zeggen dat op onderwijsterrein
devrijheid van keuze groot is, in
ieder geval divers."

- onderwijsmensen verdienen
gemiddeld zes procent minder
danvergelijkbareambtenaren en
16 procent minder dan het be-
drijfsleven pleegt te betalen;

Hy immers heeft het onderwys
uitgekleed en heeft, ook toen hij
voor de tweede periode als mi-
nister van onderwys aantrad,
niet beloofd dat hy de kwaliteit
van het onderwijs zou verbete-
ren. Maar hij heeft toen aange-
kondigd dat hy nóg eens één mil-
jard gulden zou bezuinigen. En
dat hebben we geweten."

- de HOS-nota (herziening sala-
rissen onderwys, ingevoerd 1
augustus 1985) heeft de salaris-
sen van de onderwijsgevenden
structureel aangetast. Zo is de
maximum-leeftijd waarop men
de top bereiktverschoven van 42
naar 49 jaar. Dat scheelt een le-
raar een ton aan inkomsten;

Buiten lessen in moderne talen
voor beginners en gevorderden,
Nederlands (ook voor buitenlan-
ders) of het omgaan met de com-
puter, kunnen gedetineerden
theorielessen voor (vracht)auto
of motor volgen, maar evengoed
gitaarles krygen. Stagiaires van
M.0.-opleidingenen van het con-
servatorium steken het Hvß, en
dus de gedetineerden, wekelyks
een aantal uren de helpende
hand toe.

- in 1978 leverdenKlos en PA in
Heerlen samen 235 kleuterleid-
sters en onderwijzers af. In 1988
slaagden aan dePabo Heerlen 20
leraren; kiest daar bewustvoor. De mees-

ten willen dus echt, en wie niet
echt wil valt ook snel af, is de er-
varing."

Geen enkele gedetineerde is ver-
plicht in de schoolbanken te
kruipen, maar voor wie wil is er
een weg. Vaste leerkracht Benno
Kroese over de motivatie van ge-
detineerden: „Daar zitten twee
kanten aan: de cel ontvluchten
en dekans krijgen om nieuwtjes
uit te wisselen („Die en die is
voorgeweest en de eis i5..."), van
de andere kant echt iets willen
leren. Het laatste sluit het eerste
nooituit, maar wie 'ja' zegt tegen
onderwijs - hier in het Hvß met
112 celplaatsen zon 40 procent -

- in 1992 zal er in Nederland een
tekort zijn van minstens 7000
leerkrachten in het basisonder-
wijs. Nu alzyn er gebieden waar
een tekort is en waar vacatures
moeilijk in te vullen zyn;

Tussendoor: Jan Notten heeft
niets tegen minister Deetman
persoonlijk, al is die in onder-
wyskringen vaak gehate minis-
ter wel de personificatie van het
bezuinigingsbeleid. Notten: „We
weten allemaal dat, wanneer
Deetman weg zou gaan, zyn op-
volger waarschijnlijk precies
hetzelfde zou doen.En als er een
andere regering van een andere
signatuurzoukomen vrees ik dat
het onderwijs toch niet diezelfde
prioriteit zal krijgen als bijvoor-
beeld milieu en defensie nu heb-
ben. Er moet een maatschappe-
lijk draagvlak zijn voor een om-
buiging en ik vrees dat die er in
Nederland nu niet is."

„Er bestaat ook een eeltig
voor de grafische werkpjjj.
Dat kan later altyd een aanjjj
ling zijn. Maar in veel gevall^
hetonderwys een eerste stap
fabetisering), of het ontdeKJvan een nieuwe tijdsinvuwj
Gekeken naar het aantal a"*j
beten is inhaalonderwys zee^ilangrijk. Het onderwys is v
vaak een aanzet. Wie als jj
kracht in productie denkt,J*ji
absoluut zeker gefrustreerd^,
moet niet te grote illusies "
ben."

M
„Ik ben in de eerste plaats o" j
wysman en geen maatschap,
lyk werker. Maar je kunt &y
vak niet slagen als je voOr^j
maatschappelijk werk geef J
hebt." Buiten het Hvß ft
Kroese een landelijke francf^een zes-koppige overleg^
van zijn vakgenoten. Hij *’ ivan de twee vertegenwoordig
van Nederland beneden devj
rivieren. In die groep worden
onderwijskundige ideeën ge^
deld van de regionale o^.^groepen. Reguliere scholen° $
ook wel vaker een berofP^Kroese, meestal by projf*^
over bestryding van crinll^teit. Hij blijft daaroverigens
open staan (® 04750-81 In-
stel 142).

Benno Kroese krijgt van ou a
detineerdenzo voor en na cc
lefoontje of een briefkaart- v^.
één kaart was hij by het lez^fPbijzónder verrast, in tweeijy
opzicht: 'Het zitten is Ü* \
Haag beter, het onderwijl*
Roermond. Kroese relatiV^„Je moet duszeker niet dev>^nebben brave mensen te
ken."

rené toos

- recent onderzoek heeft aan-
getoond dat leraren gemiddeld
elf procent moeten overwerken
om hun taken goed te vervullen.
Een werkweekvan 40 tot 44 uur
is normaal. By directeuren van
basisscholen is een week van 50
tot 60 uur heel gewoon;

Terug naar de Pabo en de kwali-
teit van het onderwijs. Jan Not-
ten zet watverklarende cijfers op
een rytje. Willekeurig.

Onderwys valt onder sociaal-cul-
tureel werk, net als sport en spel
of kunstzinnige vorming. Gede-
tineerden kunnen op hun vrye
dagdelen intekenen op verschil-
lende onderdelen en dat geldt
ook voor het onderwijspakket.
Voor het onderwys liggen de
keuzemogelijkheden even an-
ders. Niet zo van 'och weet je
wat, ik pak dat maar. En datzou
trouwens ook niet kunnen, ver-
duidelijkt het hoofd sociaal-cul-
tureel werk Gerardvan Aggelen.

Urn te beginnen een paar
gemeenplaatsen over de

Pabo (opleiding leraren basison-
derwijs) op een rijtje:

- de Pabo-leerlingen kunnen niet
rekenen;
- de Pabo-leerlingen kunnen niet
spellen;

- dePabo-leerlingen zijn nauwe-
lyks gemotiveerd;

- de Pabo-leerlingen kunnen niet
met kleuters omgaan;
- de Pabo-leerlingen... ga zo
maar door.

Het zijn allemaal kreten, die de
afgelopen maanden de krantepa-
gina's hebben gehaald. Al dan
niet onderbouwd door onderzoe-
ken, cijfermateriaal en feiten.

En de Pabo's? Die zwegen.

„Wy zwegen, tenminste naar de
buitenwereld toe. We hebben
ook vaak de indruk dat men niet
naar ons luisteren wil. ledereen
bemoeit zich met onderwys,
maar meestal vanuit de optiek
van zoveel jaar geleden, de tijd
dat men zelf in de schoolbanken
zat. Maar er is natuurlijk wel wat
veranderd."

Die woorden zijn van JanNotten
(54), ruim 19 jaar leraar Neder-
lands aan de Pabo in Heerlen
(voorheen de Pedagogische Aca-
demie en daarvoor de Kweek-
schoolvoor onderwijzers -essen).

Hy ergert zich mateloos aan de
kritiek, die de laatste tyd met
toenemende intensiteit over de
Pabo's wordt uitgestort. Niet
omdat hij het niet eens zou zyn
met die kritiek; hy weet best dat
er iets mis is. Maar zyn ergernis
is zo groot omdat niemand zich
kennelijk afvraagt waarom de
leerlingen van de Pabo's op we-
zenlijke punten kennelyk tekort
schieten.

Jan Notten: „In 1984 is de fusie
tot stand gekomen tussen de Pe-
dagogische Academie (PA) en de
KLOS, de opleiding voor kleu-
terleidsters. Twee in veel opzich-
ten totaal verschillende opleidin-
gen, met totaal verschillende di-
dactische opvattingen, werden
samen gevoegd. Een fusie die de
tijd moest kry'gen om tot een
eenheid te groeien.

Maar daar overheen is toen een
reeks bezuinigingsmaatregelen
gekomen, die het hele funda-
ment onder die nieuwe Pabo
heeft ondergraven. Van de oor-
spronkelijke doelstelling is nau-
welyks iets terecht gekomen. En
dat is niet de schuld van de lera-
ren van de Pabo, niet de schuld

- een beginnend leraar basison-
derwijs verdient netto nog geen
300 gulden méér dan het ver-
plichte minimum-loon. Dat is de
prikkel voor acht tot tien jaar
studeren.

- de student die vroeger voor on-
derwijzer studeerdekreeg 28 uur
lesper week, nu is dat21 uur. Het
aantal uren Nederlands is prak-
tisch gehalveerd;

Toen in oktober '83 het Hvß in
Roermond openging, moest het
hele sociaal-cultureel werk, in-
clusief het onderwys, nog van de
grond getild worden. Van Agge-
len: „Voor sport en spel en
kunstzinnige vorming heeft het
binnen het Hvß niet aan belang-
stelling ontbroken. In onderwys
zit duidelijk groei, of zoals dat in
brede zin heet: educatie. De be-
waarders (ruim 70 in het Hvß
Roermond) die vanaf '84 ver-
plicht zijn om by hun opleiding
een van de drie specialisaties te
kiezen, kijken nu ook naar edu-
catie. Gericht op die extra taak,
buiten de bewaking natuurlijk.
Om eens een voorbeeld te noe-
men, typisch educatief is een bij-
drage leveren aan inhaalonder-
wys. Vergelijk het met de taak
van leesmoeders binnen het re-
guliere onderwys."

„Vyf op 20 gedetineerden hier in
huis is analfabeet. Mensen wrin-
gen zich in allerlei bochten om
dat te camoufleren, en soms is
dat nog moeilijk te achterhalen.
Het is een van de drempels naar
het onderwys, en meteen een
hele grote. Het wordt tragisch als
jeletterüjk hoort: 'Ik heb de lage-

Onderwys is in het Hvß geen
doelop zich, maar middelom het
isolement te doorbreken zoals
sport en spel of kunstzinnige

- de opleiding is van drie naar
vier jaar gegaan. Er zyn echter
niet méér lesuren gekomen,
maar minder. Wel meer praktij-
kuren, waardoor een deel van de
opleiding afgewenteld wordt op
de toch al overbelaste directeu-
ren en leerkrachten van basis-
scholen. De vergoeding die zij
daarvoor kregen (700 gulden per
jaar) is echter ingetrokken;

„Het is een spiraal omlaag. De
Pabo levert studenten af die een
aantal basisvaardigheden niet
meer voldoende beheersen. Die
gaan op hun beurt les geven aan
kinderen. Die kinderen komen
dus onvoldoende toegerust op
middelbare scholen en stromen
daarna weer door naar de Pabo.
En zo gaat de negatieve
kringloop verder."

„Nog een belangrijk punt. Er is
een hemelsbreed verschil tussen
de strenge onderwijzer van vroe-
ger en de leerkracht aan de basis-
school nu. Het kind op de basis-
school nü is moeilijker hanteer-
baar dan hetkind vroeger. Het is
individuelergeworden, het heeft
meer meegemaakt, meer gezien,
is mondiger, is veel visueler inge-
steld, heeft minder concentratie-
vermogen en kan minder goed
luisteren naar iemand die iets
vertelt.

Dat vereist dus een geheel ande-
re aanpak in deklas. Dat vereist
vooral van de leerkracht een an-
dere manier van lesgeven. Dat
stelt veel hogere eisen aan de
leerkracht van nu dan aan die
van vroeger.

De reactie van de minister van
onderwys op die taakverzwaring
is daarmeeechter totaal in tegen-
spraak: minder geld, grotere
klassen, meer vakken, minder
lesuren."

Notten's noodkreet: „Het is de
hoogste tyd dat de mensen, alle
mensen, zich zorgen gaan maken
over het peil van ons onderwys.
Ze hoeven niet bezorgd te zyn
om het lot van de leerkrachten,
maar wel over het onderwys dat
aan hunkinderen en dekinderen
in de toekomst gegeven zal wor-
den. Of zy zullen moeten accep-
teren dat de kwaliteit van heton-
derwys nog verder omlaag gaat
en echt bedenkelijk wordt.
Gebeurt dat laatste dan voorzie
ik ook in Nederland 'Amerikaan-
se' toestanden. Dan gaat goed
onderwys veel geld kosten. Dan
komen er privé-scholen, op alle
nivo's, ook basisscholen. Dan
kunnen mensen met geld hun
kinderen wel een goede oplei-
ding geven, waardoor die auto-
matisch in aanmerking komen
voor de betere banen. En op hun
beurt kunnen die dan een goede
school voor hun kinderen beta-
len.

En kinderen van minder bedeel-
den krijgen het minimum aan
onderwys, een uitgehold onder-
wijs waarmee ze later geen kant
uit kunnen. Dat zyn dan kinde-
ren die ook niet kunnen zwem-
men (schoolzwemmen is te
duur), die slechte tanden hebben
(de schooltandarts is te duur) en
die niet kunnen spellen (een le-
raar Nederlands is te duur).

Wordt dat de toekomst van het
onderwys in Nederland?

Dan is het ideaal van de jaren
zestig - gelijke onderwijskansen
voor iedereen - in nog geen der-
tigjaar tyd voorgoed om zeep ge-
holpen."

martin huppertz

„Het is een willekeurige opsom-
ming, die ik nog veel langer zou
kunnen maken. Ik wil er alleen
maar mee aangeven dat er nogal
wat gebeurd is in de onderwijs-
wereld. Vooral op financieel ge-
bied is er met ons gesold. En, je
kunt het wenden ofkeren, geld is
en blyft een belangrijk teken van
waardering. Geld is voor veel
mensen nog steeds een goede
prikkel, zeker voor de jongeren
van nu. Die prikkel om te preste-
ren is er nauweiijk meer."

- er is de afgelopen jaren zoveel
bezuinigd dat de opleidingskos-
ten van een gemiddeld HBO-stu-
dent (Hoger Beroeps Onderwys,
waar de Pabo onder valt) met 40
procent zijn verminderd;

Notten voorziet dat het alleen
nog maar slechter zal worden
met het peil van het onderwijs.

" Uit het LD
van enkele

jaren geleden. " Benno Kroese begeleidt in
het Huis van Bewaring in

Roermond ook een
computerproject.

Foto: JAN PAUL KUIT
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" JanNotten: goed
onderwijs gaat
veel geld kosten.
Foto: DRIESLINSSEN
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# Alvast een toast op het nieuwestudiejaar. Vlrn. Ad Canton, Hein
Dols en Paul Vorstermans. _. „_,, KT„ D . „_,Foto: FRANS RADE

(leidinggevende) baan te vinden. De studie is overigens erg
pittig. Je moet al een aardig stel hersens hebben om
(bijvoorbeeld) devier economischevakken te doorlopen. Er
talen, natuurlijk. Canton: „Na 1992 wordt talenkennis
belangrijker dan ooit." Daarom wordt, behalve Nederlands,
ook Engels, Duits, Frans en Spaans geleerd.

Stages
De stages zijn een prima troef van dit instituut. De directie
speelt die dan ook maar al te graag uit. Stages voor zowel de
studenten van de horeca-opleiding als de
toeristisch/recreatieve studie. Dols: „Korte stages, van een of
twee weken, voor deeerste en tweedejaars en een heel jaarvooi
de vierde jaars. In binnen- en buitenland.De Middelbare
Horecaschool heeft in de loop der tijd immens veel kontakten
weten te leggen, tot en met het restaurant van Paul Bocuse toe
Ik ben net terug van een reis naar de Verenigde Staten. Ik het
daar onze stagiaires bezocht. Nou, het motiveert enorm als je
ziet hoe die daar prima bezig zijn. En in behoorlijk
verantwoordelijke banen. Voor mij het bewijs dat onze zware,
vierjarige studie vruchten afwerpt."

Staat deMTRO-opleiding volop in de belangstelling in Heerlen
(omdat hij nieuwen veelbelovendis), de horeca-opleidingkomt
er niet door in de schaduw te staan. Daar zorgt trouwens ook
wel Paul Vorstermans voor. „Aan die opleiding hebben wij
natuurlijkveel te danken." zegt hij. „Op ditmoment zijn bij ons
800 leerlingen met dieopleiding bezig. Het is al lang geen koks-
of kelnerschool meer. Wij leiden mensen op voor een
leidinggevende baan in de horeca, echte ondernemers dus.
Koken en serveren is vers een, maar zonder moderne
marketing- en managementtechniekenkom jeer nietmeer. Het
verplichte stagejaar, in het laatste jaar, wordt intensief vanuit
de school en het bedrijf begeleid."

Dols, Canton en Vorstermans weten, althans zeggen niet
precies hoe detoekomst er uit zal zien, want fusies zijn overal
aan de ordevan de dag. Eén ding melden ze wél met nadruk.
„De mensen diewij hier afleveren, kennen hun vak. Trouwens,
dat zien wij ook aan het feit dat ze bijna allemaal uitstekend
terecht komen. En uiteindelijk doe je het daar allemaalvoor."

De Middelbare Horecaschool/MTRO-opleiding is gevestigd in
deWillemstraat 2, 6411 KZ Heerlen. S 045-716139.

jos van wersch

Horeca-opleiding

HAVO AL 20 JAAR
IN VERDRUKKING
nog naar een beroepsopleiding.
We nemen heel zelden iemand
aan die alleen maar Havo heeft.
Het Havo is eigenlyk ook een
veredeld Mavo."

HBO te kiezen en daarkwamen
ze.de Havo-leerlingen tegen. Het
gevolg was ook een geweldig
aanbod voor het HBO. Dat zag
vervolgens de noodzaak van be-
geleiding niet in. Ten opzichte
van de VWO-er raakten deHavo-
leerlingen in het nadeel. Zij stap-
ten steeds meer in by het MBO
en concurreerden daar weer met
de Mavo-leerling."

Niettemin is Meyers niet echt
somber over derol van het Havo,
integendeel. Hij meent dat deze
studierichting perspectieven
heeft geopend voor mensen, die
zij anders niet zouden hebben
gehad. Juist door de beperking
van het aantal eindexamenvak-
ken, konden bijvoorbeeld een-
zijdig begaafden en slow star-
ters vaak toch doorgroeien.
„Vóór de Mammoetwet hadden
zy geen schijn van kans. We moe-
ten niet onderschatten wat het
Havo werkelijk betekend heeft.
35 procent gaat na het Havo naar
het VWO. Deze mensen hadden
vroeger de sprong naar HBS of
Gym niet kunnen maken. Het
Havo heeft een enorme rol ge-
speeld als een tussenstap by de
doorstroming naar de hoogste
klassen van het VWO."
Het kernprobleem is volgens
Meyers dan ook 'de uit hand ge-
lopen beoogde aansluiting' tus-
sen AVO/VWO enerzyds en be-
roepsonderwijs/universiteit an-
derszijds. In een poging de
scheef gegroeide situatie te her-
stellen, kreeg het ministerievan
Onderwijs enkele jaren geleden
het advies de bovenbouw van de
voorbereidende scholen samen
te voegen. Het Havo zou in dievi-
sieook een opleidingvan zes jaar
worden en 'bovenin' eigenlijk
versmelten met het VWO. Wel
zouden leerlingen dan verschil-
lende leerwegen en -niveaus ge-
boden worden. Dit zogeheten ly-
ceumplan is min of meer geruis-
loos van tafel geraakt, maar toch
ziet Meijers het plan als een logi-
sche stap, na een eventuele her-
schikking van de benedenklas-
sen.
Een minder radicale oplossing
noemt de Havo-directeur een be-
scheiden uitbreiding van het
vakkenpakket, zoals dienu voor-
gesteld wordt, waarbij hy met
name denkt aan de verplichting
van een tweede moderne taal.
Een maatregel die de zo lang na-
gestreefde doorstroming een
stap dichterbij kan brengen - en
waarmee tevens aan het bezwaar
tegen een al te eenzijdige scho-
ling tegemoet gekomen wordt.
Het spreekt vanzelf, aldus Mey-
ers, dat daarbij tevens demidde-
len ter beschikking gesteld moe-
ten worden om dit te realiseren.
„Anders leidt het alleen maar tot
nog grotere groepen of minder
lessen per vak en dat is wel het
laatste waarmee de Havo-leer-
ling gediend is."
En wat die andere poot betreft?
De aansluiting met de arbeids-
marktkunnen we gevoeglijk ver-
geten. Qm met een van deKNP-
functionarissen te spreken. „Er
is over het algemeen toch een
lichte voorkeur voor beroepsop-
geleide mensen. Boven mensen
met algemene vaardigheden,
want dan weet je niet wat je in
huis haalt."

han brinkman

het Havo gedaan en het is hem
gelukt. Maar ze gaven hem geen
schijnvan kans." En collega Bec-
kers weet uit ervaring: „Door-
stroming naar HBO is behoorlijk
moeilijk. Regelmatig blijkt uit
gesprekken met sollicitanten dat
de sprong behoorlijk groot is. Na
een jaarHBO zijn er heel wat af-
vallers onder de Havo-verlaters.
Alleen de doorzetters halen 't."

zijn by KNP in de loop der jaren
alleen maar kleiner geworden.
Heao-ers hebben Havoïsten ver-
drongen. En bij lichtere admini-
stratieve functies gaat nu de
voorkeur uit naar Meao. N. Bec-
kers, eveneens personeelsfunc-
tionaris bij KNP, vult aan: „Die
mensen zijn tenminste op hun
werk getraind. Het Havo valt
voor ons eigenlijk buiten be-
schouwing. Het merendeel dat
van Havo afkomt, studeert te-
genwoordig door. En het Meao
heeft het Mulo verdrongen."

Het handjevol Havo-gediplo-
meerden dat KNP in dienst
neemt komt terecht op afdelin-
gen als de commerciële binnen-
dienst, de orderadministratie of
inkoop, ter ondersteuning van
administratief werk. Van
Schayk: „Maar na verloop van
tijd komen ze toch in de proble-
men, absoluut. Ze blijven han-
gen en kunnen alleen met aan-
vullende scholingverder. In veel
gevallen verdwijnen de functies,
bijvoorbeeld door automatise-
ring. Daar komt bij dat scholing
van deze mensen in het alge-
meen moeilijk is, vooral als ze al
lang niets meer hebben gedaan
en vastgeroest zitten in hun
werk."

Dat de aansluiting niet altyd
vlekkeloos tot stand kwam staat
buiten kijf. Een voorbeeld: van
het aantal Havoïsten dat de Ho-
geschool in Heerlen volgt haalt
de helft de eindstreep. Dat is be-
duidend onder het gemiddelde
van bijna 70 procent. De matige
slaagkans van Havoïsten heeft
ook zijn uitwerking niet gemist,
want slechts een kwart van de
nieuwe studenten is afkomstig
van het Havo, uitgerekend de
school die de meeste leerlingen
behoort te leveren.

Drs Meijers, sinds 1971 in de Ha-
vo-directie van het Bisschoppe-
lijkCollege in Sittard, erkent dat
de voorbereidingvan de scholier
op de maatschappij gaandeweg
aan betekenis heeft ingeboet.
Maar hij tekent daarbij een 'hele
belangrijke factor' aan: het Havo
was nog niet goed en wel ontwik-
keld, toen in Nederland een pe-
riode van grote werkloosheid
aanbrak. Meijers: „De school
kwam toen helemaal op de ande-
re poot te staan, de voorberei-
ding op het hoger beroepsonder-
wijs."

„Voor belangrijke commerciële
functies worden Heao-ers ge-
vraagd. Vroeger namen we men-
sen van HBS en gymnasium aan,
die hadden tenminste de poten-
tie om door te groeien in hun
vak, door allerlei cursussen te
volgen. Tegenwoordig worden
deze posten overgenomen door
mensen van het Heao.Dat is toch
een bredere opleiding. De men-
sen moeten tegenwoordig veel
meer inter-disciplinair werken."

Relativeren
Pratend over de aansluiting Ha-
vo-HBO vindt directeur Meijers
echter enige relativering op zijn
plaats. Want eigenlijk, zegt hij, is
in het algemeen de aansluiting
van het VWO en AVO op het ver-
volgonderwijs compleet mislukt.
Meijers: „De universiteiten za-
gen geen kans de grote aantallen
studenten te verwerken. Veel
VWO-ers waren gedwongen voorDe kansen voor Havo-mensen

Wat de doorstroming naar het
HBO betreft, zijn er weliswaar
verschillende opvattingen maar
ook in dat opzicht heeft het Havo
geen goede naam weten op te
bouwen. Volgens sommigen bij
lange na niet. Van Schayk: „Mijn
oudste zoon heeft het Heao na

Nogvoordat hetHavo eind
jaren zestig het levens-

C?tzaB. lag dc nieuwe studie-
ig in dc vuurlinie van kri-

**■ In dc twintig jaren die
.nasdien zyn verstreken, lijkt
g "oger Algemeen Voortgezet

niet in staat te zrjn ge-
J^st om het imago op te poët-en Over dc kansen na het Havoordt nog steeds alom gering-
r^attend gedaan. Of dc Havo-

"oolverlater na zijn opleiding
v^°ek gaat naar een baan, of
ti/ler wi' studeren: menigeen

dc aansluiting gemist.

(i 's inderdaad veel afgeven op
'j' "avo," moet Havo-directeurI *" P. Meijers beamen. „In zeke-< zm was dit schooltype al om-
f 0^cr> vóór dc start. Het is dc
d^ , ding waar destijds dc mees-
Vraagtekens bij werden gezet.

iju^af het begin hebben veel
**risen getwijfeld aan dc nood-
j*4*- Het Havo had ook geen na-

'jjf.r'yfce verdediger, in tegen-
ging tot bijvoorbeeld het'jül° (...) Op voorlichtingsavon-
ve" zeg ik vaker dat het Havo

ei een eigen identiteitwas toe-
l j^cht, maar dat het die nooitJ'ernaal heeft weten te berei-
r n- Aan dc andere kant mag dc'die het Havo in het proces van
o«!?me democratiseringvan het.oerwijs gespeeld heeft, zeker
l*^ onderschat worden. Het

stellig een belangrijke bü-J^ge geleverd aan het verhogen
«j net gemiddelde opleidings-aiveau in Nederland."

bet woelige, door studenten-feesten getekende jaar 1968
(..erd een nieuwe wet van kracht
* 'ngrypende gevolgen voor dc

J/^rnalige onderwijsstructuur< e* zich mee bracht: dc wet op
Onderwijs, beter

j^endals dc Mammoetwet. Be-
3*ve dc oprichting van enkele

eüwe schooltypes, zoals Havo
JJ.Atheneum, legde dc wet dc
tiolieren voortaan een vroege, "ze van dc eindexamenvak-

■*n op

'et iedereen zal het nog weten,
/par het doel van het Havo was
Jj» tweeledig: enerzijds dc
v Polier, zoals dat mooi heet,

j>orbereiden op dc maatschap-
y (waarbij dus ook werd uitge-
jjaan van het perspectief op een

v aal) en anderzijds hem of haar
°orbereiden op een vervolgstu-flie aan het HBO.

Gefaald
Z'er het eerste is iedereen het
gel eens: daarin heeft het Havo
jjpaald, maar niet alleen door
tlfien schuld. Scholieren die het
j^vo-diploma net op zak heb-
j h, komen zonder aanvullendeJholing uiterst moeilijk aan de
'a§. Het bedrijfsleven heeft nau-
elijks behoefte aan 'havoïsten'.

j_^an Schayk, hoofd personeels-
r^en bij Koninklijke Neder-
jjldsePapierfabrieken (KNP) in

cnaastricht, zegt dat het papier-
Z^cern eigenlijk geen behoefte

aan mensen die recht-
Zeeks van het Havo komen:
Jl'i nemen alleen mensen met

aan voor admini-
ratieve functies. Het Havo is

j?11 algemeen vormende oplei-
Z^g. Degenen die een beroep
"len uitoefenen moeten eerst

MTRO: gedegen opstap
naar middenkaderfuncties

geografie, privaatrecht en toeristische
geografie. Daarnaast moet een keuze wor-
den gemaakt uit ofwel een derde vreemde
taal, of commerciële economie, of mana-
gement, of tekstverwerking. Voorts dient
de MTRO-leerling zich vertrouwd te ma-
ken met zaken zoals organisatie-structu-
ren van toeristische en reisondernemin-
gen, de soorten verblyfsaccommodaties,
vervoerstechniek, reisdocumenten en het
congreswezen. Ook vormen stages van
minstens anderhalve maand op reisbu-
reaus, VW-kantoren, bij touroperators
en in hotels een belangrijk onderdeel van
de studie.
„Een goede MTRO-er moet als het ware
helemaal gek zijn van toerisme. Zonder
motivatie, doorzettingsvermogen en ook
een zekere feeling voor deze branche is
deze studie nauwelijks te hijsen," bena-
drukt een van devakdocenten, Huub Mo-
nod de Froideville.

Een MTRO-diploma vormt niet een alleen
een gedegen claim op een middenkader-
funktie, maar biedt tevens hetrecht op het
volgen van de HBO-opleiding aan het Ne-
derlands Wetenschappelijk Instituut Toe-
risme en Reereactie (NWIT), de "toeristi-
sche hogeschool" in Breda.

Als aanloop op het nieuwe schooljaar
houdt het MTRO Maastricht zaterdag 4
maart van 10 tot 15 uur open dag in zyn
schoolgebouw aan de President Roose-
veltlaan 101, nabij de Geusseltkruising.

bèr dohmen

derfunkties in toeristische en recreatieve
bedrijven en organisaties. Ze vormen een
gat in de markt van beroepsopleidingen
sinds toerisme en recreatie zijn geëxplo-
deerd tot een bedrij fs-economische factor
die met hoofdletters wordt geschreven.
De werkgelegenheid is voorlopig nog
naargelang, mits kwaliteit wordt geboden.
Vandaar een duidelijke voorkeur in deze
branchevoor MTRO-ers, geschoold in alle
facetten van het toerisme in meest brede
zin. Van de afgestudeerden in Maastricht
kan zestig procent vrijwel onmiddellijk in
een baan stappen. De keuze van werk-
kring is even groot als het scala van funk-
ties binnen de toeristische en recreatieve
sector.

Het MTRO is in feite nog tamelijk pril. In
1979 experimenteel opgestart als een afde-
ling van de MEAO, werd de opleiding het
vorig jaar ministerieel verheven tot een
zelfststandige status. Tien jaar geleden
telde het MTRO Maastricht nog slechts
vier klassen. Dat zijn er inmiddels acht-

Verplicht naar de wintersport. De
hijs in een skilift hoog boven het

eidse sneeuwlandschap beleven en fy-
lek kennismaken met de lange latten. In

"Pdracht, wel te verstaan. Zo ook het ne-
/Jen van een gedegenkyk achter de scher-men in een op volle toeren draaiende win-
*rsPortplaats en een avondje ervaren wat
TOrdt verstaan onder après ski. Prakti-
?^he oriëntatiestudie heet dat. Daartoe

zo ai ook gerekend het maken van
b'egreizen en een dagjerondkuieren in de

ofFlorence. Op zijn minst opmer-
onderdelen van een lesrooster. Ze

naast het vergaren van een flinke
e
r°k theoretische kennis, tot de normale
h vanzelfsprekende studiekost voor de
klingen van het Middelbaar Toeristisch
Z? Recreatief Onderwys (MTRO) in Maas-zicht.

P^e MTRO is hier een afdeling van het
Servaascollege, een van de

lechts vier MEAO's in ons land met drie-
vierjarige opleidingen voor middenka-

tien met in totaal ruim 450 leerlingen, uit
alle delenvan het land.

Voor toelating tot het eerste studiejaar is
een MAVO-, LEAO-opleiding of drie jaar
HAVO/VWO vereist. Bezitters van een
HAVO/VWO- of een gelijkwaardig diplo-
ma kunnen in het tweede studiejaar van
start gaan.

Verplichte - en kosteloze - oriëntatiestu-
die in binnen- en buitenland, stage lopen
in de toeristische branche en de weelde
van financiële facilteiten voor zelf geïni-
tieerde studiereizen in en buiten Europa
tijdens schoolvakanties mogen dan tot de
meer attractieve onderdelen van de oplei-
ding behoren, een MTRO-er staat drie of
vier jaar lang hard blokken op theoreti-
sche vakken te wachten. Zowel op school
als thuis, want de frequente porties huis-
werk mogen allerminst worden onder-
schat. Het basispakket omvat veertien
vakken, van algemene economie en twee
vreemde talen tot toerisme en recreatie,
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"Directeur drs P. Meijers: rol
Havo onderschat...
Foto: PETER ROOZEN

De MEAO in Maastricht doet het, en ook het Bell College is er
een beetje mee bezig. Maar volgens directeur Hein Dols en zijn
adjuncten Ad Canton en Paul Vorstermans van de Middelbare
Horecaschool in Heerlenkan er maar één debeste zijn. Volgens
dat drietal is dat het Middelbaar Toeristisch en Recreatief
Ondernemersonderwijs (MTRO) in Heerlen. De tijd zal ook hier
uitkomst verschaffen, uiteraard.

Heerlen heeft het dus. Maastricht niet? Dols kijkt zijn twee
directie-collega's eens diep in de ogen en zegt dan met
stemverheffing: „Laat ik zo stellen: by ons slaagt lang niet
iedereen. Omdat onze eisen nu eenmaal knap hoog liggen. En
onze Middelbare Horecaschool heeft een naam hoog te houden,
in binnen- en buitenland. Als ik alleen al bekijk waar onze
mensen stages kunnen lopen. In heel Europa. We hebben er op
dit moment zelfs veertien in de States. Kijk, dat telt, dat heeft
uitstraling."

Directeur Dols, Vorstermans (de 'horeca-man') en Canton (de
'toeristische' man) zijn bepaald niet bang dat de spoeling, wat
het aanbod van studenten betreft, dun wordt. „Zeker niet op
korte termijn." Wat de MTRO-opleiding betreft: „In het nieuwe
studiejaarkunnen wy maximaal 160 studenten plaatsen, dat
zyn vijfklassen. Wij hebben de luxe om te kunnen selecteren.
Wie kan dat óók zeggen?"

Er zijn inmiddels twee klassen tweedejaars en vier klassen
eerstejaars. „Toerisme en recreatie, het is een studie met een
gouden toekomst," zegt Canton. „Het is de groeimarkt van de
jaren negentig en daarna. Steeds meer jonge mensen voelen
zich immers aangetrokken tot de wereld van reizen,
touroperators, bungalow-en recratieparken."

Wie straks het MTRO-diploma op zak heeft, lijkt inderdaad een
grote kans te hebben om ook daadwerkelijk een

Toerisme en
horeca

gaan hand in hand
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In de daarop volgende jaren
wordt aandacht besteed aan re-
clamefotografie, modelfotogra-
fie, architectonische fotografie
en niet fotografische vakken zo-
als scheikunde.Daarnaast wordt
bijna eenderde van de tyd be-
steed aan praktijk, want daar
gaat het uiteindelijk om. Tien
uur per week fotograferen tot je
er bij neervalt. Het totaal aantal
lesuren per week ligt rond de
achtentwintig. Charpentier:
„Doordat alles aan bod komt
blijkt vanzelf wat de student het
best ligt, zodat ze in feite zelf aan
hun specialisatie kunnen wer-
ken, zonder te eenzijdig te wor-
den."

Leven in het teken
van het juiste licht Resultaat

Veel ex-MBO-scholieren kennen het probleem. Pas
afgestudeerd komen ze tot de ontdekking dat het nog nté'J
meevalt een leuke job te vinden. De arbeidsmarkt zit nie'Tj
wachten op mensen die overal wel iets van weten, maar
nergens in zijn gespecialiseerd.

Het blijkt datveel opleidingen heel slecht zijn afgestemd "?■
ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Dat houdtvaak verb*'!
met de snelle technologische ontwikkelingen. Eigenlyk
zouden beroepsopleidingen daar op vooruit moeten lopölJ
maar helaas lukt dat meestal niet. Een beroepsopleidingi*!
te vaak een 'ad hoe-gebeuren. Mensen worden opgeleid **l
een vak waar tegen de tijd van het afstuderen al geen vra»|
meer naar is.

Veel jongeren slagen er dan ook niet in een passende b3^1.!
vinden. Wat ze ook proberen, ze komen niet aan de slag W
gewestelijke arbeidsbureaus is dat probleem inmiddels o*
onderkend. Daar denkt ïmen dat een extra scholing de kan*
werk zou kunnen vergroten. Niet alleen voor jongeren,"^ook voor bijvoorbeeld herintredende vrouwen. Vooral cc"
opleiding in de automatisering heeft nog
toekomstperspectieven. De computer wint nog steeds teff^
al lijkt ook hier in toenemende mate sprake van een
verzadiging. Het blijft echter zo, dat dearbeidsmarkt ste^verlegen zit om mensen met de nieuwste kennis. Daarom &.
voor dehand liggend om jongerenop dat gebiednog eens^te scholen.Daar zyn dekansen op een baan immers het gro"

Het Limburgs computerbedrijf Miniware Educom heeft
handig op die behoefte ingespeeld. Het bedrijf zet in nau*.
samenwerking met de arbeidsbureaus in verschillende d«'

van vier jaar

Leukste vak
Als je door de school loopt wordt
je duidelyk hoe hard er gewerkt
moet worden. In een ruimte
naast de vierentwintig studio's
waar eerstejaars aan het werk
zijn, helpt Charpentier een van
de studenten. „Maak eens een
complete afdruk van deze proef-
opname. Daarvan is het licht het
best. En kijk niet zo somber, je
hebt het leukste vak van de we-
reld gekozen." De student gaat
koortsachtig aan de slag. Tien
minuten later is de afdruk klaar.
Charpentier lacht en zegt: „Het is
fijn om met studenten te werken
die zelf graag willen. In de vyf-
tien jaar dat ik hier werk heb ik
nog nooit last van stress gehad.
Die jongen nu trouwens wel. Die
wordt immers volgende week op
zijn werk beoordeeld."

„Om goede foto's te maken heb
je goede apparatuur nodig," ver-
volgt Charpentier terwyl we het
uitleenlokaal binnenstappen.
„Nu kunnen we niet van de stu-
denten verwachten dat ze dat
soort zaken zelf aanschaffen.
Daarom hebben we een uitleen-
lokaal. Hier ligt voor ruim een
miljoen gulden aan lenzen, ca-
mera's, filters, statieven etcetera,
die de studenten kunnen lenen.
Deze spullen zijn van fabrikan-
ten die ze aan ons beschikbaar
stellen. Dat is immers de beste
weg om je camera's te promoten.
De opleiding is trouwens sowie-
so duur. Aan fotopapier, films en
andere kleine zaken zyn we per
student per jaarzon drieduizend
guldenkwyt."

Onzichtbaar

KKeihard willen werken,
doorzettingsvermogen

en creatief inzicht. Dat zijn wel
de belangrijkste eigenschappen
die je moet hebbenom de School
voor Fotografie in Den Haag te
kunnen doorlopen. Een zater-
dagbaantje kan je wel vergeten.
Presteer je onvoldoende dan
moet je je heil ergens anders
gaan zoeken. Ben je goed dan
ben je verzekerd van een brui-
sende toekomst. Als je met foto-
graferen je brood wil verdienen
staat vier jaar lang je leven in het
teken van 'het juiste licht, gevoe-
lige films, en fotogenieke compo-
sities. Een gesprek met N.J.
Bosma, directeur van de school
en met een van de bekendste fo-
tografen van Nederland die te-
vens als docent aan de Haagse
school verbonden is; Peter Char-
pentier.

De School voor Fotografie gaat
vanaf 1 augustus een eenheid
vormen met het Koninklijk Con-
servatorium en de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kun-
sten, en denieuwe instelling heet
Hogeschool voor Beeldende
kunsten, Muziek en Theater. In
dit geval gaat een MTS dus op in
een instelling voor HBO.

Directeur Bosma over de fusie:
„De promotie van onze opleiding
van MTS naar HBO-onderwijs is
bijzonder goed geweest voor de
school. Op een MTS zitten veelal
zestienjarigen, die zyn creatief
gezien nog niet toe aan deze op-
leiding. Door de promotie naar
HBO-niveau is het een stuk een-
voudiger de studenten te selecte-
ren. Creatief zijn zij volgroeid,
omdat ze ouder zijn, zodat je
sneller kan zien of ze geschikt
zijn voor onze school."

Bureau
„De selectie om op de school toe-
gelaten te worden kom je alleen
door als je 'het fotograferen in je
hebt. Onze docenten, zelf prak-
tijkmensen, zien dat snel genoeg.

Daarnaast moet je goed om kun-
nen gaan met mensen. Sociale
vaardigheid is zeer belangrijk."
Vakkenpakketten doen volgens
Bosma niet ter zake. Men maakt
alleen de aantekening dat je
scheikunde zult moeten bijspij-
keren, als je dat niet hebt gehad.
HAVO- of VWO-diploma of enig
vergelijkbaar diploma vormt het
enige vereiste.

Zit je eenmaal op de school dan
zijn de mogelijkheden voor de
toekomst groot. Bosma: „Alle af-
gestudeerde studenten van deze
school zitten bij mij in een grijs
bakje op mijn bureau. Als
iemand de school belt in verband
met een opdracht speel ik die
meestal door aan een van de af-
gestudeerden. Vaak komen ze zo
uiteindelijk aan een vaste baan.
Daarnaast vloeien uit de stages
aan het eind van het derde en het
begin van het vierde jaar ook
vaak banen voort. Die stages du-
ren vijf maanden en worden ge-
volgd bij professionele fotogra-
fen."
Zodra men aan het propedeuse
jaar begint moet gekozen wor-
den voor óf video óf fotografie.
Dit is dan ook meteen de laatste
keuze die gemaakt moet worden.
Als docent weet fotograaf Peter
Charpentier als geen ander waar
de nadruk van de opleiding ligt
in het eerste jaar: „Binnen de ge-
kozen vakrichting moet de stu-
dent een zo breed mogelijke ba-
sis opbouwen. Specialiseren
naar bijvoorbeeld landschapsfo-
tografie kan niet. Als een student
later werkt, krijgt hij ook de
meest uiteenlopende opdrach-
ten." Bosma licht nogverder toe:
„In het eerste jaar wordt vooral
aandacht besteed aan het kun-
nen omgaan met devaak geavan-
ceerde apparatuur. Als een stu-
dent een prachtige foto in ge-
dachten heeft kan hij die alleen
maken als hij weet wat de moge-
lijkheden van de apparatuur zijn.
Heeft hij dit onder de knie dan
wordt meer aandacht besteed
aan de juistecomposities."

De schooltelt om en nabij de 600
studenten waarvan er jaarlijks
tussen de 80 en 90 afstuderen.
Een klein gedeelte daarvan volgt
de richting fotonica, technisch
fotograferen. „De onzichtbare
richting," volgens Carpentier. En
hij vervolgt: „De fotonica-rich-
ting gaat verdwijnen. Die wordt
na de fusie ondergebrachtbij een
HTS in Rijswijk. Bij ons staat de
foto centraal, terwyl bij fotonica
de foto als hulpmiddel gezien
wordt voor het weergeven van
technische processen. Het past
dus eigenlijk niet binnen een
school voor beeldende kunst."
In de hal van de school worden
foto's tentoongesteld. Op een
aantal panelen hangen de prach-
tigste abstracte werken van exa-
menkandidaten. „Resultaat van
vier jaar studeren," zegt Char-
pentier. Hij wil hier wel bij op-
merken dat je niet onbeperkt dit
soort foto's kunt maken. „Omdat
de dagelijkse praktijk ook van je
eist dat je 'gewone' foto's moet
maken krijgen de studentenvoor
hun examen een aantal verplich-
te opdrachten. Daarnaast bestaat
er een vrije opdracht, daar kun-
nen ze zich echt op uitleven," al-
dus de fotograaf.

Vlak achter de expositieruimte
ligt een gymzaal. „Als we vol-
gend jaar op HBO-niveau verder
gaan hoeven we geen gymles
meer te geven. Dan wordt deze
zaal een grote studioruimte voor
het video-onderwijs." Directeur
Bosma glimlacht. Zowel hy als
Charpentier zijn blij met de fu-
sie. En hij is blij dater nog steeds
studenten zijn diekeihard willen
werken en hun leven vier jaar
lang in het teken van het juiste
licht, gevoelige films en fotoge-
nieke composities willen stellen.

Gert wisse

van het land scholingsprojecten op. In de afgelopen jaren
hebben zo in heel Nederland in totaal 250 werkzoekende^
nieuwekans op de arbeidsmarkt gekregen, bijvoorbeeld °*
programmeur/systeemontwikkelaar.

De kandidaten voor de opleidingen worden meestal ,e j
aangedragen door de gewestelijke arbeidsbureaus. Voor a
cursisten zyn er meestal geenbijzondere kosten aan \$
verbonden. De ene helft van de cursus wordt betaald doZjs
arbeidsbureau, derest komt uit het Europees Sociaal Foy ,$
(ESF), een subsidiepotjevan de EG-landen. Het ESF heefl^wel wel een strenge voorwaarde aan verbonden. De ople.' teii
krijgt alleen geld, als vantevoren al vaststaat dat de curs'
uitzicht jebbenop een baan. Miniware Educom, is dus n' a j
simpelwegklaar met het geven van een cursus, maar dra
ook zorg voor de plaatsing van de kandidaten.

Het computerbedrijf start niet met een cursus, als niet &
vaststaan dat de cursist ergens ondergebracht kan worde

ac&Een paar weken geleden sloot Educom in Den Haag noe $
cursus af voor twintig documentatie- en presentatieverzo
Alle cursisten hebben nu een baan. Met die opleiding J.
documentatie-en presentatieverzorger lijkteen gat in de
aangeboord. Er is een groeiende vraag naar dit beroep- j* *bedrijfsleven en bij andere instellingen groeit namelijk "gebruik om meer aandacht te besteden aan
documentatiemateriaalen presentatiemiddelen. Folders, .^

\

krantjes en interne middelen zien er steeds beter uit. L>a .
vooral te danken aan het toenemend gebruik van perso"
computers met programma's voor DeskTop Publishing'
Vanachter het bureau kun je helemaal zelf keurige i<Mesinformatiemappen, rapporten, handboeken of overhead
vorm geven.

De opleiding by het computerbedrijfduurt zeven maanvS jfl^
inclusief een stage-periode. De jongerendie aan decurlen, ef
willen doen, moeten minimaal een MBO-opleiding heb
een creatieve achtergrond. Gevoel voor vormgeving is , elc\iw
'must. In april start in deregio Weert een dergelijke op
voor 14 jongeren. Helaas is die cursus helemaal vo^hure31j5
Meer informatie hierover kun jekrijgen by de arbeids"

peter bruün\
studeren
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Met computerbul
nieuwe kansen

op arbeidsmarktFotografie:
hard werken

voor bruisende
toekomst
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"Fotograaf Peter Charpen-
tier: ,fijn met mensen te wer-
ken die zelf willen." "Directeur Bosma: ,filij met

fusie"



ilji^ruarinummer van No-
[Z ederlandse maatschappij
*B v fS'e en mmeu) maken ze
.&^ lesmateriaal over zon-

tol |le voor geDruik op
lij. r blijkt bij docenten en
d Sen grote interesse te be-

" oor dergelijk materiaal.
ty eze lacune te voorzien isLZader van het Nationaal
tgj e eksprogramma Zonne-
t-u 'esmateriaal ontwikkeld
Zangen van 10 tot 14 jaar.
tin^ateriaal bestaat uit een
Le Waarin wordt ingegaan
IjjZn als energiebron en de
ij bUIB daarvan. Bij de bro-
'dei Proevenboek, waar-
*oh' !fcrungen spelenderwijs

ontdekken.
!Vo u over bet lesmateriaal

sKrKrijgen bij CEA, de heer
S 010-

Een woning verwarmen met
modern ogende elementen,
voor een prijs die amper hoger
ligt dan dievan traditionele ra-
diatoren. Dat kan nu dank zij
de nieuwe 'design-convector'
van de firma Vasco in het Bel-
gische grensplaatsje Dilsen.
Vasco is in de Benelux een van de

weinige producenten van sierradia-
toren en -convectoren. Totvoor kort
waren alleen vrij dure types op de
markt verkrijgbaar. Met de intro-
ductie van de design-convector -
door Vasco zelf ontworpen en ont-
wikkeld - kan nu iedereen die cen-
trale verwarming aanlegt of uit-
breidt dat doen met deze fraaie ele-
menten.
De design-convector oogt strak, wat

niet alleen komt door de vormge-
ving, maar ook door de goede afwer-
king en een dikke, gemoffelde
laklaag. De kans op krassen is daar-
door kleiner.

andigebrochure
doe-het-zelver

Pfog°- V uit Hoofddorp, leverancier van een volle-
den mma elektrisch installatiemateriaal, heeft
L d°e-het-zelver de 6e verbeterde editie van een

"rochure aan het assortiment toegevoegd.
L

met electriciteit' bevat een schat aan'ak., over alles wat met electriciteit en telefoon

voorstellingen in opgenomen,
[Via^ Vanaf de aansluiting aan het electriciteits-
L materialen en benodigde draden, gereed-
st* naar diverse typen verlichting en het gehele

at daartussen zit.

E^ * de doe-het-zelver te werk gaan bij het uit-
las,van een 'klassieke' electrische installatie of
leggen van een installatie gebaseerd op het
ij* d°zen systeem. Er worden tips gegeven voor■ 'Uitenvan diverse wisselschakelaars/dimmers

begint met een alfabetische inhoudsopga-
'liilZ besproken onderwerpen en besluit met een
«it " waarschuwing aan de lezer. Werken met
tatn Vraagt om de grootste voorzichtigheid. De
*Vat s bebben niets aan het toeval overgelatenL ~t het vergaren van informatie betreft, deson-

-ordtrdt iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

" Door de strakke vorm-
geving kan de design-
convector bijdragen tot
verhoging van woon- en
leefsfeer in een met mo-
derne meubels en acces-
soires ingerichte woning.

De fabrikant verwacht dat de des-
ign-convector vooral onder mensen
met een modern interieur gretig af-
trek zal vinden. Het bedrijf doet er
in het produktieproces alles aan om
de bedrijfsslogan 'mooie warmte' in
alle opzichten waar te maken. Aan
de afwerking wordt dan ook boven-
matig veel aandacht besteed.

De filosofie achter de design-con-
vector is dat mensen aan de inrich-
ting van hun woning steeds meer
aandacht en geld besteden, en kleu-
ren en vormen op elkaar afstem-
men. Ze kunnen dat ook omdat het
aanbod van fabrikanten op die
trend is afgestemd.
Bij cv-installaties is dat nooit zo ge-
weest. Tot heden waren buiten de
traditionele beige-getinte plaat- en
kolomradiatoren alleen zogenaam-
de sierradiatoren te koop: wel heel
fraai en in diverse modellen en elke
maat verkrijgbaar. Ze zijn echter
kostbaar: twee tot vijfmaal duurder
dan gewone radatioren. Wie iets
meer te besteden heeft, bestelt er
soms een of twee voor ruimten als
de woon- en de badkamer. Daar
blijft het dan ook bij.

Met de design-convector - verkrijg-
baar in 34 kleuren - lijkt Vasco een
nogvrij onbekend gat in de markt te
hebben gevonden. Voor een half-
vrijstaande woning bedraagt de
meerprijs hooguit enkele honder-
den guldens.De lage prijs wordt be-
reikt door vergaand gebruik van ro-
bots in de produktie.
De mantel van de design-convector
is gemakkelijk afneembaar. Dat is
gemakkelijk voor het onderhoud.
Bovendien kan de mantel breder

Nieuwe keramische
branders CV-ketels
Verbranding in CV-
ketels vindt plaats
met gedeeltelijke
voormenging, hoge
luchtovermaat en bij
hoge temperaturen.
Omdat deze branche
wil bijdragen aan
een vermindering
van de milieubelas-
ting en een vergro-
ting van het rende-
ment, is ontwikke-
ling van een geavan-
ceerde aardgasbran-
der noodzakelijk.

Bestaande conven-

tionele metalen
branders en bestaan-
de keramische bran-
ders voldoen niet in
alle eisen. De nieuw
te ontwikkelen kera-
mische branders
moeten thermo-
schokbestendig zijn,
een hoge tempera-
tuur (ca. 1100°C.)
kunnen verdragen.
Ze moeten verder
een groot tempera-
tuurverschil over de
branderplaat toe-
staan, een vlakke
weerstandskarakte-

ristiek hebben en
mechanische stevig
en goedkoop zijn.
Hiervoor is een po-
reus keramisch ma-
teriaal met een in-
stelbare pociënstruc-
tuur nodig.

In het kader van dit
Novem-Gasu-
nie/ECN-project
heeft het Nationaal
Keramisch Atelier
(NKA) een drietal fa
bricagetechnieken
ontwikkeld en toe-
gepast. Een defini-
tieve keuze uit de ge
selecteerde materia-
len kan pas worden
gemaakt aan de
hand van lange-
duurproeven.

worden gekozen dan het benodigde
convectorelement, zodat de ruimte
onder het raam over de volle breed-
te kan worden gevuld. De design-
convector kan worden gecombi-
neerd met radiatoren en is geschikt
voor lage- en hoge watertemperatu-
ren.

Vasco introduceerde de design-con-
vector in november vorig jaar op de
bouwbeurs in Hasselt.
Sinds enkele weken is de design-
convector ook verkrijgbaar in Ne-
derland. Importeur voor Limburg is
Technische Handelsonderneming
Cema in Geleen.

Voor jmeer informatie: Zeegers BV in Hoofddorp, @

02503-33424.

Naast een volledig programma voor electrisch instal-
latiemateriaal introduceerde Zeegers BV onlangs een
volledige lijn sanitair aansluit-materiaal, bestemd
voor de doe-het-zelf-loodgieter.
Aan deze introductie is een marktonderzoek voorafge-
gaan met alsresultaat een programma met een moder-
ne kleurpresentatie, duidelijke installatievoorschrif-
ten, Kiwa gekeurde materialen en een zuiver water ga-
rantie.

Boek voor de
beginnende

kamerbonsai’er

" Verschillende dessins, behangranden en gordijnstof; alles
perfekt op elkaar afgestemd.

Op zekere dag gebeurt het: u krijgt een bonsai-
boompje. In de meeste gevallen is het er een
voor buiten, betreft het dus een boom of heester
die in ons klimaat winterhard is. Alleen de zeer
ervaren bonsaikwekerkan zon plantje binnens-
huis goed houden. Ze horen buiten. In toene-
mende mate worden ook tropische gewassen in
bonsaivorm aangeboden, en die zijn in huis aan-
zienlijk beter te handhaven. Het boek 'kamer-
bonsai' van Chye Hoek Tan is speciaal bedoeld
om eigenaars van 'kant en klare' kamerbonsais
te helpen hun kostbare aanwinst lange tijd goed
te houden.

Het Japansewoord Bonsai komt uit het Chinees
en het betekent 'ih een schaal geplant. De Bon-
saikunst is de kunst een plant klein te houden
en te doen lijken op een kleine, maar echte
boom, liefst een die oud en knoestig is. De toe-
schouwer moet ontroerd worden, meegenomen
naar het landschap dat in de Bonsai wordt uitge-
beeld, zegt Chye - die overigens deze week in
Nederland was (hij woont in Singapore) om de
officiëleaanbiedingvan zijn boek aan de ambas-
sadeurvan Japan bij te wonen.

De meest voorkomende fout die de beginnende
eigenaar van een bonsai maakt is dat hij of zij te-
veel water en te veel zon geeft. Om de bonsai
klein te houden moet hij van alles weinig heb-
ben: weinig grond, weinigvoedsel, weinig licht,
weinig water. Dat alles in zo goed mogelijke har-
monie zal er voor zorgdragen dat de boom 'nor-
maal' opgroeit, maar dat alleen in sterk ver-
traagd tempo doet. De juistevorm krijgt hy dan
door allerlei ingrepen, waaronder snoeien van
takken en wortels en het door middel van stevig
ijzerdraad in vorm binden van de takken.

Dat is uiteraard vaak al gebeurd bij de bonsai
die u gekregen hebt. Maar de bonsai zal daarna
nog doorgroeien en het is belangrijk dat u zorgt
dat uw behandeling gebeurt in dezelfde stijl als
toen de bonsai nog by de kweker stond.

In het boek van Chye staan uitvoerige en zeer
duidelijke aanwijzingen voor de juiste stand-
plaats, temperatuur, voeding en dergelijke, plus
met tekeningen verhelderde overzichten van
verzorgingsfouten, voorkomende ziekten en
dergelijke.

Het grootste deelvan dit (overigens oorspronke-
lijk in het Nederlands geschreven boek) bestaat
uit fraaie kleurenfoto's van bonsais en uitvoeri-
ge beschrijvingvan de betrokken plant, hier zul-
len de beginnende liefhebbers nog het meeste
aan hebben.

Het boek wordt besloten met een uitgebreid li-
teratuuroverzicht en een overzicht van bedrij-
ven die bonsais kweken en verkopen - dat over-
zicht is overigens bij lange na niet compleet.

Het froek is-uitgegeven bij Zomer en Keuning in
Ede, en kost op een dubbeltje na veertig gulden.

Nostalgisch, klassiek ofmodern?

Behang sfeervolle
ideale aankleding

y* Hoek Tan met een grote bonsai, tijdens de officiële presentatie van zijn boek

Hierin bestaan verschillende rich-
tingen, variërend van jeugdig ro-
mantisch of avant-gardistisch tot
klassiek en nostalgisch.

vlakke of nagenoeg vlakke onder
grond.

Om tekunnen inspelenop de voort-
durende veranderende woonmode
en wensen van de consument, wor-
den jaarlijks miljoenen guldens
gein vesteerd in nieuwe behangkol-
lekties. Diezelfde consument kan er
dan ook zeker van zijn dat deze van
oudsher populaire wandbekleding
steeds voorop loopt als het om inte-
rieurtrends gaat.

Genres

De huidige kollekties bieden vele
sfeervolle mogelijkheden voor de
aankleding van de wanden. Ze val-
len op dooreen levendige, ongekun-
stelde uitstraling en natuurlijke in-
getogen kleuren. Ze zijn vaak heel
apart, zodat je geneigd bent ze in
werkelijkheid te gaan bekijken en
voelen hoe ze zijn gemaakt.

Veel behang heeft een dieptewer-
king omdat er een reliëf is ingeperst
met walsen of erop is aangebracht
door middel van vinylschuim. Daar-
door komen behangdessins tot le-
ven. Het maakt niet uit of het om
geometrisch, gebloemd of fantasie-
dessin gaat. Vaak is het reliëf zo
subtiel aangebracht en is hier en
daar wat glans verwerkt dat bijna
niet als behang wordt ervaren. Het
lijkt erop of een jacquard-weefstof
op de muur is aangebracht.

Naast dit specifieke relief-behang
bestaan er kollekties die het 'moe-
ten hebben' van sprekende levendi-
ge drukdessins, aangebracht op een

'Dood papiertje'

In het jeugdig/romantische genre
zijn er speelse dessins in frisse,
zachte voorjaarstinten. Naast
bloemdessins ook grappige minder
zoet aandoende motieven. _ .
De behang-ontwerpen uit de avant-
gardistische hoek laten zich niet
makkelijk omschrijven. Men moet
ze gewoon zien. Het gaat veelal om
een boeiend skala van donkere tin-
ten als diep donker brons, donker
grijsblauw, paars, anthraciet-grys
en -zwart, terwijl de lichtere tinten
zich toespitsen op zilverachtige
blauw/grijs. - »

In de meest exclusieve kollekties
vinden we een beetje van alles te-
rug. Hierdoor zijn boeiendekombi-
naties van klassiek/nostalgisch en
modern mogelijk. Gemeenschappe-
lijke deler is het warme ingetogen
kleurgebruik: veel aardetinten, le-
ver- en zalmrose, lila/aubergine en
grijsblauw.Dessins dievariëren van
verfijnde all-over fantasiedessins
tot royale bloemen en strepen, per-
fekt op elkaar afgestemd en daar-
door goed te kombineren.
Dekoratieve behangranden en bij-
passende gordijnstoffen maken er
een compleet geheel van.
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Betaalbare 'design-conrector' van Vasco

Fraai verwarmen
voor elke beurs

Het klein
Zonneboek

Limburgs WOONBLAD Convectioneel
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Tulpenstraat 4 Hekerbeek 38 Mgr. Feronstraat 54
Aan fraai plantsoen gel. woon- Haesselderveld. Woonh met Appartement op 3e verdieping
huis met e.v. en tuin. Ind.: hal cv ■" garage en tuin. Ind.: hal, in goede staat van onderhoud,
m. parket, toilet, keuken m, woonk., dichte keuken met in- Ind.: berging in souterrain. 3e
luxe install., woonkamer m richting 1everd: 3 slaapks. en verd: hal, toilet, douche, ruime
parket, zonnige tuin met terras. badkamer m. ligb., toilet en keuken met eiken keukenin-
1everd: 3 slpks, badkamer m. v.w. 2e verd.: zolder via vliezo- stallatie, woonkamer, 2 slaap-
douche. vw en 2e toilet. 2e trap De woning isvoorzien van kamers en balkon. Verwar-
ven!: 2 hobbyzolders. Bwjr. dak-en spouwmuurisolatie en ming: gashaard + gevelkachel.
1971. Aanv. direkt. dubb. beglaz. Bwjr. 1978/79. Geen lift. Servicekosten
Prijs ’ 127.000,-k.k. Aanv. in overleg. ’ll5,-per maand. Achterzijde

Prijs ’ 145.000,- k.k. rolluiken.
Prijs ’ 59.000,- k.k.k A J\ )

HEERLEN \\ \\ HOENSBROEK j
lIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TWCT_ HEERLEN f OK%ti&| JF Roebroekweg 87 L |||
badkamer, serre en tuinber- ■LH B»OH

Roebroekweo 44 D ging. 1e verd: 3 slaapkamers ...-'"__m
MoeDroeKweg *» u (waarvan 1 erg klein). De wo- u-.ni***r-., „cWoonhuis met cv, inpandige * Grotendeels voorzien Hoofdstraat 326
garage (met erfdienstbaarheid) "ZTk?nJ«nf?»"»n I"£H Ruim sta,i9 winkel/woonhuis
en tuin. Ind. 0.a.: entree en ga- iln£" e*_*". me' cv- lnd-: kelder' *""ke\-
rage. 1e verdieping: woonL- Z^Lüïe"?n de 'stof rUim,e Ca 80 m?' ma9az"n en
mer, keuken en hobbykamer. ES werkplaats, keuken, bijkeuken.
2e verd: 3 slaapkamers en Priis/89 000 kk 1e verd: woonkamer, eetkeu-
doucheruimte 3e verd : zolder js’ ös.uuu,-k.k. ken, toilet, zeer luxe badkamer,
De woning is voorzien van dak- slaapkamer 2e verd.: 3 slaap-
isolatie, dubbele beglazing, kamers, 3e toilet, keuken. 3e

arren°eUnlkkeoz,,rard- 11111111111111111111111111111111111111111l
Prijs ’ 89.000,- k.k. leg, J V J VPrijs ’ 150.000,- k.k. 7

f <,=__*__*,-__ "S. S*"* ~~"N. f MERKELBEEK ~\f KERKRADE X f KERKRADE \ f \
>"_____ M ffay ' ■■, ■nr-|TY'.fïr:*V / ""___ "__w^3fm\ ~~"*~^-««»^_

HBHB&P''^ _% %_Vt É_\. _W\

Heerlenersteenweg 21 K^Z 8" 18»""»147
" Julianastraat 40

Tussengelegen woonhuis met Hoekwoning met cv carport, Halfvrijstaand woonh. m. cv.,
cv. en kleine binnenplaats *e" acWert.uin lnd °a': garage en grote zij-en achter-
ind.: kelder, hal, woonkamer, "ft «w«*a"er met aan- tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk.,
keuken, badkamer, schuur en slul,e,nd ?Pen k*u*en. mf u,xe dlchte keuken- le rd" 3„ T
binnenplaats- 1e verd' 3 Kunststof keukenmstallatie me slaapks. en badk. m. ligb.,
slaapkames 2e verd : vaste voorzlf van apparatuur, ber- v.w. en 2e toilet 2e verd via
trap zolder met c v-ketel 9 9 e verd : 3 slaaPks en vaste trap bereikb. zolder Per-
Bouwjaar ca. 1930 (enig op- t>adkamer met ligbad, douche, c.opp. 597 m 2 De woning is
knappen nodig) Aanvaarding vw,en 2e ,ollf! 2Z verd : via voorzien van dak- en spouw-
direkt ap' zolderkamer, cv - muunsolatie Bwjr. 1976 Aanv.
Priis r 78 noo . k k ruimte en berging. direkt. .yprljs ’ 78.000,- k.k. I \Prljs ’ 119.000,-k.k. J \p.\\s ’ 148.000,- k.k. J
S SCHAESBERG \ f HEERLEN X

—_É/(Êf__W _ "Wim ____w_n____\

Honingmannstraat 50 -m— gj nn | -nr~ =|
Fraai vrijst. landhuis met cv., rsl n! Ï, [3J ——T «1 T^ [5~1 -i
gar, tuin Bwjr '81. Ind: sout.: TTi tl *' m l, ' 1
4 roy. kelderruimtes. Beg. gr.: M LJJ^> | I Un»[ " I-* ic~
hal (ca. 14 m 2), L-vorm. pJ j [El| ; f±.\ ,
woonkmr. (ca. 57 m 2) met o.a. Binnenkort wordt gestart met de bouw van 3 royale woningen met
open haard, ap keuken (12 m 2) garage aan de Kampstraat te Heerlerheide, op een steenworp af-'
m. luxe eik. keukeninr., bijkeu- stand van het D|oeiende centrum. Royale woning met een op de
ken en ruime gar. 1everd.: roy.

ZOnnige (ca 15 meter diep) tuin gesitueerde woonkamer, keuken
overloop, toilet, bergkast. 4 en hal Op de 1e verd: 3 ruime slaapkamers en badkamer. Op de
slpkmrs., badkmr met dou- 2e verdieping een royale zolder Door de prima premie A-regeling
che. ligbad en 2 v.w. 2e verd.: lgBB b|ijven uw woonlasten zeer laag ca. ’ 579,-* per maand (bij
vliering. Perc.opp. 585 m 2. een 30 jaar vaste rente) I

’ 365.000,-k.k. / Vvraag meteen voor dokumentatie. J

aquina
Makelaardij 0.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen

Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen
AylP TF4 CC£i-Ct ook s zaterdags
U4 |gjQQ van 1000-1300 uur

STIENbIHA UW HEERLEN, —__. __ __ ____
~"—-"*«. DE LAATSTE 2 KANSEN OPDE OUDE JDVCTT DADTIMTD ssssztss^

WJVjiJ [^ £ r\|\. LIJjIV TgS*sB®**- /\» -, ouderwets grote zolderveidiep»

_^_

_ _ .S^sS^f^ZfT'TT^ l|" .. i ■-'' De verdieping telt 3 slaapkamers en een WJW f f\ T^ W"^ T fl C L jj>' 1 id met een ligbad eneen 2e toilet Max percTl
If f II 1 I 1,1 li' 1% | . !,« B «■ m' oppervlakte is 500 m: Er is een keuze uit WJ» IMl | IJ MJ |ml *^' *>*'■

__ vrijstaande en typevrijstaande herenhuizen

V/V/l\ JLJ^JX 1 "".|B.,'ii JF]zM.,klr''S J*j^ Prijzen van/194.990-tot/229.990-
-* 7 fTyAj^.tf, ft'ïiA yji■V ' (offin, excl. financieringskosten).

"% TTTHT T"¥"¥ 7¥^ A\T T"¥"¥7 k __r**ttkM heeft u een eigenhuis? jNIF, I WKI 11 W- —<£- -—-a-a-er-^
I Jl I WW l#%# __J W f ca 33 m 2groot De zithoek is mede dankzij de _ IX IJLaI * T f ***** » » royale glaspui volledig op de tuin georiënteerd De MODELWONING is/ //*De verdieping telt 3 slaapkamers en een fraaie bad- „«richt door / */*«« A+*4*T__ _ _

-v-wm. -v- kamer Via een vaste trap is de zolder te bereiken uigencm ooor / Vfff/77Pr\T#" "% |^ I I f^ 1 # 1 Beide huizen zijn vaneen garage voorzien. Ms^mwwrm »»

%M/ ■ ■ l^y l^kl ■ Prijs ’ 140.072-v.o.n.NETTO MAANDLAST CA. ’ 520,-.
«i^^

KERKRADE, plcmHoog-Anstel

Comfortabel wonenin Chèvremont. Ind. oa. ruime
doorzonwoonkamer met een uit het zichtgelegen
keuken. 3 slaapkamers, badkamer, bergzolder en
een berging (waarvan diverse tot garage uit te
breiden zijn).

Prijzen/ 136891- v.o.n. en een subsidievan max.

’ «ra»,-. Nettomaandlast ca. ’ 545,-.

PARTU/WnTEM, a*»*

ln dit project kunnen wij u de laatste vanin totaal
4 woningen tekoop aanbieden Dit halfvrijstaande
huis. dat voor bewoning gereed is. is voorzienvan
een doorzonwoonkamer en een uit het zicht gelegen
keuken. Vanuit de hal is de garage bereikbaar.
De verdieping telt 3 royale slaapkamers, een berg-
ruimte en een fraaie badkamer met oa. een ligbad.
Tenslotte iseen praktische zolderruimte aanwezig.

Prijs/ 161.555-v.o.n. excl. een door dekoper te
ontvangenrijksbijdrage ad.’ 12.000,-.

EYGELSHOVEN, Wnubacheiyeld

RIANTE HERENHUIZEN INLANDHUISSTIJL
Aan de rand van deze plaats, met name grenzend
aan het Buig. Boyensbos, is een nieuwe woonwijk
in ontwikkeling, waai villa's en herenhuizen de
boventoonvoeren. ._, v. J£N.

De herenhuizen in landhuisstijl hebben een vrij uit-
zicht en liggen direkt tegenover het Burg Boyensbos

Een garantie vooi tijdloos woonplezier.
De woonkamer in L-vorm is 8 46 m. lang en 5 42 m
breed (inkl keuken ca 38 mJ). Wilt ude sfeervan
een orjen haarddan zijn t.p.v de zithoek hiervoor
voorzieningen getroffen De verdieping heeft 3
royale slaapkamers en een badkamer met ligbad
en een aansluitpunt voor het tweede toilet De
tweede verdieping, overigens via een vaste trap te
bereiken is bijv als berg- of hobbyruimte te benutten.
Elke woning is van een garage met schuin pannen-
dak voorzien

Extra isolatievoorzieningen zorgen voor een prettig
woonklimaat
De prijzen variëren van’ 185.000,-v.o.n.
tot/190.000- v.o.n.

VOOR MENSEN DIE NIET
LANG WILLEN WACHTEN

en die medio dit jaar in een nieuwe woning willen trekken.

■_W^kkU_A m &B*v*?f . ■■i^^^''^___^__^_i____ry_^__9_V. WBSS^ "_W\/.'~'JB__9' '" "xiïïê/ '^sk ■_";flw&wZy^'r^' ■'/?' ter ''A'^^^___^r^_______\n^/S__VT_\___-_\ e f 2@f? Awffiftk vffi'/

fe^^^w^^gJy<..w^->^>«^y'^^É _wH—\__—__v^^^^^%W^ '■■: .KiS _W&ÊÈXÈfr ?k '1 Vlff £a'___\_v_\ vz&Èk. ''■'■
***m*RHÊE_xF*&m***,,K*&i'~~~ ,*&&_. '*'. BI *s'^^_^_^__^yy& \" l Mk\ 1 '-^___ $jËÊsïltfmTmm

In hot harl van Landgraaf, nabij het nieuwe ïr^CT^fl^ffißüaM^^^F^J^r^Slwinkelcentrum "Op deKamp", worden 10
stadswoningen gebouwd. Er is een keuze uit 3 Ü^WffflfffffffffffffWindelingen. llÉÉff^nlTiv^lrSinwTfiliHet comfort van dit type is de ruimte. De _r__tfVlWn___Yl_}__\
living heeft een oppervlakte van 37 m 2tot 40 B^4wnsVTT?^*iwflnr mcl. open keuken. De le verdieping telt 3 \\mS_n^r_T_r*__*__t
slaapkamers en badkamer met mogelijkheid
voor 2e toilet. Alle woningen hebben een vßf^^^^^ffi
vaste trap naar de zolder met mogelijkheid \_K__rlilWfii^Êli_W___
voor 4e slaapkamer/atelier-ruimte. Nagenoeg Hij)^m|
alle woningen zijn voorzien van garage. PHHH|
Prijs ’ 145.064,- v.o.n. excl. max.’ 44.000,- IfilfilSttii^rijksbijdrage. Netto maandlast ca.’ 560,-. iTT^Duizenden guldensbesparing van renteverlies
door de snelle realisatie. ï"'"

I WW.SSSSSSSSSSSSSSSSSSVSSP^WArV.SV.SSSS".SSSSSSSSSSSSSV.SV. I
HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN WENST VERBETERING ?
Informeer naar de mogelijkheid omrisicoloos een ander huis tekopen.

I AVSv.ss^^s^^s^^^^^s^ssss^WA^^ssss■.ss^ss^s^s^s^^sv^■.^rW I

, H^ïMGaarne vrijblijvend Naam: |
Hny^yï||2J^|j^^^^^!^^^|lij^llig4^|mAa|jai|ailiyaja I £^ volledige informatie
I otraat Jf

I O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats 3MUM \ mmL J - ■ I—_ J |_J— f'Efc--j ■■ —*m I—■ "" i Tel 'PPIV I K In ongefrankeerde gesloten enveloppe |
______m____________\\_______\_____\______WmM_mH^k&^mmmmÊmM zenden Stienstra Makelaardij

■JfWW^^WTWW^WïnWïIjH I Antwoordnummer 40.6400 VB Heerlen, -I

NEUWENHAGEN.Z'M
Riante herenhuizen nabij het I
winkelcentrum Op deKamp. ■

I mm I_ ' \_m

■■■;. m■%>■'■<. ~ jf.' " *i 4 ■

'i ■
m.'/%k_tmm, ■

Indeling: -will
Living met een oppervlakte van 35 m2ihC'Zfifl^Bkeuken, garage Op de verdieping 3 s'aaPIj|l^B
resp ca. 14m2. 9m2 en 6.5 m2. Jsadkamer I» ■
en 2e toilet Via vaste trap naar hobbyzolae' |^H
40 m 2. ■
De woningen zijnvoorzien van:
" Spouw-, dak- en vloerisolatie ,_W_M
" Dubbele beglazing (in woonkamer en ke"" M

" Hardhouten buitenkozijnen ■
Prijzenvan/ 163.971,-v.o.n.tot’ 164.969,-«<s I
Feiceelsopp. varieert van ca. 170m2tot 2*> H

rlbliKLbri, A gen Giezen y I
y I

Ftrtiobungalows nabij hetwinkelcentrum He?7n.< I
Ind. o.a T-vorm. woonkamer mcl. open keU**,t I
34 m2. 2 ruime slaapkamers waarvan éénm H
toegang tot terras Ruime inpandige berging H
kamer en separaat toilet. Door de bouwvorm M
idealepatio tecreèren met een optimalePn ■
Prijzen van/ 142.188,-v.o.a tot/ 156.539,-*"* ■
Netto maandlast ca’ 740,- ■Eenmalige rijksbijdrage ad/ 5.000,- I ■

EYGELSHOVEN^egI
In dit project "Op de Bossen" kunnen wij u"f a
van in totaal 4 woningen te koop aanbiedei' \

Geboden wordt u: een leefruimte mcl open"^Jgrootca 36 m2,eennaast dewoning gelegen^ s
metkantelpoort (eenvoudig uit tebreidenre» y

3 ruime slaapkamers en een badkamer me|' .ei \
vaste wastafel en aansluitpuntvoor een 2e'u

De hobbyzolder leent bij uitstek als hobby- CM

bergingsruimte. _
Uitgaande van een prijsvan ’ 138.648,- _*ZfV
een subsidievan max / 41.000,- bedraagt«
maandlast ca / 585-

H = Kantoor Heerlen, Tel 045 - 71225^^
M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 2529jL^

Bouvvkaireis tekoop
Puth-Schinnen

Nog enkele bouwkavels tekoop in planEinderCoolhof,
variërend van 300 tot 600 m 2. Prijzen van ’ 120-tot

’ 130-perm2v.o.n.

Tevens 7 bouwkavels aan Past. Albersstraat.
Perc.opp. vansoo tot 1200 m 2. Prijzen / 70.000-tot
’100.000,-.

!JPRS.RUIJTERS
mataleartij onwundyamt ■ waart w—atncW h—run
8131 AL sittard nfksvng zd 35 < tei 04490-11611

é Opcning*M|d«n:w*rkde>9«n9-17.30 uur, uMrctofl 10-12uur

TE KOOP I
Hoensbroek, Antoniusstraat 1

DEZE VILLA MOET U ZEKER
VAN BINNEN ZIEN!
Vrijstaande villa, vlakbij het centrum.
Hal met open ballustrade naar verdieping.
L-vormige woonkamer van 50m2 met open haard. Zeer
luxe keuken met inbouwapparatuur. Bijkeuken, overdekt
terras en een garage met bergzolder.
Op de eerste verdieping drie grote slaapkamers, luxe

."» badkamer met bad en douche en nog een
* studeerkamer. Vaste trap naar tweede verdieping alwaar

zich nog twee kamers bevinden. Inhoud 800 m3. Pand
is geheel geïsoleerd.
Koopprijs ’ 279.000- k.k.

3 g Mr. Cornelis Brorens,
makelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen
04490-50318 im.«o

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

i^pW hoensbroek
I %JL I ’ 145.000-k.k.

i Uniek aanbod voor
I <mmHR9 deze pr'is!

= Winkel/kantoor met dubbel woonhuis.= Indeling
= sout.: kelder. === beg. gr.: winkel ±30 m2+ kantoor en archief.

compleet app. ±80 m 2, ook als kantoor
te gebruiken + tuin.

=1e verd.: woonhuis, aparte entree, woonkamer ==j
ensuite, dichte keuken, slaapkamer + =
badkamer.

=2e verd.: 2 slaapkamers + douche.
=3e verd.: zolderruimte.

1makelaardijW I
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
iiiiiiiiiiiiiiiilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilllliliiiilil

!

SUSTEREMVMIODENVELO

=^liiMSiiMlF
Nog enkele exclusieve HALFRVUST. HERENHUIZEN op
uitst. lokatie aan de Ambtmanlaan. Royale indeling met
o.a. grote living, halfopen keuken, 3 slaapk., badkamer m.
ligbad en 2e w.c, zolder, carport en berging, va.

’ 167.900- v.oji., excl. renteverlies.
EEN PROJECT VAN MONDOHOMEI

Te koop
BEDRIJFSCOMPLEX

Ligging: Industrieterrein 38
uitstekend ontslotenop
industrieterrein "Parmingen"
te Helden-Parmingen.

Grootte: begane grond
hal 1.020 m 2
kantoor 310 m 2
verdieping
kantine 70 m 2.

Vrije hoogte : 5.20 meter.
Diverse voorzieningen.
Mogelijkheidtot verwerving van
achterliggendbouwperceel ter
grootte van ca. 16.400m 2.
Aanvaarding: in overleg.
Koopsom : op aanvraag.

BEDRIJFSRUIMTE
Ligging: Winkelveldstraat 30

uitstekend ontsloten op
het industrieterrein
"deVeegtes" te Venlo.

Grootte: hal ca. 2.027 m 2
kantoor ca. 180 m .

Bestemming : produktie c.g. -,(.-
groothandelsaktivite

Voorzieningen0.a.:- lichtstraten
- betontegelvloer- persluchtleidingen $9- overheaddeurenef1

- vrije hoogte ca. 3,5

Aanvaarding: terstond.
Koopsom : op aanvraag. s.

£~\ Zadelhoff Makelaars sasss*
J JanSmitzlaanl2,s6llLE Emdhoven IfalJ I- I 7i -1^ 7xTl A

Zadelholl vestigingen door geheel Nederland \__W M_^_J M-mm *~r**T -_**+_*

Zaterdag 18 februari 1989 " 48met het huizenaanbod ftflarils AA 9
van de Limburgse | |HlikLMHitLimburgs OTGDGD^IIUkII



jflßife Rj nR9 RI II ITFRQ -m mfj^-Ci, \ m\SL__U L/l IV/t I IV/IU I Ll IVJ makelaardij onroerend goed ■ sittard maastricht heerien QI
—J— iWr^ml**koop |. NSBROEK BRUNSSUM, Akerstraat H HEERLEN, Eikenderweg H Stem,Secr. Stregenstraat S

iq. jSf'^en, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. Halfvrijst. woonh. met cv., kelder, garage, carport en
'"Birvi efs' 9rond: ruime entree, c.v.-ruimte/ 0.a.: Sout.: geheel onderkelderd. Beig. grond: winkel (± tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr. metopen haard, keuken
"Tm 1e Verd-:keuken, hobbyruimte, woonkr. (± 35 80 m 2), kantoor. 1e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, met app., bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en
'.»'«„!?■ 2e Verd.: 3 grote slaapkrs., badkr. met ligb., slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, v.w. Aanv: i.o. Vraagprijs: ’ 149.000,-k.k., wzetoilet. Aanv.: direct. Prijs:’ 145.000-k.k. slaapkr., badkr.Aanv.: i.o.Koopprijs ’ 225.000-k.k.
fc. ' VOERENDAAL, Eickhovenstraat H

w^SuM,Grefkenstraat H m
Ïj79e'agen, modem verbouwd woonhuis metcv. en HEERLEN H

kelder, hal, luxe keuken, woonkr. met open Prima gelegen haltvr. herenhuis metcv., garage en tuin B»»-
-"* linh schui,Pui, toilet, bijkeuken, 2 slaapkrs., badkr. (perc. opp. 324 m'). Ind.: ruime hal, toilet, L-vormige ____,_^_^_WÊ_W^ \(Z^oad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 woonkr. met open hrd. (ca. 45 m 2), luxe keuken. 1e _m^______f___\ \Ws, berging. Aanv.: i.o. Prijs:/118.000,-k.k. Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e gga 1 ."'/■,
h|hhc toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., c.v.-ruimte en bergruimte. % V'l- fjj^SSUM,Het Ambacht H Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud. ïïl f "Ii ! ! __é
i«(je 9el6gen, halfvrijst. woonh. met cv. en tuin. Ind.: Aanv.:i.o. Koopprijs: ’ 225.000,-k.k. UU ; Ti \\ __HU
%f entree met toileten fonteintje, woonkr. met par- «1 l| [■ J JH
>i o

en °Pen hrd. keuken, overloop, 3 slaapkrs. badkr. HEERLEN, Pappersjans H WÈ^tfÜ m_UL&__M1135*^*10, ligb. en v.w. Zolder. Aanv.: i.o. Prijs: Goed gelegen app. met cv., berging en parkeerplaats.■u°o,-k.k. Ind.: hal, toilet, woonkr. met balkon, open keuken, 3 HM^IdOu- slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. metligb., v.w., 2etoilet. IW&ÈStn^SUM, Horizonstraat H Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 93.000-k.k.
Ij.l..3e'egen tussenwoning met berging en tuin.
'era ier- Beggr.: hal. toilet, woonkr., keuken. 1e HOENSBROEK, Nieuwenhuis H WmgflKm^ WBSmÊÊÊÊHfj O

Js|aapkrs., badkr. metligb.en v.w. 2e Verd.:vas- Uitst. gelegen patiobungalow met cv. en garage. Ind.:
"Pnaarzolder.Aanv.:i.o.Prijs:/88.000,-k.k. ruime hal, toilet, L-vorm. woonkr., keuken met app 3 Rustj gelegen, haltvrijst. heranh. met cv., garage enNssi.u _. _ slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., cv./wasruimte. Het ,|n («e*c

»
ca 300 m2) |nd . ha| tOJ|eIZL-wóonkr.ft of^'M«»»tr'chterstraat H pandis voorzien van dubb. beglazing en verkeert in goe- ( 4s°m2) k7 ukenme, ' ,e Verd . 3 ruime S|aapkrs.,«, lr9e|egen, halfvr. woonhuis met cv., berging en de staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Kooppnjs: badkr. metligb., douche, vw. en2etoilet. 2e Verd.:vasteaLen,ree' woonk[.met Parketvl. en open ’ 167.500-k.k. trap naar hobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct. Prijs:| - »«e keuken met app., toilet, waskeuken. 1eVerd.: ( «00 nnn_ w kV^Okrs., 2e toilet, badkr. met douche en v.w. 2e HOENSBROEK,Terveurtweg H ' l!»öuuu' "■

"SH^ste trap naar 3e slaapkr. en bergzolder. Geheel Rustig gelegen vrijstaand woonhuis met cv., garage en wijlre Merodelaan HSjf ALnZrtst skvan onde,mouden is voorzienvan rol- tuin Ind.: o.a. 2 kelders. Beg.grond: ruime hal met toilet, Rti el vrijs, ,andhuis metprachtig vrijbL uitzichtAanv.: ..o. Pnjs: n.o.t.k. keuken, woonkr. metopen haard 2 slkre., badkr met |,g- *» «
g'_. )raai Aa

, £„ tuin
»

et 'veel prjva.
bad provisieruimte. 1eVerd.: 2 slaapkrs cv -bergruim- percopp. 682 m 2. Ind.:Stout.'Kelder. Beg.gr.: ruime%*&*_>__> ■_■ Xf._.e^ar^.'S 9eheel 9e'SOleerd. Aanv.. i.o. Prijs: ha| woon^ met mooie schouW- keuken 1eVia;ir ' ouw,la9er H /14900°-kk Verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dubbele

V fnri en wo°nnuls met cv., carport, berging en v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met v.w. 2e Verd.:hal, toilet, woonkr., keuken met app. (beg. KLIMMEN-Termaar.Tlendstraat H hnraina Aanv i o Priis'’ 275000 -k kU^°9eheel voorzien van plavuizenvloer). 1eVerd.: 3 Rustig gelegen haltvr. woonhuis metcv., garageen tuin. M a '' '' badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder. Ind: hal, toilet, Z-vorm. woonkr. met open hrd, luxe keu- *W* ■»■■■■ m_

toïsw verkeert in uitst. staat van onderhoud en is ken met app. 1e Verd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal- _l Cf Illlllf r

Aanv.: i.o. Prijs:’ 125.000-k.k. kon, badkr. met ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2eVerd.:60E|^ vaste trap naar hobby-/slaapkr., c.v.-ruimte. Aanv.: i.o. GELEEN, Maurltslaan S
3, ""ADE, Kerkstraat S Prijs:’ 168.000,-k.k. Op goede stand nabij centrum gel., roy, halfvrijst. he-
\ ZJist. woonh. metcv., garage,royale berging an- renh. metcv., kelders, garage en mooie tuin. Ind. 0.a.:

l jj"obbyr. en tuin met overdekt terras. Percopp. ca. MERKELBEEK,BeIenweg S woonkr., keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. met lig-
|^J7 m- Ind. 0.a.: woonkr., moderne keuken, 3 Rustiek gel, goed onderh. vrijst. landh. met cv., dubb. bad,v.w.,bidet. Aanv.:spoedig.Huurprijs:opaanvraag.
Vrrs'' °adkr. met v.w., ligbad en 2e toilet, zolder. garage, kelder, tuin en grote boomgaard(percopp. ca.

:direct.Vraagprijs: ’ 235.000-k.k. 4.905 m 2); geschikt voor div. doeleinden, zoals kantoor, STEIN,Raadhuisplein S
ElHlGk praktijketclnd.o.a.:Beg.gr.:gr.hal,royaleliving(ca.6o In het centrum gel. woonh. met cv. Ind. 0.a.: woonkr.,

PAUSEN, Past.Schljnsstraat S m 2), overdekt terras, keuken met app, 1 slaapkr. met keuken, 3 slaapkrs., badkr. Aanv.: direct. Huurprijs:
garderobe, moderne badkr. 1eVerd.: 4 slaapkrs., groot ’ 670-per maand.
dakterras, badkr., zolder.Aanv.: i.o. Kooppr. ’475.000-

-f*tifë_WÊ___\_m kk Nieuwbouwm TH WM OIRSBEEK, Prov. WegZuid S
m IÊÊ Groot, haltvr. herenh. (ca. 900 m 3) met cv., aanbw., 2 BOCHOLTZ H
m kelders, garage en grote tuin. Percopp. ca. 1085 m 2. In het riant gelegen, gevarieerde woonplan 'Kerkeveld'
W t w H lnd.o.a.:livingmetparketvloer,woon-eetkeuken,bijkeu- worden halfvrijst. woningen met berging gebouwd. Aan-

k. ken, 6slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, vas- trekkelijke Z-vorm. indeling op beg.gr. met woonkr., eet-
■tete» f te trap naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 239.000- hoek, open keuken. Op de verd: 3 slaapkrs., badkr. met

k.k. douche en v.w. Zolder. Uitstekend afgewerkt. Goed geï-—■ 1 soleerd. Kooppr. ’ 134.913- v.o.n. Rijksbiidr.
PUTH, M.L.Klngstraat S ’41.000-totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO LAST:
Gunstig gel., halfvrijst. woonh. metcv., garage en tuin. ’562,-PER MAAND
Vrij uitzicht aan voorzijde. Ind. 0.a.: living, luxekeuken
metapp, 4 slaapkrs., bet. badkr met ligbad, v.w. ,2e toi- BRUNSSUM H
let.Aanv.:i.o.Vraagprijs:’ 144.000,-k.k. Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,

waarbij de garage inpandig is gesitueerd op debeg.gr.
SCHINNEN, Mgr.Savelbergstraat S Opbeg.gr. eveneensdeentree/hal. Niveau 1e verd., met

%S^*mWKßß_\WÊ_m_W_m BH Op goede standgel., vrijst.bungalow met cv., bergingen woon- eetkr. en keuken, ligt aande achterzijde gelijk met
tb?9el, halfvrijst. herenh. metcv., kelder, royale ga- en royale tuin. Percopp.: 840 m 2.Ind. 0.a.: L-vorm. Ii- de tuin. Op de 2e verd. 3 slaapkrs. en badkr. met ligb.,
fe *" tuin. Ind. 0.a.: living, grote mod. keuken met ving, grote woon-eetkeuken en badkr., 6 slaapkrs. Het v.w. en plaatsingsmog. voor 2e toileten 2e v.w. Kooppr.
ojf'3 slaapkrs., bet. badkr. metligbad, toilet, v.w., zol- pand is voor div. doeleinden geschikt zoalspraktijk, kan- vanaf’ 147.632-v.o.n. Rijksbijdr. max. ’44.000- vol-

' Aanv: i.o. Vraagprijs: ’ 169.000-k.k. toor.Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 319.000,-k.k. genspr-A-regeling.

»Z^LEN, Bekkerveld H ÜBACH OVER WORMS,Kloosterstraat H DnllM.lr of7ofcIrq gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv. en tuin. Bij centrum gelegen woonh. metcv., tuin (266 m 2). Ind.: DOU WM-UM»W»
bï|,.'kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr., keuken, 2 kelders. Beg.gr.: entree, L-vorm. woonkr., ruime keu-
VÏ n- 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en ken met app., bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche BRUNSSUM H
C«eVerd.:vastetrapnaar4eslaapkr.,2bergruimten. en v.w. 1e Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.: Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De
Z^-:direct.Prijs:/ 145.000-k.k. vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Percopp.
HEtRl kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. vanaf 335 m 2. Zonder verplichting aan aannemer of ar-WnLEN.Dr-Cl.Meulemanstraat M Aanv: i.o. Prijs ’ 113.000,-k.k. chitect.Prijs vanaf ’ 55.000-v.o.n. (mcl. BTW.)C"9 9elegen, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. ' *
l6v ha' met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m 2), keuken.
vZ6ra-:3slaapkrs.,badkr.metligbad,v.w.,2etoilet.2e |M ■"]■

Pni ': vaste trap naar hobbykamer, c.v.-ruimte. Koop-
ir£Z 160.500- v.o.n. (bijdrage ’ 6.500- volgens pre- I

z^ \W\i nDC Dl II ITPDQ
Kantoor Sittard \\W__^_____*l L^llOi I l^^l^J tl*l^

*" Inlichtingen Kantoor Heerien

' . 1 makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
Taxaties Verzekeringen 6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611
f/^ . _- 6411 AT heerlen " van grunsvenplein 12 " tel 045-713746nypotheken Financieringen— I Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur.

6200AZMaastncW,Tel

Om een complete dienstverlening,overal specialisten in huis voor beleggingen en
waar het bedrijvig is, tekunnen waarborgen, voor de wihkelproblematiek. Zadelhoff
opent ZadelhoffMakelaars een nieuwe Makelaars heeft overal in 't land vestigingen
vestiging in de hoofdstad van Limburg. enkan daardoorervaringen enkennis onder-

Naast de gebruikelijke makelaarsacti- ling uitwisselen,
viteiten zoals aankoop, verkoop, aanhuur, U kunt zodoende profiteren van com-
verhuur en taxaties is ZadelhoffMakelaars plete dienstverleningop het gebiedvan
gespecialiseerd in het uitvoerenvan markt- commercieel onroerend goed.
onderzoeken, marktanalyses en het geven Wilt u gebruikmaken van onze kennis
van advies en begeleiding. en ervaring neem dan, vanzelfsprekend

Zadelhoff Makelaars heeft daarnaast geheel vrijblijvend, contact met ons op.

y zl
NEDU beheer o.g. / makelaardij

Een Vreemde Eend
in de Bijt?

r <^ ■' : i : ___m_^ I______É__WW_W___k.

'w ' -^^^

Hl e meeste mensen kennen Nedu als "Verhuurder". Dat is
niet vreemd want wij beheren en verhuren zon 4500

i I woningen voor grotebeleggers.
Met onze ervaring in beheer, taxaties, hypotheken en assurantiën en met onze
grondigekennis van deregionale markt, was het voor ons maar een kleine stap
van,beheer naar makelaardij.
Mede doorhetfeit datbinnen ons bedrijf thans een aantal makelaars werkzaam

' is dieYiun sporen op het gebiedvan koop- en verkoop van onroerend goed
reeds langverdiend hebben, voelen wij ons ookop dit nieuwewerkterrein thuis,
bij wijze van spreken als een eend in het water!

ZA
NEDU

ji
hphppr o a Valkenburgerweg 25A.. I "*»: 6411 BM Heerlen.makelaardij Telefoon045-710909

Een oude vertrouwde in beheer
en een jonge, enthousiaste deskundige makelaar. —d

" HEERLEN
| " Tussenl. won. m. achterom.
■ Ind.: kelder, entree, doorzon- t>n__-_*Sm __m_mt_tß^'^■ kam., keuk., toil., 3 slaapk., |(ÉHfl^*lllYI douche, zold. m. vaste trap. >E^l ___t_W- Vraagprijs ’ 90.000- k.k. AjHËÉ

KASTEEL IN ZUID-LIMBURG
Gelegen op ca. 1 km buiten de bebouwde kom

met ca. 9.000 m 2grond
Diverse grote zalen

Te gebruiken voor meerdere doeleinden
Prijs op aanvraag

Wegens de enorme aanvraag
HUIZEN TER BEMIDDELING TOT

VERKOOP IN:
HEERLEN OF DIREKTE
OMGEVING GEVRAAGD

Prijsklasse: ’ 200.000,- tot ’ 400.000-
Vraag vrijblijvend inlichtingen

j SCHAESBERGI " Halfvrijst. woonh. m. maga- ' ÉjJJfcfcfci^ÉLI zijn en gar. Ind.: 4 keld., werk- flk^Rs&^9*^>J ruimte, entree. 2 toil., kantoor, _WW_r^^SA| kamer, serre, keuk, kamer en- fl
■ suite, douche, 3 slaapkam., Ka iI zold. Inh ca. 788 m J Ook als flj
I kantoor of winkel te gebruiken.
■ Vraagprijs ’ 98.000- k.k.

TAXATIES
Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie, rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn

I LANDGRAAF
| " Winkel/woonhuis met onder- w^±' gr. en tuin. Ind: 2 keld, winkel, mM__\ \W\_k| keuk, toil., 3 magazijnen, kan- S-^sl Hk— ,
i toor, badkam., 2 slaapkam., KSI woonkam . zold. en mansarde- IHHHH
I kam. Het pand is voor meerde-

re doeleinden geschikt. __\\^sM>*m___mI Vraagprijs ’ 195.000-k.k.

| HEERLEN HMHMJL^■ " Winkel/woonhuis met 2 ga-I rages Ind.: keld., winkel/kan- H^&jsa
| toorruimte op 75 m:' m. div.
I berg., achterkam., serre, apar-I te deur v. boyenwon. m
■ woonk., badkam. m. ligb., mod. ' I■ keuk.. 4 slaapkam., zolder. flifl _W___\W______W_T '| Vraagprijs n.o.t.k.

_m__WÊÊ_mi *&____}

__ Onroerend Goed Makelaardij |—
i m LEEfIAE^ _, A

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

a DAT ,
STAAT!

Jazeker, het staat onomstotelijk Prijzen v.a. f. 132.600,- v.o.n.
vast: met de premie Awoningen max. premie Af. 44.000.-
-te HEERLEN koopt u kwaliteit! Hypotheek f. 88.600,-
U bent direkt verkocht als u ze ,K

gezien heeft. p——————^——|
Let u eens op dezevoordelen: s^ ■I |f \A/f)MIMf*
* komfortabele. grote living l\ I U l\»»W'j" !Z.Tl

„ * voor-en achtertuin RIETVELDSTRAAT 38
1 * dubbelebeglazing HEERLEN

' * hardhouten kozijnen ~9 A I I nr\/\^
* vaste trap naar 2e verd. é_mr\ W CïlsLvi^Wj
* 3 ruime slaapkamers sT^PF-M Hl 11^

t * degelijkebouwmaterialen KJT dfl IIUIO
* uitstekend te bereiken via het tussen 14.00 en 16.00uur

rijkswegermet

MAKELAARDIJ RUYS DE BEERENBROUCKLAAN 28

■ 6411 GB HEERLEN

qqUinCl Q45-715566

Zaterdag 18 februari 1989 "49k met het huizenaanbod Rflj^fllC %> van de Limburgse | | |f|nCLfJfJKimburgs



Limburgs OTGDOD^HaLAII met het huizenaanbod M_^|| _n_n M
van de Limburgse | | |MIM>LHHK

I HEERLEN. Centrum LANDGRAAF5 Oagwinkel 50 m 2met kantoor Te huur in centrum van
J en toilet, magazijn (kelder) Schaesberg 93 m 2kantoor-

45 m 2. Aanvaarding direkt. ruimte met toiletgroep.
Wt\ Huurprijs’ 1.400,- per maand. Huurprijsf 210,- per m 2excl. .■
fl B.T.W. op jaarbasis. P

HEERLEN
■. Op eerste klas handelsterrein, m
j de laatste kavel. Voor de bouw MAASTRICHT' van bedrijfshal, garage of show- Randwyck. Bedrijfsruimte groot

room. Oppervlakte ca. 3.000 m 2. ca. 80 m 2.Tt 'Koopprijs/100.000,--von. ■
■^ HEERLEN excl. BTW. P
aj Nabij centrum. Winkel-woon-
B huis. Globale indeling: winkel/ SITTARD, Centrum
j showroom42 m 2, keuken 4.00 x Nabij station. Nieuwbouw kan-

* 3.50 m., werkruimten resp. toorruimte op beg. gr. Netto op-
*\ 3go x 3.50 m., 3.50 x 2.50 m., pervlakte ca. 450 m 2. Indeling
\\4 garage, 1e verd.: woonk., middels scheidingswanden te fl
_\ slaapk., luxe badk. 2e verd.: 2 bepalen. p
d kamers. Geschikt voor winkel Huurprijs’ 185,— per m 2op
a. en kantoor. jaarbasis.
3 Huurprijs’ 1.500,- per maand■ excl. BTW ■

*% ÜBACH OVER WORMS P
aj KERKRADE, Centrum Winkelruimte van ca. 250 m 2. Ta
BOp gunstige lokatie winkel- Bestemming: bedrijfsdoelein- f|

pj woonhuis met achtertuin en den, vestiging in vervoer, am- y* achteringang; winkelruimte ca. bacht, nijverheid en/of handelJ 130 m 2. Boyenwoning met 4 evt. kantoor. Aanvaarding direkt. !
fl ruime kamers en keuken, ook Koopprijs’ 75.000,— k.k. excl.
fl geschiktvoor kantoor en praktijk. B.T.W. Eventueel ook te huur. P
■^ Koopprijs/172.500,-k.k. Ta
5 LANDGRAAF VAALS? Gunstig gel. zakenpand met Gunstig gel. bouwterrein, ge-
J ruime parkeerplaats. Ind.: Part.: schiktvoor de realisatie van

av winkel 56 m 2,kantoor 9 m 2, een zakenpand/praktijkruimte tal
fl magazijn 9 m 2. 1e Verd.: ver- met woning. Opp. ca. 645 m 2. P

koopruimte of kantoor 20 m 2. Koopprijs’ 74.000,- k.k. Ta
H toilet. 2e Verd.: mogelijkh. voor m

3 kantoorruimte ca. 25 m 2. _-

? Prijs ’ 255.000,- k.k. excl.Ta B.T.W. Wij zoeken voor onze relaties
ta * modern pand in heel Zuid-Limburg ta
ta * geschikt voor: winkel, commercieel onroerend goed p
aj kantoor, praktijkruimte. tekoop of te huur. y

—^ -,<.' ' i.

PREMIE-C
" halfvrijstaandewoningen ~ "****./.

Deze stijlvolle woningen met de tuin op het
zuiden hebben een royale, ruimtelijke vorm-
geving met mogelijkheden voor een sfeer-
volle inrichting. De begane grond heeft o.m.
een ruime hal, eethoek, woonkamer, open
keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en
een badkamer met ligbad, tweede toilet en
vaste wastafel. De zolder is te bereiken via
een vaste trap.

Koopprijs / 163.075,- v.o.n.
Rijksbijdrage / 6.500,- belastingvrij,
volgens premie-C-regeling.

F COUPON !
I I

Graag wil ik meer weten van de bijzonder
fraaie halfvrijstaande premie-C-woningen
in het kwalitatief hoogwaardige bouwplan
0e HemeWer te Brunssum. Stuurt u mij

| geheel vrijblijvend de documentatie: j
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

I Inzenden aan: Makelaarskantoor
I Ors. Ruijters BV, Antwoordnummer 1020, I

6400V8 Heerlen I

BS DRS.RUIJTERS
nuksiunta) onrotafflndbmcl * trttard nuwtncht nvtarwn
6411 AT heertsn ■ nn gransvenpiem 12 " tel 045-713748

_^—— ■ ■■■■■■ ■■ ■ i^—————_-_-m_______m

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
HEERLEN, Pappersjans 5, maisonette, vr.pr. ’ 60.000-
-k.k.
Pappersjans sa, appartement, 2 slpks., vr.pr. ’86.000-
-k.k.

ÜBACH OVER WORMS, Maastrichterlaan 39, halfvr., ged.
gerenov. woonh. m.keld, woonk., keuk., badk. m. ligb., voor-
+ achtertuin, 4 slpks., zold., mog. voor garage. Vr.pr.
/ 88.000- k.k.
KERKRADE, Frans Halsstr. 101, zeer luxe patiobungalow
m. garage, gelegen aan plantsoen. Gr. woonk., luxe keuk.
m. compl. eik. aanb., 2ruime slpks., geh. bet. luxe badk. m.
ligb., terras, dubb. beglazing. Vr.pr. ’ 198.000,- k.k.
HEERLEN, Altaar Dries 25, woning in mooi plan m. garage,
nabij ziekenh. Weiten, open keuk., gr. woonk., tuin + terras,
3 slpks., zold. Vr.pr. ’ 132.000,- k.k.
BRUNSSUM, voor startende ondernemers te koop diverse
winkel/woonhuizen in diverse prijsklassen, met 100% fin.
Rumpenerstraat 151 en Prins Hendriklaan 152.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

Lindeplam 5. 6444AT Brunssum. Tei 045 2545 43
m_um_sim vntdag 9 00- 12 00en 13.30-17 30uur

zaterdag: 9.00- 12 00 uur

...

Ml GËP.9!!PiR„DiïBiTi stienstra mt

BRUNSSUM H pand met roll. inp. gar. geschikt voor 2 au- den met vijverpartij, 3 ruime plavvl open keuken met in- met kunststof instap grote ,»"*Bl» "2| r *,übb befll" |S!^S5SkS)niH
Modern halfvrijst. woonhuis Prijs/ 99.000.-k.k. 2826 toV woonk. in L-vorm. 42 .slaapk.. geh. bet. badk. met stall., 4 slaapk. badk. met woonk. 4 slaapk. badk. met hardh. toz. en roll. Hingoven Hi**"°*J||
met tuin op zuiden. Dichte m*. aparte teuten met in- alle en ligbad entoilet. Zolder. Nage- ligbad, 2e toilet en gehele berging tuin geh
keuken, doorzonwoonk HEERLEN H stall. 4 slaapk. badk. met spouw- en dakisoltie noeg geheel met roll pand met dubb. begl, tuin JBU^^éJ ,
plavvl. royale gar. berging 3 Centrum Appartement op ligbad Prijs/119.000,-k.k. 2716 ?Z° "kd!&en fl Bflte Sktaar w^ilf3»ruime slaapk..Badk metligb. 2e verd. getrnet telderbeï- Prijs’ 245.000,-k.k. 3021 _J _^_ ________ë_____m Pnjs/104.000,-k.k. 2890 houten vl^docS'"!'
ffita'MMóÓo'-kï^Ol? B'"ftJÏ"» «--wm. vwojk. HOENSBROEK H KERKRADE H 'I met kunstof*M<4Pri|S/139.000.-kk. 3017 ca. 38^ met mogehjkh. Centrum. Groot apparte- Terwinselen Appartement A I *t badk m*»

voor openhaard, balkon aan HEERLEN H ment oo 1 e etage met sou- „TT2!t .",' £2i I en 2e toilet Ruin*6"BRUNSSUM H voor- en achterzijde. d,ch,e Zeswegen. Halfvrijst woon- .Ta'nWfl'ng. 9 lonk.. iMËmÊ Juten arZe WWÊk I i en 2e toilet Ruin»

Treebeek. Oostenrijkse wo- keuken met eenvoudige aan- huis met tv.n. garage, hal djch,e keuken, bijkeuken. 4 ! £°f badTenfl slaaok Met 11 Prijs/117 500.~k± 'ning met berging, tuin. kei- rechtcombmatie 1 slaapk.. met toegang naar garage s|aapk en badk. «fl tordhtoz Nettomaakte I _______-'der. werkk, dichte keuken, bet. badk. met douche en woonk. luxe eetkeuken. 3 pn js’ 79000-kk 2894 *ïïs'^,"SJ3 _r_4AF_RFBGwoonk. badk. met ligbad. 3 toilet. ruime slaapk. badk Grote "iSJ '""""' "^ WM f 33^ „>,fi —■—£ fZ^n £| o^STond*'s£pkenv,,r,ng P,„s/69 000- . k 3016 zokter £" ? *£""£. KERKRADE H Pn,./53 000-kk 2846 ■■ "Jk
fi& 3 HFFRLEISI H toaZ,kssubsK"e °verdraa9- Modern woonhuis met ber- KERKRADE H tuin ca. 8 m.diep *fj^. !^ü!^z^i^ %x^XZt "*£s»"tanö j. sra^sftf flBBflW. " s^dS&ZÏ: HEERLEN H XaJten bTdtmeHiabad KERKRADE H gro.£lu,n<lloom>), garage, 1^ rvr.st. tel- me, parket ca. 28^"jlfl afl ' stall. 3 slaapk. badk. zol- Centrum, appartement met on^hoüdsto«Bt?nd gold Spekholzerheide. Royaal 5 kelders, teuten met luxe £J2^jJ2^£? r&J£!LÏÏ?<*mjKfl M£ derk, bergzolder. Hardh. toz. lift. inpandigWgarage.telder- pr Tf99 OOO^k k ?727 halfvrijst. woonhuis met tel- install. en app. living 37m». ?ff"ï?%gm d£"%£""£"' "T^^l^riul*1
1fataal BB* en dubb.W. gehele part. berging, wconk. met open aa.uuu. der. doorzonwoonk. met al- 5 slaapk^2 badk. en zolder Juin«^3Om ■*£" 3 slaapk. ning voorz van du*
IrKan^^al met plavvl. teuten, ruime badk., 2 KERKRADE H lesbrander. serre, ruime eet- Grotendeels met roll. en/of ««fn/ant met t»"ten. badk Mogelijkh voor ov*

■ P
slaapken zonnig terras.'Op- K^Tm!, dubb. ga" teuten, badk. 3 slaapk. en «herm. glas. m«hgtaden2.«o,.e«.ru,me tere mtesu^ie ,

LM *-- SC^TSOr» , ,M 7f1.0.e zonn.ge .u.n. «oZca ïn"/^Xm°d?eo v£? I —-^ pTij? ’ 165000, k k 3013 P"'S^l27soo "^■HH ■ t-flfll H ERL »T H n^mi'^hï.'ÏJwta.' "S^, 2^9 IkJ^SMI SCHAESBERG H 'SC£^BE
nßB„*<

Hriimcciim U IZ- 1 ILsflflU H
J"^baa"' , a h„aJt^lsi app. o.a. vaatwasser, 4 KERKRADc ü BaaT^aflaflEl 'afl woonhuis met gar., tuin! '***DKUNabUM M ■-"ij woonhuis met 8 garages, slaank waarvan één met utrlMWue n _tS"-tt_______f r^_, «n uunnnk -met garage, tuin, v»v-

Centrum Riant gel apparte- HdU kelder, woonk. 44 m'Znet S^n Tbadk zeer luxe Luxe geschakeld woonhuis S^m^XlSteüten^ïi m 2. teuten met <ment met u.tzicnt op^ijver- SB WÈ open haard,aparte teuten, 3 uTtcSïoerd zotter Pandootf metgroot souterra.n. terras. ■■■■■ S^S k,',nS«rf inSïïl^ 'install., 3 slaapk.. W*
park, berg.ng, wooSk'met rïime slaapk.^adk. meto.a. ma

B
Bl^i"n7e,^eafae- tuin en garage, Mving ca. 45 «f^ fu»^ Sabad K)^ en 2e toilet *"openteuten,ca.4lm2.aan- ligbad en vaste trap naar "^^e.sol.enzerluxeatge m 2afwerking en en «^'cr^Z^ te beïe^ Ï8P n,B,a:,zoJ r̂

k_ Isluitend groot terras met ruime zolder. Tuin. """"V open haardpartij. schitte- ton^a v^e tVmaKaar 4a P")»/147-500.-k.H-
-elektrische zonneschermen. ■ | Prijs/139.000,-k.k. 2708 rende keuken, app, 3 grote ken via vaste trapaiwaar-w I a.ixbH!3 slaapk, luxe badk. met lig- Prijs’ 139.500,-k.k. 2965 . slaapk., ruime badk. met PriiVf^aß 000 kk 3014 \f_rc" °/)NO'*Zi
bad en och met hardh. toz. : HEERLEN H __m_^_mÊÊ f douche en ligbad, vaste trap ■ Prijs/235.000,--k.k. 3014 Nabjj „„„^ wo»
Prijs/199.000.-k.k. 2813 HEERLEN H Heksenberg, halfvrijst. 1 y^P^ K naar grote zolder. In de af- T_m~__nM)k-26_1-i gr-HtFCRFPri Ï4 met telder, tuin, J-
BmiMee „„ U Heerlerheide. Woonhuis met woonhuis met tekter. tuin. jtjflT _\ WA* I vverking is gebruik gemaakt Pms/ 269.000. k.k. 2654 SCHAESBERG H v„onk 27 m' <BRUNSSUM H ,v in. berging, grote woonk.. garage, woonk. luxeteuten, jJSfI *■ IU van hoogwaardige en duur- kFftKRADË H iuin u^nXhotiten mrt haBrd' ?lavV" 'nVÏÏtn*K ngbemden woonhuis in» k«„L m«i mmii 3 3 slaaok badk en zolder zame materia en. RÊKRKAUt n tuin, uitst. onoernouaen met rUimte 5.00* 2.40m-f
metgVrTlabergXdoor rtSpfbïïk Zo.^ üiis? Bol'iSSS: Prijs’ 209.000,-k.k. 2362 West. Drive-,n woning met ged. therm.taLjnal*. keukenblok, luxe M*
zonwoonk openhaard, orvdeThouden ooed aeïsol Prijs/99 500, -kk 2766 garage, ruime woonk, grote roll. woonk. 30m'mettope- ligbad, bidet, 2 slaapkplavTdeels dichteteuten e^su^^dfe ovïrtraaïr^r KERKRADE H eetteuten met kunststof in- ren Barbas haard, alt pia- ;zJlder Dak
3 royale slaapk badk. mei SUDSld'e overdraagbaar

HEERLEpJ ] s ktlol2erneide Ujßt on. stall 3 slaapk hobbyk '^„«"^''P"1;,.^^8 nieuwd. Pand hes«
ligbad en 2e toilet, berging, ,^^f-ffl Heerlerheide Maisonette ■■■■■■■■■■■ derhouden woonhuis met L- badk. met.ligbad. 2el toilet, teuterimet compl eikerun- dubb
zdder Iflj met ruime kelderberging. Prijs/359 000,-k.k. 2959 vorm woonk. open teuten tuin ca. 12 m. diep. Dak re- rtaLwschurfpu^. bijkeuken. «■■Mj^jk
Pnjs/136.000,-kk. 3018 > Ifl berging, woonk. met open met app., bijkeuken. 3 centelijk vernieuwd 3 slaapk en badk. "»Kfl teuten ca. 25 m^. slaapk. KERKRADE H slaapk, badk met ligbad, Pnjs/114.000,-k.k. 2887 e*>
EYGELSHOVEN H HÉfl __\ metmuurtest, bet. badk Woonhuis met garage, prak- doucheen toilet.Zolder. Ver- ..--■.-.-.c n "■'■■e»^Bl

_
t di t_\_M_^

B^^ke^ÉaV
tijkruimte, betegelde wacht- warmde gar. Overdekt ter- £CV\*"Mr'cJ ... _. IH___t^^m^- -■JWM*:

_^M temer, woonk., teuten met ras. tuin ca. 100 m. diep. Spekholzerheide. Woonhuis Jf, eèj» ■W_W* eenvoudige install.. 2 Goed geisol. en geheel met met telder. royale woonk \UM
__._^_m ■IÜÉ slaapk, dakterras met prima merbau toz. en therm. begl met open haard, eetteuken, fl|

bezonning. Gel. nabij een- Jj kleedruimte met 2vw en HBMbfIUTT^I afli Enei
trum J| muurtest. badk. met ligbad. ■ . ■«"">HË Prijs/99.000,-k.k. 2694 aeaeße. J doucheen toilet. 2 mansarde | 1 fevAi SaWm^^^mrSS*^_~T*__ Saafl Beae^ slaapk. luin ca 20 m diep. ■^JÉMMPrijs/117.000,-kk. 2815 H| KERKRADE H I ffBlisPel dubb ? ara«£ PB*"",' en I W^J^OTTTk

HEERLEN" H *
9S"

""""""""-■■ WIJNANDSRAT^
Op .te Bossen. Woonhuis S^S'^^ÏÖ g|lS^s i^^H SC^B^G |r|lkeSj
fittJXZZ& HOENSBROEK S 2329 grote,urn. tot. ffi^g^-
dichte!keuken met app. ge- _ Uitst. onderhouden gescha- KeßKradf ~"H Prijs’ 235.000,-k.k. 298Ö woonk. ca. 27 m*. open keu- woonkeuken met kunststof d^aj^enheel bet badk met o.a. lig- HEERLEN H teldwoonhuis metcarport. 3 f£"K^*PJ! ~" tenmetvoorraadkast, terras, install.. berging. 3 slaapk., X,,S.nde

t
n
idkbad. Serre, terras, tuin. 3 Welten. Op zeer goede lig- grote kelderruimten. zitk.. Royaal woonhuis met tuin. KERKRADE H 3 slaapk. badk met ligbad, badk. met oa ligbad. Gar. fl8,B"^.^^ jS>

SlBspk 8m vBStB ,raP,.ït?l en woonstand gel. ruime eetteuten. bijkeuken. f"** nB,? Jrte,,b?l7'm»; Woonhuis mrtroyale teuten Vaste trap naar zolder. Gro- Prijs/209.000,- k.k. 3002 S./^Tów-kk.zolder. Nagenoeg gehele «-ijst. woonhuis met tuin. aoed omsloten tuin op zui- r°yale woonk. ca. 32mJ met " v' "il*/ 1 oo.ww,- «■»

a^S aaflT Hm^jllyTGaarne vrijblijvend Naam I IHlHnif
■■lippj Hp'SÉ J êWf^^slfl volledige informatie over:

SuaB|. } H - Kantoor Heerlen. Tel 045 712255
Tr |^ fl | o Bestaande woning nr: Postcode/plaats: | | aa^lTTffl".'l«l«m^iiM:kvM!r?3irgr

■jTÏH I—4 §J I—||aj || —Hk m |^c" | | „I M= Kantoor Maastricht. Tel 043 - 252933^
»■■ lil "i 1" 1 " 1 Tel *" I BJBS

Rafl Be^^^^^l 'n ongefranteerde gesloten enveloppe ;| I
aVfll IVrfIBHB HflfWl zenden aan: Stienstra Makelaardij BV > P"^"fflß "?"^ffl W_W_W
fl-r Il'jFi hifl Antwoordnummer 40.6400 VB Heerlen, jv' ■lÉM|IÉMJMiHM|MInK^^■■ albkiaiaeT»»»
I

I SITTARD
PREMIE-A-KOOPWONINGEN OP 2PRIMA LOKATIES

vf lïflV
_AA_r Wattfll

■flTflaP^ ■'-■*-1 ' "" ' * ffM*^*l^

■flflll JHH m» f v jML 1 1 3B"** H' l;|«i JeBR

jflkp? "£) flrrfl"T~ ~*fctri"ibjbEW*»»"*^ _ Kflaßflflfl Wfc ’ _^^^% _»^_^^^^m^m^***m_^_ 1

/n de Sittardse nieuwbouwplannen De woningen hebben een aantrekkelijke / «c heö /
Kempehof en Lahrhof, op 2 prima loka- indelingmeto.m. een woon-/eetkamer, / *°on/n^^?fte/«ng VOn,
ties, zijn wij gestart met de verkoop van open keuken, 3 slaapkamers, badkamer / zffiof^ï«2_iddie JIT* mooie /
bijzonder fraaie en degelijke woningen. met doucheen vaste wastafel, vaste trap ’ eten Sfuwf. i? l^Pehofen /Deze halfvrijstaande en tussenwoningen, naar dezolder, berging. Zowel aan het Q /^mpe/iof 19ehoel
met een hoge rijksbijdrage, worden met exterieur als in hetinterieurzijn variaties / Lah»tiof ' van /
zorg en onderregelmatige controle aangebracht, waardoor er een bijzonder Haam I
gebouwd. Ook aan deafwerking, o.m. levendig woonklimaatontstaat. ’ ——___^ I
met energiebesparende maatregelen, / *" -—__^^

■
__^ ’wordt veel aandachtbesteed. Koopprijs vanaf’ 133.200,-v.o.n. / p°«code ~~~—^_ ~ ~~—- /Rijksbijdrage max. / 41.000,-totaal, I Plaats ————_ ""—-—— /volgens premie-A-regeling. / j^ ~~—-___^^^~ /

Uw persoonlijke omstandigheden spelen een daarom gedetailleerdinlichten door onze / Dr*. FtJ!S__^n: Makel»* ~~^^—- /
belangrijkerol bij dekoopoverwegingen en de deskundigen. Geheel vrijblijvend en zonder ’ 6130 \mfltlßv-AntZ^^tooruiteindelijke koopbeslissing. Die omstandig- kosten uiteraard. / ofaane^2?fc' dnui>Vnai-« /heden zijn voor iedereen weer anders. Laat u L "jumm^pMood» /y^ 5< j»/

BdRS.RUIJTERS nv Bouwfonds rdra
SrnSTïS'SÏ-ÏÏÏSSS; Nederlandse Gemeenten EpT
na 18.00uur 04490-26299, de heer Lemans tel. 077-541945, de heerBoon

né 18.00 uur 04766-23966

SOMMIGE GOEDZIEiMDEN
ZOUDEN DAAR EENS

AAN MOETEN DENKEN. 'Zon honderdduizend Nederlanders hebben te kam-
pen met slechtziendheid.

Dat is niet zielig, maar wel verdraaid lastig.
Want sommige slechtzienden kunnen bijvoorbeeld

overdag redelijk goed zien.
Maar 's avonds praktisch geen snars.
Anderen zien een paar vierkante centimeter scherp

maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziendheid, waar

weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen. Heel af en toe.

Gewoon door begrip te tonen.
Of waar nodig een helpende hand uit te steken.

Soms herkent u een slechtziende aan de button die verkrijg-
baar is bij de Nederlandse Vereniging van .^juTN
Blinden en Slechtzienden, Postbus 2344 $SRÉ
3500 GH Utrecht, telefoon 030-931141. \3/

Je huis in de krant brengt
mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten. *
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Geïsoleerd dak
oudt warmte vast

warmte in uw
te houden, is het belang-

(Zak te isoleren. Bij schuine
i s dat zeer eenvoudig. Beves-
(Z. °f steenwoldekens tegen
Zh°ten uw dak is geïsoleerd,

ruimte tussenehot en de dekens maakt de
öe werking nog groter.

let HV°onde vlierin8 in de nok
Z dak kan nog eenvoudiger
"geïsoleerd. Rol glas- of
Z'dekens uit op de vloer en
Ij* eventueel met vezelplaten
j,vuering begaanbaar te rela-

is °u daarbij een centimeter
°Pen tussen de platen voor ".. ..isoleren scheelt veel geld

de nodige ventilatie.

Platte daken mag u nooit aan de
binnenkant isoleren. De ondoor-
laatbare laag aan de buitenkant ver-
oorzaakt dan condensvorming en
houtrot. Vraag bij zulke daken ad-
vies aan een deskundige.

En... vergeet niet zondagavond laat
of maandagmorgen vroeg de stand
van uw gasmeterop te nemen, die te
noteren op de meterkaart en te ver-
gelijken met de tabel in deze krant.
Op de meterkaart staat ook hoe u
het verbruik van uw verlichting
kunt meten. Minder energie ver-
bruiken spaart altijd meer geld!

Demonstratiepark
milieu-energie

De Nederlandse Maatschappij
voor Energie en Milieu (Novem)
en het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten, hebben besloten ge-
zamenlijk een 'Milieu-energie
Demonstratiepark op te zetten.
Hiermee willen beide instellin-
genaantonen dat het daadwerke-
lijk mogelijk is om met de huidi-
ge technieken milieuvriendelij-
ke en energiezuinige woningen
te bouwen.

Het project zal bestaan uit onge-
veer 100 woningen van verschil-
lende types, waarbij een aantal
architecten zal worden gevraagd
om vanuit een eigen invalshoek
het thema energie en milieu te
benaderen en te vertalenin een
ontwerp.

Bij het bouwen worden materia-
len toegepast die bij fabricage,
bouw en latere sloop het milieu
zo min mogelijk belasten en een
lage energie-inhoud hebben.
Als de woningen gereed zijn zal
door voorlichting toekomstige
bewoners meer geattendeerd
worden op bewust milieu- en
energiegedrag.

Op dit moment loopt nog een
studie over al deze aspecten. Ver-
wacht wordt dat deze studie in
julias. gereed zal zijn, waarna het
project daadwerkelijk kan wor-
den gestart.

De ministeries van VROM en EZ
zijn in principe bereid bij te dra-
gen aan de financiering van het
project.

rste lustrum voorjaarsbeurs in MECC-Maastricht

Thema van Fleurado:
'Bloemen en Opera'

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 6 februari 1989
t/m zondag 12 februari 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Jij een afgelopen week streefverbruik sinds
aarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m322 m3398 m 3
1000 m327 m3495 m 3
1200 m333 m3597 m 3
1400 m3 38 m3696 m 3
1600 m3* 44 m3795 m 3
1800 m349 m3893 m 3
2000 m355 m3992 m 3
2200 m360 m31090 m 3
2400 m366 m31192 m 3
2600 m371 m31290 m 3
2800 m377 m31390 m 3
3000 m382 m31488 m 3
3300 m390 m31637 m 3
3600 m399 m31787 m 3
3900 m3107 m31933 m 3
4200 m3115 m32085 m 3
4500 m3123 m32229 m 3
5000 m3137 m32481 m 3
5500 m3150 m32727 m 3
6000 m3164 m32975 m 3
6500 m3178 m33225 m 3
7000 m3192 m33474 m 3
7500 m3205 m33721 m 3
8000 m3219 m3 3968 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 14 februari 1989
De opwaartse druk op de rentetarieven houdt onverminderd aan. Alle
geldverstrekkers hebben de afgelopen weken hun hypotheektarieven
aangepast. Terwijl enkele geldverstrekkers hun tarieven voor de
tweede maal hebben verhoogd. Op korte termijn is geen zicht op verbe-
tering van de situatie.

rentepercentagesrente
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUITEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,96

1 jaar" 1,5 6,6 6,96 6,8 7,15
3 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

10 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
15 jaar" 1,5 8,0 8,47 8,2 8,69

ABP 2 jaar"* 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

10 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
15 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Amrobank var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,96
2 jaar" 1,5 6,8 7,15 7,0 7,39
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 7,27
10 jaar" 1,5 7,1 7,60 7,1 7,60
15 jaar" 1,5 7,3 7,81 7,3 7,81
30 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,4 6,69 6,6 6,91
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
7 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77

10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
1 jaar" 1 6,8 7,02 7,0 7,23
5 jaar" 1 7,4 7,64 7,6 7,85

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 6,6 6,96 6,8 7,17
3 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

Pancratiusbank \arJs jr." 1 7,1 7,44 7,3 7,66
ideaalrente 1 7,1 7,44 7,3 7,66

7 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20

Postbank 2 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 73 7,55 7,4 7,77
7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

Rabo (adviesrente) var." 1 6,5 6,80 6,7 7,01
2/3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
4/5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
stabiel" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
var.3' 1 xxxx xxxxx 6,9 7,12
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
4/5 jaar3l 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 8,0 8,27

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
7 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 6,7 7,23 6,9 7,45
standaard 5 jaarl' 1,5 7,2 7,77 7,4 7,99
standaard 7 jaar 2' 1,5 7,4 7,99 7,6 8,21
standaard 10 jaar 2' 1,5 7,6 8,21 7,8 8,43
standaard 15 jaar 2' 13 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 6,9 7,45
2e kw. 1988 budget var.4' 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwr.Lim. Gem.lsp.v.l 5 jaar 2' 2,1 6,9 7,28 6,9 7,28
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 10 jaar2' 2,1 7,2 7,61 7,2 7,61
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.l 15 jaar 2' 2,1 7,4 7,82 7,4 7,82
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 30 jaar2l 2,1 7,8 8,25 73 8,25

FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar2l 1 7,3 7,69 7,4 73»
FGH (Kapitaalhyp.) 10 jaar 2' 1 7,6 8,02 7,7 8,12

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 7,2 735 7,2 7,55
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

10 jaar" 1 7,5 7,87 7.6 7,98
15 jaar" 1 7,8 8,20 7,8 8,20

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,4 7,66 7,6 737

15/20 jaar" - 73 8,08 8.0 8,08

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 737
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaarl' 1 7,4 7,77 7,6 7,98
(lage lasten) 14 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

" Maandbetaling achteraf 3' Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

monstraties

Nieuw type
dakvenster

l^er, die interesse heeft voor alles wat groeit en bloeit,van zaterdag 26 februari tot en met woensdag 1 maart as.
Jl in het MECC te Maastricht. Hier wordt voor vijfde maal

voorjaarbeurs voor flora en fauna 'Fleurado
F*ouden.

gelijks geopend van 14.00-22.00 en
op zondag van 10.00-18.00 uur. De
entreeprijs bedraagt ’ 8,- en ’ 5,-
-voor groepen, pas 60-houders en
65+'ers. Kinderen onder 12 jaar, in-
dien onder geleide, hebben gratis
toegang.

Voorkom schade
bij strenge vorst

ste lustrum van deze beurs
"'thema 'Bloemen en Opera 7

*Dw°0r de organisatoren om in
lüferking met de Opera Royal
(, °nie uit Luik, een dertiental
eZcors perfect op te maken

lig. kleurrijke bloemenpracht.
dan ook voor de hand dat de

'Ü? Wordt verricht door een
k *ende diva uit de opera-we-

lt^ u'ncentra, tuinarohitecten,
Iv rsbedryven, dierenspeciaal-
PL en bloemenveilingen zullen
fctera do '89 hun produkten pre-
Jpich' geven als vanouds een
,O1 van de laatste nieuwe en
fyj stige ontwikkelingen op het

I j Van flora en fauna.
*LC voorjaarbeurs kan men ook

V°or vormen van kunstnij-

' keramiek, hydrocultuur,
%l] tuingereedschappen en
SrZ'en, bloembollen en bloem-

ist a^st wordt informatie ver-
g6n door verschillende vereni-
%' Semeenten, non-profit orga-

k en opleidingsinstituten, als-
I^ZZ^delaren in flora- en fauna- " De presentatie van de groenten- en bloemenveiling CVV Grubbenvorst van de Fleurado '88

wordt gebruik bij het uitmeten van
hekwerken, meten om een hoek,
voor het maken van vrijhangend
constructies en het aanleggen van
tuinen, voetpaden en opritten.
Wordt geleverd met 12 meter slang
en adaptor. Kostprijs ’ 139.-
Bovenstaande artikelen worden ge-
leverd in blisterverpakking en met
uitvoerige gebruiksaanwijzing door
Miedo BV, Puttershof 8, 7071 HJ
Ulft, ® 08356-81142. Zij verstrekken
vrijblijvend informatie en wijzigin-
gen in prijs en uitvoering.

Ook fouten in electrisch circuit

Veilig opsporen
balken en ribben

Hoe vind je op een veilige manier de
oorzaak van een storing in een elec-
trisch apparaat, een breuk in snoer
of kabel, of het doorslaan van een
smeltzekering.... ook in het donker?
Een uit Zweden afkomstige span-
ningsdetector lokaliseert de plaats
waar de fout zit en geeft dit aan door
middel van een zichtbaar en hoor-
baar signaal. Alvorens een gat in de
muur te boren kan vastgesteld wor-
den waar eventueel een electrische
leiding zit. De waarnemingssterkte
is traploos regelbaar, zodat ook
zwakke elektromagnetische span-
ningsvelden rond electronische ap-
paratuur opgespoord kunnen wor-
den.
De prijs van deze Elfix-detector be-
draagt ’ 29,75 (excl. batterijen).
Voor informatie: Sander Trading,
Veenendaal, ® 08385-14902.

Detector
Voor de doe-het-zelver, interieur-
verzorger, electriciën, installateur
etc. levert het zoeken naar een op-
hangpunt, schroefplek of een stevi-
ge bevestiging vaak problemen op.

Op de beurs Karwei werden on-
langs diverse nieuwe en handige ap-
paraatjes geïntroduceerd, die het
probleemloos opsporen van balken
en ribben, richels en leidingen ver-
eenvoudigen. Ook voor het veilig
opsporen van fouten in het elec-
trisch circuit van apparatuur of
breuk in snoer en kabel.

De in Amerika ontwikkelde en ge-
produceerde Studensensor in twee
uitvoeringen met uit/aan-schake-
laar, vindt in vloeren, wanden en
plafonds door behang, gipsplaat en
betimmering heen, ribben, tengels
en rachels. Het apparaat stelt zich
automatisch in op elke ondergrond,
kan zowel horizontaal als verticaal

gebruikt worden en kan het exacte
midden vinden van balk, rib of ra-
chel.
De Studsensor 2 kost ’ 79,- en de
uitvoering met 4-traps indicatiever-
lichting ’ 95,-, eclusief 9-volts batte-
rij-

Waterpassen
De electronische waterpas, Anglo-
sensor is onder elke hoek te gebrui-
ken en geeft na instellen een zicht-
baar en hoorbaar signaal. In elke
denkbare situatie en zelfs in half-
donkere ruimtes kan met deze wa-
terpas gewerkt worden. Kostprijs
’229,-, exclusief 9-volts alkaline-
batterij.

De Electra/level wordt gebruikt
voor het waterpassen over grote af-
standen. Geeft na instellen even-
eens een zichtbaar en hoorbaar sig-
naal. De electronische waterpas

De winter heeft tot nu toe nog geen
strenge kou gebracht. Van hevige
storm zijn we verschoond gebleven.
Alleen heeft het verkeer verschil-
lende malen te kampen gehad met
dichte mist, gepaard aan miezerige
motregen.
In deze periode van het jaarkan het
zachte weer snel verdwenen zhn en
plaats maken voor bijvoorbeeld
strenge vorst. Juist dan is het van
belang te weten welke voorzorgs-
maatregelen moeten worden geno-
men of aanpassing van het leefge-
drag noodzakelijk is.
Het TBBS Bureau voor Schadepre-
ventie, een instituut van de geza-
menlijke verzekeraars heeft een,
aantal tips op een rijtje gezet om
schade aan installaties in en rond
het huis te voorkomen.

Bij het achterwege blijven van
maatregelen kunnen vorst en daar-
opvolgende dooi aanzienlijke wa-
terschade in huis veroorzaken. En
wanneer de vorst lang aanhoudt,
wordt door uitdroging het gevaar
voor brand steeds groter.
Loop daarom het gehele leidingstel-
sel in de woning na en controleer of
er nergens koude en/of tocht bij de
leidingen kan komen.
Isoleer koude plaatsen met isolatie-
materiaal of gewoon met kranten of
textiel.
Vergeet niet buitenkranen af te slui-
ten, toevoerleidingen af te tappen
en de watermeter tegen kou te be-
schermen.
Zorg dat stilstaand water 'in toilet-
ten, putjes en huishoudelijke appa-
raten als wasmachines e.d. niet kan
bevriezen. In putjes en toiletten kan
daartoe zout gestrooid worden.

Het is niet erg aantrekkelijk om bij
felle kou een kijkje te moeten ne-
men in bergingen, schuren, garages
enzv. Toch is het wél aan te raden
omdat hier juist problemen optre-
den wanneer het gaat dooien. In
bergingen van vooral flatgebouwen
lopen vaak leidingen, waaraan wei-
nig of geen aandacht wordt besteed.
Daar kunnen lekkages en daardoor
schade ontstaan.

Weuwe dimensie aan deze
lij. rsbeurs vormen de demon-
%l Presentaties, shows en een
*rZj*wedstrijd bloemschikken.
V m e comDinatievan flora en
tiZ^et een uitgelezen collectie
'(jZI- vissen en vogels, maakt
\ °ek aan deze expositie de
tioli(*aard. Voor vragen over on-
Ve er^ verzorginë van planten
'vOZ-zijn zowel een planten- als

geldokter aanwezig.__,iZ^do '89 vindt voor de twee-
t>o^! Plaats in het Maastrichts. ''e & Congres Centrum. Da-

Dokken voor droogstokennieuwbouwhuis
'ie
Jje.een nieuwbouwhuis koopt
%ru h wel verwachten dat het
}■ ÏV^ droeestaat wordt opgele-
v-u, sde bouw wordt heel
VI gebruikt: in beton, met-. ' wandpleister enz. Dat
V«°et er allemaal weer uit.Bst°ken' dus.
V"is !,niging Ei ëen Huis heeft in
!Zaa Schenen februari-uitgave. ur orgaan 'De Woonconsu-
ttZ°Pws van nieuwbouwwo-
\s!pattendeerd op de financië-
V Z^uenties die daaraan vast-
bak e aannemer kan, zodra de
M L verwarming in bedrijf ge-
fret? Worden, de thermostaat
'ikte

, nom het huis zoveel mo-
'«t . °ntvochten'voordat deko-
He!!trekt Maar wie betaalt de
bw? 1ng die voor dat droogsto-

'ast wordt?S>0 âag. De VEH stelt dat de
<V» Verbruikte energie niet op

yernaald mag worden, ten-
anders is overeen-

N i "' Dit is onlangs vastgesteld
:'tragltsPraak van de Raad van

.v°°r de bouwbedrijven in
}.£*■ Na het betrekken van de
'st-^oet dus de meterstand op, tjZZ Zo niet, dan moet de bou-
%n voor het droogstoken

jft qqZ9! in De Woonconsument
h.Vrj praktische adviezen over
IVa e verloop van het 'uitdro-
iJe a 1 de nieuwbouwwoning.
'ite^t net best kunt doen zon-

in de problemen te komen.Nar*fsfn' Vereniging Eigen Huis,
u°rt, tel. 033-600750. " Het lokaliseren van balkjes, ribben en rachels wordt met de Studsensor heel wat eenvoudiger

Voor degenen, die op zoek zijn naar
een eenvoudig maar snel te monte-
ren dakvenster in een hellend dak,
is door een Duitse firma een nieuw
type ontwikkeld.
Het dakvenster AF '86 is vervaar-
digd uit hoogwaardig PVC met pro-
fielen die licht en weerbestendig
zijn. Het kan gemakkelijk geopend
en gesloten worden door middel
van een uniek hef- en schuifmecha-
nisme.
Belangrijke voordelen van dit type
dakvenster zijn: het oude dakven-
ster kan probleemloos worden ver-
vangen, het geeft meer daglicht
dankzij het smalle glaskader. Geen
enkel deel van het venster is storend
voor de binnenruimte en zonneblin-
den, rolluiken en -gordijnen etc, ma-
ken het venster nog meer aantrek-
kelijk.
Voor meer informatie over afmetin-
genen prijzen: René Swinnen, Opit-
ter-Bree (8.),@ 09-32011863274.

Zaterdag 18 februari 1989 "51
woonbladLjimbiirgs dagblad"



Limburgs OTOXDSSHUkI» met het huizenaanbod _"_n Wvan de Limburgse | | |f|IICLf4HK .
BRUNSSUM: goed gelegen vrij-

* staande semi-bungalow met gas-
Jkii&jJ cv., dubbele garage, zwembad

■ en rondom goed aangelegde
I tuin. Degelijk en goed verzorgd
I uitvoeringsniveau. Muren en dak

m^/t/ÈWmmimÊÊÊ_U I Zl'n 9eiso'eerd Bouwjaar ca.
-.ffe.. -_Z_T^^mm__L. mmm 1976. Ind. 0.a.: royale living met
vide, openhaardpartij en marmeren vloer (ca. 70 m 2), keuken met
complete luxe keukeninstallatie, bijkeuken, grote hobbyruimte,
werkkamer, drie slaapkamers, twee badkamers. Koopprijs:
’415.000.-k.k.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien. I
EYGELSHOVEN: rustig gelegen vrijstaande bungalow met olie-
c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: kelder, hal met travertinvloer, woon-
kamer keuken met parketvloer, open haard en eiken keukeninstal-
latie met apparatuur, bijkeuken, twee slaapkamers met parket-
vloer, badkamer met douche. Vraagprijs: ’ 169.000,- k.k.

EYGELSHOVEN: aan de bui-
jtf^a|^^_gL^ tenrand gelegen halfvrijstaand

J| ** -S woonhuis met gas-c.v., twee
~ —■! ""—" garages en grote zijtuin, groot

* terras en max. privacy (totale
—i «— perceelsoppervlakte ca. 1050

I ï m 2); direct grenzend aan groot
i^Lf*l fif*P_ wandelgebied. Dubbele begla-
fm*) i I zing, rolluiken, goed onderhou-

den. Ind. 0.a.: kelder, woonka-
mer met open haard, keuken met een complete keukeninstallatie
metapparatuur, serre, vier slaapkamers, badkamer meto.a. ligbad

" en douche, zolder Prijs: ’ 179.000,- k.k.
EYGELSHOVEN: prima halfvrijstaand woonhuis met gas-c v., tuin
en berging. Ind : grote kelder, ruime entree met toilet, sfeervolle
woonkamer ca. 44 m 2.keuken met diverse apparatuur, dne slaap-
kamers, badkamer met douche, ligbad en 2e toilet. In 1988totaal
verbouwd. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 109.000,- k.k.

HEERLEN: rustig gelegen
"""^"^■■■^■■■■HawM hoekwoning met gas-c.v., gara-

-1 1 ge, berging en tuin. Goed on-JM OH derhouden. Gedeeltelijk dubbe-
■■ ' VBflflj le beglazing. Ind. o.a. twee kel-

ders, woonkamer, eetkeuken,
■ drie slaapkamers, badkamer.

m* ._ Wk zolderberging. Koopprijs
ZSjgkWmmmmmmm-WW"^- f g5.000.-k.k._

mmgm\t HEERLEN-Centrum: wo-
■HStVJ ningen metruime garage, cv-

WI Pater Beatusstraat, op loop-
I afstand van het winkeleen-
JPEI trum van Heerlen. Goede

i jff 11 mer, keuken, drie slaapka-
I -^W mers, badkamer Dank zij de

de netto maandlast slechts vanaf ca. ’ 570,-.

HEERLEN-Bekkerveld: herenhuismet cv., inpandige garage
en grote tuin (totaal ruim 1000 m 2). Op loopafstand van het
centrum. Ind. o.a. Souterrain: twee kelders. Begane grond:
royale hal, grote living (ruim 60 m 2) met parketvloer en open-
haardpartij. eetkeuken met een keukeninstallatie met appara-
tuur, bijkeuken 1e verd: drie royale slaapkamers (twee met
kastenwand). Zonneterras. Twee badkamers 2e verd.: slaap-
kamer met vaste wastafel Prijs op aanvraag.

HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) - te huur: in aanbouw
Type A: (nog 3 appartementen). Woonkamer, keuken, tweeslaap-
kamers, badkamer, twee balkons, berging. Bruto opp. ca. 95 m 2.
Huurprijs / 910- per maand inclusief servicekosten Type B: (nog,
twee appartementen) Grote woonkamer, keuken, twee slaapka-
mers, badkamer, patio. Lift. Bruto opp. ca. 115 m 2. Huurprijs

’ 1375- per maand inclusief servicekosten.

HEERLEN:rustig en centraalgelegen appartement opde 1eetage
met fietsenberging. L-vormige woonkamer, dichte keuken, twee
slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet,
goede isolatie. Prima staat van onderhoud. Aanvaarding in over-
leg Vraagprijs ’ 82.500,- k.k.
HEERLEN - Heerlerheide: Beleggingspand: Drie oudere pan-
den. Totale huuropbrengst ca. ’ 12.500,- per jaar. Prijs n.o.t.k.

._ HEERLEN-Grasbroekerveld:LmWmmmmm_\_\\________\ woonnuis met gas-c.v en kleine£f tuin. Geheel onderkelderd
Jk flj I Woonkamer - keuken, drie slaap-
■l " kamers, badkamer Vraagprijs:

HEERLEN-Schimmelpenninckstraat
12premis A-woningen:
Door aannemer Peters uit Brunssum worden ruime halfvrij-
staande woningen gerealiseerd met gas-c.v., berging (moge-
lijk uit te bouwen totgarage) en tuin. Ind. o.a. L-vormige woon-
kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en zolder.
De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas-
sing Netto maandlast ca. 595-

T^lijfeiliJi "|?
i ii / <^s=

HEERLEN: op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
en achteringang. Ind. o a.: kelder, woonkamer, aparte eetkamer,
keuken met bijkeuken: 1e verd : drie slaapkamers, badkamer met
douche, groot dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en
mansardekamer Pand is goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe
electrische bedrading. Vraagprijs: ’ 139.000,- k.k.

■T.y. HOENSBROEK: woonhuis met
MhMHM *jm'm*-''~—_mm} gas-c.v., berging en tuin. Rustige

I en goede woonstand Goed on-
I derhouden, achterom bereik-

■J i—| -<"■ baar. Ind. 0.a.: kelder, royale hal,
I woonkamer - serre, keuken, vier

Ik slaapkamers, badkamer, zolder.
K Pnjs: ’ 114.000,-k.k

| KERKRADE: prima onderhou-
m^bbb^bh den woonhuis met gas-c.v. en

MMljfl garage (in achtertuin). Ind. o.a.
betegelde hal. toilet, ruime

yST^_^___m_l p woonkamer met tegelvloer en, l l 11 1 schoonmetselweri^wand, ged.
jHÉnk <*jÉr;: k open keuken, 3 ruime slaapka-

■ fiWÊÊÊÊ mers, grote badkamer met o.a.
1 jii ligbad. Mooie zolder. Aanv.

k.k.

KERKRADE: een gescha-

I^MMvJktai pc- met c v "9as> 9ara9e en
'^^l tuin. Ind. 0.a.: L-vormige

woonkamer met open haard
en parketvloer, eiken keuken

' met diverse apparatuur, kel-
J der, 3 slaapkamers, badka-

*^» - 2e toilet, geïsoleerde zolder
(via vliezotrap) Kwalitatief is deze woning zeer goed uitge-
voerd en onderhouden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:

’ 259.000.- k.k.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.

KERKRADE-West (Terwinselen): Royale halfvrijstaande en1 vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage).Gas-c.v. en tuin (ca. 15 meter diep). Royale L-vormige woon-kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. De pre-
mie-A-regeling 1988 isop deze woningen van toepassing (vrij-
staande woning premie C). Netto maandlast premie-A-woning
C3. f 393,—. ;I ;—. 1

SCHAESBERG: halfvrijstaand :
'mm„mmrmmmmm-m_mm-m* woonhuis met gas-cv., garage____ en tuin. Bouwjaar 1976. Muren

'i-d en dak ziin geïsoleerd. Ind. 0.a.:
M_ , i ' '4_~"ftS woonkamer, keuken, 4 slaapka-

mers, badkamer, zolder (vaste
9*_ f- ''l 'raP) Vraagprijs f 138.000,-ILE Dj- |

JU I SCHAESBERG-Cen-B trum: vrijstaand woonhuisff f met mooie grote tuin (to-
|B I taal perceel ca. 1000 m 2).

’ y I f Garage, tuinberging, c.v.-. V I 9as. Bouwjaar 1976. Goed— H [ onderhouden Rolluiken.
■Tf'Él 1 I <">°k zeer 9escnikt voor

I J! "J I praktijkruimte, kantoor e.d
I Aparte ingang naar souter-
rain. Ind. 0.a.. geheel on-

derkelderd, royale hal,
L-vormige woonkamer (ca. 55 m 2) met open haard. Keuken
met apparatuur, zes slaapkamers, twee badkamers, douche-
ruimte, zolder. Vraagprijs / 295.000,- k.k.

ÜBACHOVER WORMS: ruim woonhuis metc.v.-olie grote garage
en tuin. Gedeeltelijk dubbelebeglazing. Ind. 0.a.: 2 kelders, woon-
kamer-ensuite, keuken, bijkeuken, doucheruimte, 4 grote slaapka-
mers, vaste trap naar zolder, 2 zolderkamers, grote zolderruimte.
Koopprijs: ’ 127.000,-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: rustig gelegen woonhuis met gas-c.v.,
berging en tuin. Achterom bereikbaar. Muren en dak zijn geïso- j
leerd; gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.: hal, woonkamer,
keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste trap). Koop-
prijs ’ 98.000.- k.k.

ÜBACH OVER WORMS: een

»

uitstekend verzorgd en onder-
f. houden geschakeld woonhuis

met tuin, cv-gas en garage Ind.
| *-—i LL- 0.a.: luxe keuken met appara-

"■* _\ *_m mm tuur 9role Z-vormige woonka-
f^""-1 'I \ mer me' oDen naard' tuinber-.. I *B I gin9' dne slaapkamers, badka-

WLMiI " Ü IL mer mcl ligbad, douche en 2e
■C Keiftfl HIÉiHS toilet. Rondom dubbele begla-mmmmmmm.m__-___^-^-^_UM Zl ng en rolluiken. Goed geïso-
leerd Aanvaarding: in overleg. Prijs: ’ 129.000,-k.k.
VOERENDAAL: aan buitenrand met vrij uitzicht gelegen halfvrij-
staand woonhuis met c v-gas, ruime garage en zonnige tuin. Ind.:
gang, toilet, woonkamer, gedeeltelijk open keuken, drie slaapka-
mers, ruime betegelde badkamer, bergzolder. Aanvaardingn.o.t.k.
Koopprijs ’ 149.000,-k.k.

KANTOOR-/WINKEL-/ i
BEDRIJFSPANDEN

HEERLEN- hoek Dautzenbergstraat Oranje Nassaustraat Nog
te bouwen appartementencomplex met winkels. De oppervlakte
van deze winkels varieert van ca. 100 m 2 tot ca. 135 m 2. Nog
slechts 2 winkels te koop. Koopprijs winkels, inclusief c.v.-gas-in-
stallatie, keukentje, toilet en notarisskostenvanaf ’ 300.000,- excl.
b.t.w.
KERKRADE: tussengelegen café-wconhuis met c.v.-gas en tuin.
Ind. 0.a.: kelder, caféruimte, toilettengroep, garderobe, keuken,
badkamer. 1e verd.: L-vormige woonkamer, twee kamers. 2e
verd.: drie zolderkamers. Vraagprijs ’ 135.000,-k.k.
KERKRADE-Chèvremont - Toupsbergstraat: voormalig winkel-
pand, gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd) met woonruimte.
Achterstallig onderhoud. Ind. 0.a.: vier kelders, winkel-kantoor-
ruimte, woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Prijs
f 69 000.- k.k. ,r SCHAESBERG: vrijstaand

woonhuis met aparte kantoor-
ruimte, gelegen aan de rand

È^^^_ van het industrieterrein „Strijt-
f WÊÊ__mm" na9en" Woonhuis: md. 0.a.:

’■ hal, ruime woonkamer, eetka-
mm tmi _T _ fm _\ mer- comP'eet ingerichte eet-

m**i^F Wb*_\ F ■ keuken. 4 slaapkamers, com-
\m_W pleet in9ench,e badkamer, zol-

der, kelder, kantoor: totaal ca.
80 m 2met uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte
ruim 1400 m2.Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 435.000.- k.k.

[ ' SCHAESBERG: vrij- I
____^^^l^^» staand, modern woonhuis

VI ' met gas-c.v., bedrijfs- en
\W_W kantoorruimte met gas-c.v.
H^L en tu'n 'nd woonhuis:

sout.: 2kelders: part.: roya-
le hal, ruime woonkamer,
eetkeuken met apparatuur,
bijkeuken, studeerkamer;
1e verd.: 4 slaapkamers,

badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte: twee kantoorruim-
ten, toilet, doucheruimte, werk-/magazijnruimte (totaal ca. 110
m 2). Prijs ’ 365000,- k.k. |

SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
naastgelegen winkel-/kantoor- ol praktijkruimte (ca. 50 m 2). Ind.
0.a.: kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met
aanbouwkeuken en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder:
rolluiken. Vraagprijs ’ 147.000,-k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

pjckéc Eftffik
makelaardij bv

H 3
NVM van Itersonstraat 15,postbus 31193, 6370 AD Landgraaf

"—'"" ook 's zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

m__mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmm*m___________________.___.\-m__________tmm—^—

LANDGRAAF
De notarissen J.L.TH. Oostwegel en

mr P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West
en op vrijdag 3 maart a.s. des namiddagsom 15.00 uur in

'café-dancing-restaurant het Streeperkruis, Streeperstraat 66 te

' Landgraaf, op grond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wet-
ïk publiek bij opbod en afslag verkopen:

Gemeente Landgraaf
WOONHUIS MET TUIN

-en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Land-
' graaf, Leemkoel 25, kadastraal bekend als Gemeente
'Landgraaf, Sectie D nummer 296. groot 1,03aren.

benedenverdieping: keuken, woonkamer, ber-- ging, toilet 1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer met
'douche en toilet 2e verdieping: slaapkamer, berging. Aanvaarding: direct bij betaling koopprijs.
' Betaling van de koopprijs: uiterlijk 15 april 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notanskan-

' toor, Willem-Sophiaplein 10te Kerkrade-West, tel. 045-411945
I 147319

BRUNSSUM
Notaris J.J.M, van de Ven te

Merkelbeek, gem. Onderbanken
i

1zal op woensdag 22 februari as. om 15.00 uur in hotel Ker-
keveld te Brunssum, Kerkeveldstraat 7, in het openbaar bij

' opbod verkopen, krachtens art. 1223 8.W.:

het woonhuis met tuin
te Brunssum, Torenstraat 1, kad. bekend Brunssum, sectie
B nummer 5366, groot 1,48 are.
Indeling:
parterre: hal, kamer, keuken, toilet;
1e verdieping: 3 slaapkamers, douche met toilet.
Aanvaarding: bij betaling van de koopprijs (zonodig met
behulp van de grosse van de veilingakte).
Betaling: uiterlijk op 5 april a.s.
Bezichtiging: in overleg met de notaris.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Steenweg 40 te, Merkelbeek, tel. 04492-2222.

"

HOENSBROEK

= |fe I mer met parketvloer == m*m-^m_^_mmm*mmm en Qpen haarr J 46 m 2, 5=
55= studeer hobbykamer ± 18 m2, dichte keuken, mo- =5=_____ dern, mcl. app., terras + tuin, garage 7.00x3.00. 1e =I verd.: 2 slaapkamers en luxe uitgevoerde badkamer. === Aanvaarding vrijwel direct.

KERKRADE
j^ vanaf ’270.000- 555
7Z|i^ v.o.n.

jB Bk Binnenkort wordt ge- |
Wm n^jfi HÉk.^ start met de bouw van =

M 3 stolpbungalows aan 5
bmb I de Adriaan Brouwer- __=

= I I straat. Kavels ± 900- 5=5
5= m*mmm*%mmm*%mmmm_ 1100 m 2 |nrj. beg.gr.: == hal, woonkamer met open keuken 62 m 2, bijkeuken, ==== 1 slaapkamer 20 m2met badkamer, garage. 1everd.: =
= 2 slaapkamers + hobbyruimte en badkamer. 2e =
55= verd.: zolder. * optimale isolatie *, gasverbruik =55
555 1100 m 3. 5=

= J_____i X___é LANDGRAAF■ J»j ’ 135.000-k.k.I Ouder gerenoveerd 5
I halfvrijst. woonhuis ===.Il I met garage en royale =j=j

\ i!]Ufl I tuin. Ind.: kelder. =Kul I Beg.gr.: hal, grote =I woonkamer, keuken E
55= m__mm___m__-__*wmmmwm__--__m ejken badkamer 5=5
5=5 met ligbaden vaste wastafel, terras + tuin. 1e verd.: =
| 3 slaapkamers. 2everd.: zolder te bereiken via vaste 555

* MERKELBEEK4| Bk f 198.000,- k.k.
I^fc vrijst. woonhuis met _____

Hb* cv. en garage. Sout.: =
555 I kelder. Beg.gr.: hal1 met toilet, woonka- ===■ mer met plavuizen- 5=

2 vloer en Vi-open keu- 5=
55= mWmmmmmmmmmmmmmmmm.ken jnc) app. terras
555 + tuin, garage + hobbyruimte 9.00x4.00.1e verd.: 3 5=5

= slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, vaste === wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolderruimte te berei- =5
| ken via vliezotrap. Aanvaarding vrijwel direct.

SCHAESBERG =
4 , ’ 278.000,- k.k.

5=5 m^m -**^_^_^_^^m |e slaapkamers, bad- =5 kamer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toi- ==5
5= let. 2e verd.: 1 slaapkamer + berging. Aanvaarding ===
= in overleg. _____

VOERENDAAL

’ 148.000,- k-k.
H^^. Halfvrijst. woonhuis =|t^ met garage, bj. 1984, E

555 IL 'Un Bla 9eneel geïsoleerd. ___=Wêm Ind.: hal, woonkamer =I met halfopen keuken == ■ en plavuizenvloer =
5=5 ter- s||
£55 ras + tuin, grote garage. 1e verd.: 3 slaapkamers + =
55= badkamer; 2e verd.: zolderruimte te bereiken via 5=5
= vaste trap. Aanvaarding direct.

= VOERENDAAL

5 terras + tuin. 1everd.: 1 slaapkamer + douche.Aan- |
| vaarding in overleg.

| TE HUUR

I WINKELCENTRUM HEERLERHEIDE
| Winkelunits vanaf 63 m2, front sm, mcl. toilet, keu- ==£
5 ken, verlichting, verlaagd plafond en cv. Aanvaar- =I ding 15-3-1989. Huurprijs ’ 15.750- per jaar.

g Woning of bedrijfspand verkopen? M
MakelaarErnens kan u

van dienst zijn. ! 1
Geen verkoop - geen kosten.

|. Maak vrijblijvend een afspraak.

" Itakelaar o.gT "" Taxatlee f§j
_E " Bedrljfeobjecten " Hypotheken
Ü " Woningen " Verzekeringen

I makelaardij W I|ern£ns|
Hoolstraat 42, Voerendaal

|1 Tel. 045-752142 . §§
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

VOERENDAAL
Mr. J.J.O. Huisman, kandidaat-notaris, waarnemer
van het vacante kantoor van notaris J.J. van Riet

te Hoensbroek-Heerlen
zal op maandag 27 februari aanstaande om 14.00 uur in
café-restaurant de Poat van Voelender, Jeustraat 75 te
Voerendaal, ex artikel 1223 - 2 8.W., in het openbaar bij op-
bod en afslag verkopen:

winkelpand met boyenwoning
Kerkplein 64-66 te Voerendaal.

Het winkelpand met boyenwoning met centrale verwar-
ming, berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorighe-
den, staande en gelegen te Voerendaal, Kerkplein 64-66,
kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie F nummer
1555, groot 4 are 15 centiare.
Aanvaarding: na betaling van de koopsom, uiterlijk per 10
april as.
Wat betreft de winkelruimte onder gestanddoening van de
lopende huurovereenkomst.
Voor wat betreft de boyenwoning vrij van huur en ongevor-
derd.
Zonodig -kan ontruiming bewerkstelligd worden krachtens
de grosse der akte van veiling.
Bezichtiging: uitsluitend in overleg met notariskantoor.
Nadere inlichtingen ten notariskantore, Juliana Bernhard-
laan 118 te Hoensbroek-Heerlen, tel. 045-213639.

lullij
Sinds 1938

HEERLEN
Vraagprijs ’ 114.000,-
Tussenliggend woonhuis
met voor- en ruime achter-
tuin. Ind. o.a. kelder, woon-
kamer, keuken, berging,
badkamer voorzien van
douche, vaste wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers,
zolder.

HEERLEN
Vraagprijs ’ 169.000,-
Groot representatief kan-
toorpand, ook als stadswo-
ning te gebruiken. Ind. o.a.
beg. grond: kantoorkamer,
toilet, keuken, bijkeuken.
Verd.: 3 kantoorkamers,
badkamer met toilet, ber-
ging. 2e verd.: overloop en
4kamers. Voor- en achter-
tuin.

HEERLEN
Vraagprijs ’ 210.000,-
Zéér ruim, karakteristiek,
halfvrijstaand herenhuis.
Gelegen op 5 min. loopaf-
stand van het centrum. In-
pandige, onderliggende
garage, woonkamer ensui-
te, keuken, bijkeuken, kan-
toorkamer, toilet. Verdie-
ping: royale overloop, ge-
sloten trappenhuis naar
zolder, 4 slaapkamers.
Voor-, zij- en zéér grote
achtertuin (totaal 1465m 2).

" "■ &l "■ im__.

HOENSBROEK
Vraagprijs ’ 195.000,-
Zéér ruim tussenliggend
winkel/woonhuis met bo-
yenwoning en achterlig-
gend appartement, ruime,
berging en magazijnruim-
ten, achterinrit en achter-
plaats/tuin. Totale inhoud
van gebouw circa 1750m 3.
Verkoopruimte circa 130
m 2.

SCHAESBERG
Prijs n.o.t.k.
Tussenliggend winkel-
woonhuis met achter-
plaats, achterinrit, garage,
winkelruimte, berging, ma-
gazijn, eigen entree, bo-
yenwoning, woonkamer,
keuken, groot dakterras,
badkamer, 4 slaapkamers,
zolder. Goede staat van
onderhoud.

1
SPAUBEEK
Vraagprijs ’ 269.000-
Royaal boerenwoonhuis
met binnenplaats, royale
achtertuin en huisweide.
Geheel verbouwd en ge-
moderniseerd. Voldoet ge-
heel aan alle momenteel te
stellen wooneisen. Grote
woonkamer, keuken met
complete aanbouwkeuken,
complete badkamer, 4
slaapkamers, diverse
bergruimten. Prima staat
van onderhoud.

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

—t

E22
HEERLEN-Welten
Fraai gesitueerd appartement
op eerste verdieping, met vrij
uitzicht. Ind. o.a. ruime entree,
woonkamerca. 30 m 2, gesloten
keuken, twee slaapkamers,
badkamer, ruime balkons, kel-
derberging.
Vraagprijs ’ 92.500,- k.k.

V [I !"■■ **>l_
. miimrT^^I ja-^gimmmm"^ ' \\__M_mJ*_t_B__B^'

HEERLEN. „Mooi, comfortabel appartement!"
Ind. kelder, woonk. (26 m2), keuken, 2 slaapks., badk.
m. douche en v.w. Vraagpr. ’ 82.500,-k.k. Aanv. 1-4-, .
'89.

HEERLEN. "Interessant beleggings-objekt!"
Ruim herenh. nabij centrum. Ind. 7 kamers gem. keu-
ken, 2 douchegelegenh., 2 toiletten. Vraagpr.

’ 110.000,-k.k. Aanv. direkt.

HEERLEN. "Mooie woning in leuke buurt!"
Ind. hal, woonk. 28 m2, dichte keuken, garage, 3
slaapks., badk., zolder bereikb. via vaste trap, m. mo-
gelijkh.voor 4e slaapk.Bj. 1981. Geïsoleerd, ged. dub-
bel beglaasd en roll. geen bebouwing achterzijde.
Subsidie ’5000,-. Prijs ’129.500,- k.k. Aanv. in
overleg.

KERKRADE. "Leuk huis in kindervriendelijke
buurt!"
Ind. hal, woonk., aparte eetkamer, half-open keuken,
garage, 3 mooie slaapks., ruime badk. m. ligb., v.w. en
2e toilet. Grote zolder. Geïsoleerd, ged. dubbel
beglaasd. Bj. 1980. Prijs ’125.000,- k.k. Aanv. in
overleg.

MAASTRICHT/HEER. "Ruim herenh. m. garage en
tuin!"
Ind. hal, L-vormige woonk., grote woon/eetkeuken m.
moderne mr., berging, 3 slaapks. m. mogelijkh. voor
4e, ruime badk. m. ligb., v.w. en toilet. Zolder. Flinke
achtertuin. Vraagpr. ’ 155.000,-k.k. Aanv. evt. direkt.

WAHLWILLER. "Halfvrijstaand woonhuis... dicht
bij de natuur!"
Ind. kelder, ruime Z-vormige woonk. m. open keuken,
grote bijkeuken, berging, 3 slaapks., douche, zolder.
Geheel voorz. v. rolluiken. Vraagpr. ’99.000,- k.k.
Aanv. in overleg.

Tevens zoeken wij voor diverse relaties
woningen in alle prijsklassen te koop of

te huur.

!Z7\—'|
i NEDL) !Il| __*m %*** \J TEL. ZATERDAG

■ 043-645352
I beheer o.g. MA v

_, , y.. TEL. MA. T/M VR.makelaardij 045-710909

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

Willem en MaryLoterij. Hulpvoor de Afghaanse vluchtelingen.
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i -* Put

SITTARD j meHeerlenerweg 43. v* f~.gerenov. halfvrijst. M* "drijfsruimte (130 rrn u
aanvr. Zeer geschM,
bedrijf (vele doeleind* Oft
800 m 2. Aanv. dired b/e
prijs ’ 179.000,-. rm

bebom !:
Buchten, Dorpsstra» "K
Open huisll! Open
Unieke aanbieding!"' °<
rende degel, vrijsljj' 2}i
ning, voll. geïsol., " Vd
zeer lage vraagpr «
’235.000,-. Deze '
kunt u heden en meir >
sen 13.00 en 18.00"* 'blijvend bezichtig** "«
zuim niet te kijken * *uw kans!!! W,

U
GELEEN
Stationsplein 9. Djj VI
slpk., cv., gr. tuin. v" ".
’117.500,-. Ie
BRUNSSUM
Kruisbergstr. 68, 'cv., garage. Opp.: 990 ,
st. onderh. Ind. <#
Vraagprijs ’395.000.'
OIRSBEEK
Opdegraaf 38. Op "<■»,
gel. terraswoning, 4 sr.
toor e.d.
f 175.000,-.

MUNSTERGELEEN .
Nieuwbouw!!! Op "*,
woonst, direct nabij 9^tiegebied wordt binne*;

I start met debouw van (
lux. voll. geïsol. vrip
o.a. 4 slpk., garage.'■i
tuin. Opp.: vanaf4401 y
prijs vanaf ’ 275.000.7
excl. renteverlies. UJJdoe op aanvr. verkrijgt

PUTH/SCHINNEN ÉBovenste Puth, rus»
bouwkavels voor vrijsj (
gen. Opp. ca. 900 "Z
prijs ’ 85.000,-. Doe*

N.M.W. Qua*
makelaar-taxateUlJKlid NVM, Gelres«»

Munstergele«J
tel. 04490-196*

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
Rolluiken
Jaloezie*^Zonnescherm

Vrijblijvende prijst
MICA JZONWEFW

Showroom:1 ' Sittarderweg 116.
J Tel. 045-7216^

janOpreilhtT-J
J« nartÜ I 8.30-1 3- I

een floede P»ro> 1 OPen »
"■" " " I

—"—T^ïïSS^j
onze vestig g^=s
\n Maastricm &^

i— tim^WL
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TE HUUR

IN HEERLEN
D GEITSTRAAT: 3-kamerappartementen met balkon. . I
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toil6,

slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 545,82 per maand, exclusief voorschot servicekosten-
D KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met balkon en lift. sp.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 r
2 slaapkamers en berging. .e(i.
Huurprijs vanaf ’533,24 per maand, exclusief voorschot servicekos
IN BRUNSSUM \
D PALLASHOF; 2-kamerappartement met tuin of balkon. .. 1
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, ton6 >slaapkamer en berging. teri-
Huurprijs vanaf ’613,29 per maand, exclusief voorschot servicekos
INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK:
HEERLEN: Heerlerbaan, Comeliusplein, Lokerstraat, Wannerpi
Wannerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievoy <
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: Barbara
GELEEN: Rijksweg-Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan.
Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw.
VOOR MEER INFORMATIE:

VA-BOG [?a©dterikaoDdl
Voogt-Abma , .—

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen .
tel. 045-424515, fax 045-425439 _^-"^
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Hard werken voor
mannenpil in de
volgende eeuw

*°'i jaarof vier, vijf geleden leek het wel wereldnieuws. Op gezag van
tobtikaties in het Nederlandse Vakblad voor Biologen maakten de
J^ste Nederlandse kranten met enig tamtam meldingvan 'de ontdek-
*m9 van de mannenpil'.

JjCri/na, luidden die berichten, was uit de kantoenplant een bestand-
j*0' gewonnen dat een hoogst effectieve vruchtbaarheidsremmer
"kek te zijn. Een geringe dagelijkse dosis zou al voldoendezijn om bij
linnen binnen enkele maanden een betrouwbare onvruchtbaarheid te
tonerkstelligen. En na het beëindigen van dezebehandeling zou in de
"Hoste gevallen een volledig herstel van de vruchtbaarheid optreden.

zoals hetmiddel werd genoemd, leek hetEi van Columbus te
9h En het tot staan brengen van de explosievegroeivan de wereldbe-

_H<ing zou in theorie nu nog slechts een kwestie van tijd behoeven te
*»n.

Want, zoals wel vaker gebeurt, de geestdrift over de ontdekking
Va" dit broertje van de pil bleek toch te voorbarig. Gossypol kent een

bijwerkingen, waardoor de gebruiker ernstige schadekan onder-
J^en. Bovendien bleek in een groot aantal onderzochte gevallen de

onvruchtbaarheid blijvend.

"JJ' Gossypol betreft is hiermee eigenlijk de kous af, zegt de aan de
jwischeFaculteit van de Erasmus Universiteit verbonden fundamen-,e*l onderzoeker dr. J. A. Grootegoed.

tract, dat in China wordt gebruikt
om reumatische gewrichtsaandoe-
ningen en huidziekten te bestrijden,
maar dat bij mannen onvruchtbaar-
heid veroorzaakt.

„In China is men nu bezig de ver-
binding die onvruchtbaarheid ople-
vert van de overige bestanddelen te
scheiden. Ze zijn ervan overtuigd
dat dat kan. Dat is dus een kwestie
van afwachten. Ik hoop alleen niet
dat we hiermee een tweede Gossy-
pol-story krijgen. We hopen op kor-
te termijn te weten wat die actieve
verbinding is om dan tekunnen on-
derzoeken wat het mechanisme is.
Hoe het werkt."
Aan de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam en aan andere wetenschap-
pelijke centra wordt intussen niet
afgewacht. Een groot aantal weten-
schappers wijdt zich aan onderzoek
waarbij hormonale regulatie van de
mannelijke vruchtbaarheid en het
opwekken van antilichamen tegen
spermatozoa-antigenen de kernbe-
grippen zijn.
Een heel interessante ontwikkeling
in dit verband, vindt dr. Groote-
goed, zijn de op immunologische-
anticonceptie gerichte proefnemin-
gen van de Amerikaanse weten-
schapper Paul Primakoff. Bij proe-
ven op cavia's aan de universiteit
van Connecticut wist deze met een
zelfde uit spermatozoa geïsoleerd
eiwit onvruchtbaarheid te bereiken,
bij vrouwtjes en mannetjes. Het
wachten is nu op de isolatie van
een vergelijkbaar eiwit uit menselij-
ke zaadcellen. Een andere moge-
lijkheid die volop in de aandacht
staat is het bedrijven van anticon-
ceptie met behulp van mannelijke
hormoonpreparaten. Daarbij gaat

het erom het aantal spermatozoa
en het bevruchtend vermogen er-
van zo te verlagen dat onvrucht-
baarheid wordt bereikt, zonder ech-
ter dat dooreen tekort aan het man-
nelijk geslachtshormoon testoste-
ron het libido te lijden heeft.

„Het principe ervan is duidelijk,"
zegt Grootegoed. „In Duitsland,
Amerika en een aantal andere lan-
den worden hiermee al jarenlang
proeven op mensen gedaan. Maar
het moet nog verder worden verbe-
terd."

Mochten alle inspanningen binnen-
kort een effectief middel opleveren,
hoe lang zal het dan nog duren eer
het (op grote schaal) beschikbaar
is?

Dr. Grootegoed: „Je moet dan niet
denken aan de komst van vrouwen-
pil. Die was er in de jaren zestig in-
eens vrij snel, leek het. Het lijkt
waarschijnlijk dat er bij een nieuw
anticonceptiemiddel veel eisen zul-
len worden gesteld en waarborgen
yerlangd. Ik denk dat wanneer we
nu zouden weten wat we moeten
doen de ontwikkeling van een
bruikbaar en makkelijk toepasbaar
middelnog zeker tien tot vijftien jaar
zou duren."
„Wij vinden dat je niet kunt volstaan
met het feit dat er een goede vrou-
wenpil is, daarop kun je het niet la-
ten aankomen. Het gaat erom dat
het aantal mogelijkheden wordt uit-
gebreid. Gewoon een kwestie van
rechtvaardigheid. Er moet dus snel
het een en ander gebeuren willen
we in de eenentwintigste eeuw een
goede mannenpil hebben. Dat is
eigenlijk de boodschap."

piet koster

Het probleem kan simpel onder
woorden worden gebracht. „Op dit
moment", betoogt dr. Grootegoed,
".telt de wereldbevolking ongeveer
vijf miljard mensen. Per dagkomen
er ongeveer tweehonderdduizend
mensen bij. En wanneer de groei zo
blijft doorgaan, zijn het er ergens in
de eenentwintigste eeuw zon tien a
elf miljard. Ruim het dubbele van
nu."

..Het vervelende is echter dat onge-
veer tachtig percent van de groei
zich afspeelt buiten de invloeds-
sfeer van de moderne medische
wetenschap. In de ontwikkelings-
landen, waar de mensen beneden
net bestaansminimum leven. En
sen bijkomend probleem is dat anti-
conceptie in die landen nu eenmaal
moeilijk ligt. Niet alleen als gevolg

„Ik bedoel, wanneer in Afrika een
man gaat trouwen en voor zijn
vrouw een flinke bruidsschat be-
taalt, dan verwacht hij zes è acht
kinderen te krijgen. Zon opvatting
is moeilijk te doorbreken."
„In een aantal ontwikkelingslanden
is de pil wel verkrijgbaar, maar veel
mensen weten nauwelijks hoe ze
ermee moeten omgaan. Sommige
vrouwen nemen het hele pak tege-
lijk in. Anderen nemen eralleen één
in wanneer zij gemeenschap heb-
ben gehad. Maar zo werkt het na-
tuurlijk niet."
„In een land als Egypte, waar de
bevolking explosief groeit, blijken
de meeste vrouwen niet eens te

van godsdienstige opvattingen,
maar ook omdat de hele samenle-
ving er nu eenmaal grote gezinnen
accepteert."

weten wat menstruatie is. Dus dat
zij zich niet kunnen voorstellen wat
een ovulatieremmer want dat is de
pil voorstelt, valt hen nauwelijks
kwalijk te nemen. Ook al zijn zij be-
reid de pil te slikken, het gebrekaan
kennis en begrip blijft een groot pro-
bleem."
„Anticonceptie, zeg ik wel eens,
heeft in de eerste plaats alles te
maken met ontwikkeling. De beste
anticonceptie is mensen ontwikke-
len, dat zou mijn stelling kunnen
zijn. Het is logisch dat regeringen
zich daarop meer en meer toeleg-
gen."
„Kijk," herneemt hij, „De vrouwen-
pil is een fantastisch middel. Maar
dat neemt niet weg dat er toch een
mannenpil moet komen. Straks zit-
ten we met tien miljard mensen en
dat blijven er alleen maar tien mil-
jard wanneer er op grote schaal
aan goede anticonceptie wordt ge-
daan. Anders zijn het er zo twintig
miljard. Om dat te voorkomen moet
er een pil zijn voor mannen, al was
het alleen maar een kwestie van
rechtvaardigheid ten opzichte van.
vrouwen. Het onderzoek daar naar

moet doorgaan, dat mag niet stag-
neren."

De hoop die tal van onderzoekers
in dit verband op het in China ont-
dekte Gossypol hadden gevestigd
is inmiddels ijdel gebleken. De
schadelijke bijwerkingen die bij re-
cent onderzoek aan het licht zijn
gekomen, geven biochemicus
Grootegoed voldoende reden om
van 'een dood spoor' te durven
spreken.

„In de katoenstreek van China,"
vertelt hij, „Had men ontdekt dat de
uit katoenzaad gewonnen olie een
effectieve vruchtbaarheidsremmer
was. Prima. Maar pas toen dat be-
kend was, is men het middel op
grote schaal gaan onderzoeken. De
omgekeerde weg, want in het fun-
damenteel onderzoek is het gebrui-
kelijk dat men iets eerst onderzoekt
op celkweken en proefdieren en
pas in de laatste plaats op men-
sen."
„Bij dat onderzoek, waaraan gedu-
rende een aantal jarenzon tiendui-
zend mannen hebben meegedaan,

is duidelijkkomen vast te staan dat
Gossypol toch een heleboel bij-ef-
fecten heeft. Kijk, het veroorzaakt
onvruchtbaarheid en het is een pil-
letje makkelijk in te nemen, maar
daarmee heb je de voordelen ge-
had. De bijwerkingen maken het
toch ongeschikt. Aangetoond is dat
het de kaliumhuishouding ver-
stoort, er treden vermoeidheidsver-
schijnselenop. Ook zouden de nie-
ren erdoor worden beschadigd."
„Daarnaast bleek naarmate men
Gossypol langer had gebruikt de
kans op herstel van de spermato-
zoa-produktie dienovereenkomstig
kleiner. De aanmaak van sperma-
tozoa bleek blijvend geremd, en dat
kan voor veel mannen niet de be-
doeling zijn. Bij het gebruik van hor-
monale middelen is het herstel wel
volledig."
De afwijzing van Gossypol, maakt
dr. Grootegoed duidelijk, betekent
echter niet dat onderzoekers de
hoop op het vinden van 'bruikbare
planten' hebben opgegeven. Hij
wijst in dit verband op een uit de
Tripterygium wilfordii gewonnen ex-

KRUISWOORDRAADSEL nr. 12
kan aan de puzzelcompetitie

Jj^lnemen per giro of per briefkaart.
**Fe per giro meedoet, dient de ge-
daagde oplossing op het girobiljet te

onder het woord 'medede-
len' en minstens ’ 2,50 over te ma-""n naar

puzzelactieUmburgs Dagblad
postgiro 1975600
Postbus 1000
$400 BA Heerlen
*Jj*doen per briefkaart gaat als volgt:
/Chiijf de oplossing op de adreszijde

kant waar de postzegel staat afge-
rukt), plak boven de gewone franke-

ten minste ’ 2,50 extra en adres-
de kaart aan

puzzelactie
Dagblad

postbus 1000
°400 BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
P>n te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
""rste letter van ledere oplossing
"chter elkaar te zetten, waardoor
**n zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
Puzzels moet u steeds de eerste
*tter gebruiken. Bewaar voor alle
*»kerheid de gepubliceerde puz-

doelstellingendie de komende vijf
jaar gerealiseerd kunnen worden
en waarvan de financiële midde-
len ontbreken. Continuering van
de Zonnebloemwinkelochtenden,
vormingsbijeenkomsten voor vrij-
willig(st)ers, de uitgave van een
eigen periodiek en aanvulling van
de inventaris zijn aktiviteiten die
met de baten uit deze puzzelaktie
zullen worden ondersteund.

Men mag zoveel oplossingen in-
zenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een prijs
en des te meer komt er ten goede
aan het doel van de actie. leder-
een kan meedoen, men behoeft
dus geen abonnee te zijn. Voor
werknemers van het Limburgs
Dagblad geldtechter, dat zij uiter-
aard wel mogen meepuzzelen,
maar niet in aanmerking komen
voor het winnen van een prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
kosten met zich meebrengt. Ver-
der wijzen wij erop dat het over-
gemaakte bedrag in zijn geheel
ter beschikking komt van de puz-
zelactie. Van de extra geplakte
postzegels op de briefkaarten
moet een gedeelte worden afge-
staan aan de PTT.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen.
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

Prijswinnaars
puzzel nr. 10
Oplossing:
IEDER
1e prijs
W. Balfoort
Past. Schleidenstraat 67
6431 KD HOENSBROEK
2e prijs
Mevr. Busschops-Liebens
Burg. Minkenberglaan 4
6109 AL OHÉ EN LAAK
3e prijs
E. Wijnbelt-van Gaaien
Heerlerbaan 53
6418 CA HEERLEN
4e prijs
J.A. Zwaan-Linckens
Jasparstraat 39
6164 HW GELEEN

Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf dagen
na publicatie van de puzzelop-
gave in ons bezit te zijn. Oplos-
singen die later binnenkomen
doen niet mee aan de prijstrek-
king, die wordt verricht door nota-
ris mr. P.M.jJ.A. Muijters te Heer-
len.

Om te kunnen meedingen naar
de beschikbaar gestelde prij-
zen moet op de briefkaart naast
het gewone porto ten minste
twee gulden vijftig (’ 2,50) ex-
tra aan geldige postzegels zijn
geplakt of per giro tenminste
twee gulden vijftig (’ 2,50) zijn
overgemaakt.

De Zonnebloem, afdeling Lim-
burg bestaat uit 22 regio's, ver-
deeld in ca. 220 plaatselijke afde-
lingen met ruim 3000 vrijwilligers
en vrijwilligsters.
De opbrengst van deze puzzel zal
worden besteed aan een aantal

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters in de vakjes met de cijfers 1
tot en met 5 achter elkaar zetten. U
leest dan een woord dat tevens de uit-
eindelijke oplossing van onze puzzel
vormt. U moet ditwoord niet alleen op-
sturen, maar ook goed bewaren (sa-
men met het nummer van de puzzel)
want u hebt het nog nodig aan het ein-
de van onze uit 20 delen bestaande
puzzelronde.

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtingen
over deze puzzel kan men te-
lefonisch terecht onder num-
mer 045-739885, uitsluitend
tijdens kantooruren: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.

Hoofdprijswinnares Hannie Balfoort:

'Daar gaan ze weer,
dacht ik elke week' PRIJZENPOT

1e priis ’ IQOO-

-2e prijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

ik heb net nog mijn dochter gebeld,
als zij eens wist wat er nu hier ge-
beurde..., hartstikke leuk..., ik vertel
het de buren toch nog maar niet, zij
lezen het we| in de krant..."
Op devraag of zij niet ookhaar man
zou willen verrassen, nietsvertellen
en dan vandaag met de krant te-
voorschijn komen, antwoordt zij la-
chend dat zij dat niet kan. Nee, zo-
lang verzwijgen dat zij nu eindelijk
in de prijzen is gevallen, dat kan ze
niet opbrengen.

De geijkte vraag over de besteding
van de puzzelwinst is snel beant-
woord. Joegoslavië is ook dit jaar
weer de vakantiebestemming. Er-
gens in ditvoorjaar gaan de heer en
mevrouw Balfoort de zon opzoeken
en de vakantiebeurs wordt op deze
manier extra gespekt.

" Dolblij datzij nu eindelijk een
keer in de prijzen is gevallen,
toont Hannie Balfoort het briefje
van duizendgulden

Foto: DRIESLINSSEN

[HOENSBROEK - Elke zaterdag
Wanneer de prijswinaars van deze

gepubliceerd werden, ver-
achtte mevrouw Hannie Balfoort
alweer niet. Jarenlang vult zij, sa-

[pen met echtgenoot Wim, de Lim-
Dagblad-puzzel in en - zoals

*ovelen - viel zij nog nooit in de prij-
ken.
peze week was het raak. Met op-

lEDER, die zij samen met
ruim drieduizend puzzelaars naar
oris toestuurde, is zij duizend gul-
"*n rijker. Zij had de blijde bood-
j*-hap snel door. Toen afgelopen

de puzzeldelegatie voor
de deur stond, combineerde zij su-
Rsrsnel 'U bent toch zeker niet van
jtetLimburgs Dagblad?' Dat waren
'^tograaf Dries Linssen, Thea

en collega Heidi v.d. Vlag
Jjarnens de afdeling PR en Promo-
"e wél. Tijdens de overhandiging
[^n het zo begeerde groene briefje
jNééf mevrouw Balfoort maar pra-
*n. „Wat leuk..., wat jammerdat U
JJjet iets later bent gekomen, dan
*as mijn man ook thuis geweest....

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretaris van Justitieop 5 okto-
ber 1988 aan het bestuur van
de vereniging De Zonne-
bloem, afdeling Limburg, ver-
gunning verleend onder num-
mer L.O. 880 160 193.

Grote LD-puzzelaklie voor de Zonnebloem

Limburgs dagblad
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Heerlen-Noord ’ 65.000-k.k.
Fraai appartement met berging en eigen cv., bouwjr.
1982, zeer goed onderh. Ind.: woonk., keuken, 2 slpk.,
badk. en hobby logeerkamer.
Schinveld ’ 75.000-k.k.
Past. Greymansstraat 2, ouder hoekhuis met flinke tuin.
Enig'achterstallig onderhoud.
Kerkrade ’ 85.000-k.k.
Pannesheiderstraat 93, zeer vakkundig gerenoveerde
tussenwoning met kleine binnenplaats, ruime hal, kel-
der, berging, fraaie douche, 2 slpk., mooie woonk. met
zonne-terras en aanbouwkeuken en zolder.
Heerlen-Centrum ’ 87.000-k.k.
Appartement, bwjr. 1981, zeer geschikt voor vrijgezel (2
slpk.)
Hoensbroek ’ 105.000-k.k.
Mariarade, Emmastraat 149, halfvrijst. woonhuis met
grote tuin. Ind.: kelder, woonk., keuken, bijkeuken, dou-
che, 3 slpk., zolder.
Heerlen ’ 125.000-k.k.
Gouverneurstraat, zeer goed onderh. halfvrijst. woon-
huis met cv., tuin, berging en gar., grote woonk., aan-
bouwkeuken, badk., 3 slpk. en zolder.

Geheel vrijblijvend en kosteloos
bespreken wij met eigenaren, die nu of op langere

termijn hun pand wensen te laten verkopen de prijs- en
verkoopmogelijkheden.

Troost Onroerend Goed, Heerlen, tel. 045-717976.
Te k. PAND met brandschade. Kaalheidersteenweg 43
Kerkrade. Vr.pr. ’ 55.000,-; Tel. 045-319847.
Te k. in VOERENDAAL Bongerd 25 halfvrijst. woonh.
met grote gar. en carport. Ind.: hal, toilet, grote L-vorm.
woonk. (47 m2) m. schuifpui, keuken met app., overdekt
terras m. openhaard, diepe tuin, ± 30 m. Verd.: 3 slpk.,
badk. met ligb., douche en v.w., vliering, pand moet van
binnen gezien worden. Bez. na tel. afspr. Tel. 045-
-751391.
Heerlen-Z. SOUTERRAINWON. voor snell beslisser.
Vr.pr. ’115.000,-. Get. w. ’118.000,-. Tel. 045-
-412716.

Luxe boyenwoning
te huur in Simpelveld. Ind.: woonkamer 10x5 m, werkka-
mer, badkamer, toilet, keuken, hal, 4 gr. en 1 kl. slaapka-
mer, zolder, gr. terras met fraai pan. uitz., tuin, garage,

gas-c.v. Event. met kant. 10x5 m. Tel. 045-441231.
Te koop in Bocholtz: kleine BOERDERIJ met huisweil-
and, ca. 4500 m 2, prijs n.o.t.k. Weiweg 2, Bocholtz. Ge-
legen in landelijke omgeving. Tel. 045-443847.
Te koop gevraagd WINKELPAND in centrum Heerlen,
Sittard, Geleen, Maastricht. Br.ond.nr. HK 698 Limburgs
Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
GELEEN, (nabij de Kluis), vrijst. woning. Hal met open
trap, woonkamer, L-vorm, ca. 50 m 2; open keuken, 2 kel-
ders (gas-c.v), 4 slaapkamers, badkamer, 2 balkons,
dubb. garage (caravanhoogte). Prijs n.o.t.k. Info: 04493-
-254Q.
KERKRADE-WEST: te k. degelijk pand, nabij centrum,
voor vele doeleinden geschikt, voor slechts ’ 69.000,-.
Tel. 045-442332.
GULPEN: te koop ruim halfvrijst. woonhuis in landelijke
omgeving in bosgebied. Gr. L-woonkamer 34 m 2 metapen haard, gr. keuken, luxe badkamer, 4 slaapkamers,
naet 2e toilet, vaste trap naar zolder, gr. tuin (1000 m 2), 2
gajages. Vr.pr. ’ 177.000,- k.k. Tel. 04450-2381.
r**_ ~

Kerkrade
Drievogelstraat 20: ruim tussenliggend pand met stallen
en tuin. Ind. 0.a.: ruime hal, kelder, voormalige winkel-
ruimte met 2 achterkamers, toilet en keuken; verdieping:

5 kamers, vaste trap naar zolder; cv.
Prijs ’ 68.000- k.k.

Übach over Worms
Kerkstraat 6: ruim winkel/woonhuis metruime garage en

tuin. Ind. 0.a.: winkelruimte 45 m 2,kantoorruimte,
kelder, keuken, aparte opgang naar ruime boyenwo-
ning. Voor velerlei doeleinden geschikt, goede parkeer-

mogelijkheden.
Prijs ’ 98.000- k.k.

Heerlen
Petrus Canisiusstraat 2: mooi en rustig gelegen sfeer-
volle vrijst. bungalow met inpand. garage en tuin. Ind.
0.a.: ruime hal (leisteen), L-vorm. woonkamer (60 m 2), 3
slaapkamers, badkamer met ligbad, volledig onderkel-

derd; cv. Direct te aanvaarden.
Prijs ’ 218.000- k.k.

Livac B.V.
Brugstraat 19, Sittard, tel. 04490-10855

Heerlen - Bekkerveld
Kommerlingstraat 20

Tussengelegen woonhuis, goed onderhouden, op dege-
lijke stand. Indeling 0.a.: prov.kelder, woonkamer met
parket en schuifpui naar groot overdekt terras, complete
keuken met installatie. Drie slaapkamers (voormalig
vier), badkamer met zitbad en vaste wastafel. Zeer mooi

aangelegde en onderhouden tuin.
Vraagprijs ’ 129.500-k.k.

Kok Vastgoed
Makelaars B.V. Heerlen

Tel. 045-712040
Te k. BOUWGROND 370 m 2, a.d. Akerstr. te Kerkrade,
mcl. tek. ’ 35.000- k.k. Inl. 04743-2224.
Te k. te KERKRADE-C. rust. gelegen woonh. met voor-
en achtertuin. Ind.: woonk. + keuk. met parketvloer,
mod. aanb.keuk., 3 slpk., badk. + ligb., douche, zold. +
kelder. Gehele pand i.z.g.st. + achterom bereikb. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-460791.
Te k. BRUNSSUM nabij MArebos, prachtige tussenwo7
ning. Ind. 0.a.: kelder, kamer, keuken m. eiken aanb.,
berging, 3 slpk., douche, zolder m. vliezotrap, geheel
voorzien van cv., dubbel glas, harh. kozijnen

’ 109.000,-. Te bevr. Hoevenaars Ass. b.v. Brunssum.
Tel. 045-252109.

Winkelruimte te huur
centrum Hoensbroek

Kouvenderstraat 25. Oppervlakte ± 130 m 2.
Inl. J.H. Heuts, Kapellerweg 41, 6132 AV Sittard, tele-

foon 04490-15282, tussen 16.00 en 19.00 uur.

Heerlen, Centrum
Looierstraat 28
Herenhuis met tuin, geschikt als woon-/zakenpand of
voor kamerverhuur. Woonkamer ca. 35 m2, keuken en
bijkeuken, totaal vijf slaapkamers, badkamer en berg-
zolder.
Prijs ’ 147.500,-k.k.

Kok Vastgoed makelaars b.v.,
Heerlen

Tel. 045-712040.
Te k. ruim dubbel WOONHUIS met 5 garages in Heer-
len. Kruisstr. Mogel. tot huuropbr. ’40.000,-. Pr.
’270.000,-. Inl. 045-711617.

Te k. pracht villa, hog. pr.kl., alle comf. m. siertuin, 35 m
fac x 90 m d., met achterl. inger. chalet, magazijn 12x8

'.m. Weg. n. ZUTENDAAL 121, Maasmechelen Opgrim-

" bic. Tel. 09-3211764788 na 18.30 uur.

MASA - expositie - MASA
over huizen in Spanje op zondag 19-2-1989 van 12.00-

-i 17.00 uur in het NOyOTEL, Sibemaweg 10, Maastricht.
Inl. MASA International, Amsterdam. 020-923087.-Te k. HOEKWONING met gar., voroz. van rolluiken.-Brandstr. 45 Eygelshoven. Tel. 045-351991.
Te k. OIRSBEEK prima onderh. terraswoning. Thermo-
pane beglazing, Z-kamer m. plav. vloer, mod. keuken +
app., 3 slpk., luxe badk., hobbyk., gar. ’ 160.000,- k.k.. Tel. 04492-4500.
Rustig gelegen, halfvrijstaand woonhuis met garage en
jtuin met terras. Inh. 488 m 3. Ind.: fraaie hal, woonkamer,. keuken, 3 slaapkamers, badkamer met douche en lig-
bad, apart 2e toilet, bepl. bergzolder, voll. onderkelderd
met div. voorz. K. Doormanstraat 19, ÜBACH OVER
WORMS, 045-323770. Bezichtiging na tel. afspraak.
Prijs ’ 105.000-k.k.
VOERENDAAL te k. halfvrijst. woonh. m. ruime gar.
Ind.: hal, woonk. met half open keuk., plavuizenvl., tuin
(zuid); 1e verd.: 3 slpk., badk. m. douche, v.w. + 2etoil.,
vliezotrap n. zolder, pr. n.o.t.k. Tel. 045-751863.
GELEEN: te k. portiekappartement op 4e etage. Ind.: gr.

" woonkamer, 9.15x3.70 m met open haard, eiken inb-
t .keuken met app., nw. badkamer en gr. slaapkamer
i(event. in 2 op te splitsen). Grotendeels betegeld voor-
Ien achterbalkon, cv. en ruime kelder. Vr.pr. ’ 69.000,-
-ik.k. Tel. 04490-48793. Bel gerust vrijblijvend voor be-
zichtiging.

Geleen-Zuid
Stikkerstraat 76

Heden
Open Huis

van 13 tot 15 uur
op goede lokatie nabij zie-
kenh. gel. ruim woonh.,
stijlvol verbouwd, met
mooie patiotuin, vrije ach-
terom, aanbouwk. (eiken),
aparte waskeuk., 4 ruime
slpk., cv., woonk. (46 m2)
met parket en voorzetka-

chel, badk., ligb.
en 2e toilet.

Kom vandaag vrijbl. kijken,

’ 139.000,-k.k.
Tel. 04490-42550,

Jos Storms o.g. Geleen.

ZUTENDAAL-België
pracht, bungalow in bosr.
omgev. Tel. 09-
-3211765072.
Broekstraat - SITTARD:
sfeervol halfvrijst. huis
(1936), nabij vijver/park.
Ind.: woonkamer, gang,
leefkeuken, bijkeuken, wc,
2 kelders; 2e verd.: 3
slaapkamers, badkamer
met wc, vaste wastafel en
douche; vaste trap naar
besch. zolder. Terras, tuin
met optimale privacy; cv.,
spouwmuurisolatie, dubbel
glas benedenverd. Prijs
’135.000,- k.k. Tel.
04490-18871.

SUSTEREN, oudere half-
vrijst. hoekw., land. ligg.
Ind.: bet. gang, kamer +
oudholl. plafond, 1 jr. oude
ruime aanb.keuk., compl.
met app., ruime bet. badk.,
ligb., douche, v.w.-aansl.,
wasm., bet. toilet + font.
kelder, berging, tuin (20 m)
+ terras. Verd.: 3 slpk. Mo-
gel. tot garage. Dit gezelli-
ge pand moet u van binnen
zien! Prijs ’77.500,- k.k.
Tel. 04499-2127, b.g.g.
04490-18647.
Te k. GEVRAAGD een
woonhuis met behoorlijk
wat tuin. Eventueel op te
knappen geen bezwaar.
Tot ’ 100.000,-; Snelle af-
handeling mogelijk. Tel.
045-220550. __
Te huur gevr. bedrijf/op-
slagruimte ±600 m 2, omg.
HEERLEN HOENS-
BROEK. 045-226604 of
postb. 2536, 6401 DA
Heerlen.

Te k. BOUWGROND 575m2, gel. aan de Klaasvel-
derweg te Lemiers-Vaals,
frontbr. 17 m. Te bevr.
04454-1709.
H.vr. WOONH. dichtbij
centr. Geleen i.z.g.st. Moet
van bin. gezien word. Geh.
voorz. v. roll. Grote aang.
tuin op zuid. Vr.pr.
’124.000,- k.k. Tel.
04490-46297. Na 18 uur.

Elsloo
I Aan woonerf gel. goed on
■ derh. woning m. vrije ach

terom, woonk., keuken, :
slpk., badk. m. ligbad (crè
me), vaste trap, zolder. berging en tuin (subsidie
mog.), pr. ’99.000- k.k
Mak.kant. Rob Dassen b.v- 04490-78431.
BRUNSSUM, Gregorius

■ laan 4: woonhuis te koop; Inl. 045-252358.

Kerkrade- Bleijerheiderstr., tussenge
1 bouwd woonh. m. achter
■ tuin, deels vz. van cv., mo

" gelijkheid voor huren var
autobox. Ind.: kelder

' woonk. ensuite m. schuif- deur, keuken, bijkeuken. toilet, 4 slpk., badruimte er
■ zolder. Prijs n.o.t.k.
i Inl.:

■ Taxateurs- en
makelaars-

kantoor
Van Wersch B.V.
Mak. 0.g., Stationsstr. 54

6461 EJ Kerkrade,
045-452234.

Met spoed te k. of te h. ge-
zocht WOONHUIS in Kerk-
rade. Br. o. nr. XE 088 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.
GELEEN nabij centr. in af-
gesl. straat, woonh. bwj.
1983, optim. iso. + hr. cv.,
berging, hal, toilet, woonk.,
open keuken, terras op zui-
den, 2 slpk., badk. m. 2e
toil., zolder. Kooppr.
’98.000,- k.k. Aanv. juni
'89. Inl. 045-212605.
HEERLEN nabij Oliemo-
lenstraat en Groene Boord.
Het woonhuis met tuin.
Beg. gr.: entree/hal met
plavuizenvloer, woonka-
mer met erker, luxe aan-
bouwkeuken, bijkeuken-
berging met spoelkeuken,
terras, ca. 25 m2, achter-
om bereikbaar; 1e verd.: 3
slpk., badk.; 2everd.: man-
sardekamer. Vr.pr.

’ 147.500,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber
(04498-51900).

BRUNSSUM-TREEBEEK,
Horizonstraat 22: halfvrijst.

i- woonhuis met garage en
i- tuin, groot overdekt terras;
3 cv. Hele pand thermopane
i- in kunststof kozijnen. Vr.pr.-, ’125.000,-. Voor af-
e spraak tel. 045-221569.
;; Heerlen

goed gelegen bakkerij met
;. winkel en woonhuis met
i. gar. o.a. kelder, winkel,

snijruimte, keuken, woon-
" kamer, bakkerij met jonge

oven, garage, hal/trappor-. taal, badk. vier slaapk., en. zolder, cv. perceel 390m2„ sp. te aanv. prijs
t ’ 230.000,- k.k.

Kerkhoffs
" Makelaardij o.g.
i Beek, tel. 04490-73427

Schinveld
Nieuwwijkstr. 20, witte
boerderijwoning met 450m2grond geleg. in mooie
straat met schuren, stallen,
garage, ruim van opzet.

■ ’ 95.000- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms o.g.
Geleen.

Geleen
Aan plantsoen gel. goed-
onderh. halfvrijst. woonh.
m. kelder, L-vorm. woonk.
m. open haard, woonkeu-
ken, 3 slpk., badk., vaste
trap, zolderk., garage en
tuin op zuid. Vraagpr.
’115.000- k.k. Mak.kant.
Rob Dassen b.v. Tel.
04490-78431.

U wilt een huis kopen?- U wilt uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

■ Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.
Schelsberg 132 Heerlen

Tel. 045-721866

Boerderij
Limb. type, 2750 m2, bin-
nenpl., stallen, cv.-gas,

nabij Wijlre, ’ 195.000,-
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardij,
lid NVM, Rijksweg 67, Gul-

pen, tel. 04450-2182.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Hoensbroek
i Patersweg 24
! ruim, degelijk halfvrijst.
! woonhuis met gar. Ind.:

o.a. living ca. 40 m2m.

" open hrd., gr. keuken met
eenv. install., 3 slpk., badk.
met ligb., zolder met 4e
slpk. Aanv. 7/89. Pr.
i ’ 148.000,-k.k.

1 Kok Vastgoed
makelaars b.v.

1 Heerlen, 045-712040.

; Vrijstaand

' Vaals, 4 slpk., badk., cv.--: gas ± 65 m2gr. semi-bun-
galow, koops. ’ 185.000,-
Makko Gulpen

Taxatieburo-makelaardij,
lid NVM, Rijksweg 67, Gul-pen, tel. 04450-2182.

Te koop gevraagd Kleine
BUNGALOW (event. Pa-
tio) B. o.nr. HE 100 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.

VOERENDAAL: haM
woonhuis met 9i!>
I.z.g.st. Hal, toilet, inW
ken, woonkamer ca- *cv., dubb. kelder, 4J»kamers, badkamer m*
bad, alu. kozijnen n**]
bele begl., terras met jj
kapping. Vr.pr. ’ 179'jk.k. Inl. 045-751891jJ
TONGEREN, België i
verk. bouwgrond ml
dentiële zone, van '1
m 2, 25 m fac. 0.8..'
gunstige ligging, 20W
Maastricht-Luik, 30 W"j
Duitse grens. Tel.
3212236435. >

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en W
re beroepen. Rente,
5,1% Spaarhyp. vaZ
Ook hypotheken tot I*
e.w„ tel. 077-519775^
Te k. knus leuk H^j*
binnenstad.

’ 60.000- k.k. Tel. 0*"
11377. J

Een hypotheek?
Bel 045-750600,

Van de Pas,
de makelaar van de koper! s

Ned. arts, 3 kind. zoekt huur- ofKOOPHUIS in _%de-Zuid. Min. 4 slpk., garage, tuin. Tel. 09-492409^;
WIJNANDSRADE, Koningsgraven. Exclusief vjs
woonhuis (type landhuis). Entree/hal, meterkast. 'S
eiken aanbouwkeuken v.v., alle comfort, aansWj
eetkamer, woonkamer met nivoverschil, kachejl
schuifpui naar tuin, bijkeuken, garage. Verd.: 0V
woonhuis): 3 slpk., apart toilet, badkamer met lig"*ï
douche, vliering. Verd.: (boven garage): 3 kamers"]
bruiken als kantoor of gastenverblijf, kelder: hobW',speelkamer, c.v.-ruimte en voorraadkelder. Par».
hardhouten kozijnen en dubbele beglazing, ais^spouwisolatie, ruime tuin met veel privacy. Vr*j
’395.000,- k.k. Makelaarskantoor Ruber, O4*
51900. y

VOERENDAAL: Hendrik v. Veldekestr. 26. jL
753598. ruim halfvrijst. woonh. bj. '84, zeer goed <ft ,
leerd, tuin op zd. Pr. ’ 186.000,- k.k. Interesse7 ,
a.u.b. voor nadere info of afspraak. \
llllllliilillliiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllilliiiiiiiiiiiiiiiiilllllHll^

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN "TER OVERNAME:

café Oud Kundert,
Valkenburgerweg 33, Voerendaal.

Gegadigden in het bezit van vestigingspapieren,
gelieven te schrijven aan:

Verenigde Bierbrouwerijen Breda-Rotterdam BV,
t.a.v. dhr. G. Knubben,

postbus 5005, 6130 PA Sittard, tel. 04490-17720- ]« iWWWWWBMMIIIUUB

IMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjM|||>
...SPAARHYPOTHEEK!!!zP
jl nu \jZp. rente Vj&

fSLAAP MAAR VERDER! OF.

met één telefoontje
honderden guldens
verdienen?
Dat kan! Door uw hypotheek om te zetten
naar een lagere rente.

Momenteel gelden de tarieven: variabele
rente van 6,3%, waarbij u zelf bepaalt
wanneer een 10 jaar vaste renteperiode
voor u ingaat.
Zeer aantrekkelijke voorwaarden bij
aflossing hypotheek, verkoop onderpand
etc.
Eveneens kunnen wij u lage rente
aanbieden voor de periodes van 5, 10, 15,
20 en 30 jaar vast.

.Dat scheelt u al gauw honderden guldens
;per jaar! Wilt U precies weten hoeveel
voordeel dat voor u kan opleveren?

Één telefoontje en wij rekenen
bet exact voor u uit.
Te koop
Bom, Graetheide
Halfvrijst. won. met gar. en ruime tuin. Ind.: hal, toilet, mk., muurk., woonk. 35 m 2
met parketvl. en open haard en keuken.
1e verd.: overl., 3 slpk., badk., ap. 2e

«toilet, ruime muurk., vaste tr. naar 4e slpk.
'of hobbyruimte. Gehele pand voorz. van
-«fijbb. begl., hardh. kozijnen en deuren
"uitst. isol. en perf. afwerking,
-fflloet u beslist zien!
IPrijs n.o.t.k. 13„ 19

A DE BRUIJN ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/mvr. 8.30-17.30 uur.

Het afsluiten van een hypotheek L^ het Bouwfonds, uw

is één van de belangrijkste financiële makelaar of verzekeringsadviseur

beslissingen in uw leven. berekenen wat de SpaarVast

Daarom is het goed om te weten dat Hypotheek van het Bouwfonds in

het Bouwfonds een nieuwe hypo- uw geval aan voordeel oplevert.

theekvorm voert, waarmee u aan- %k*mgsi Dat doen zij vrijblijvend en koste-\\ I
zienlijk kunt besparen op uw woon- fe* loos Voor u.

lasten: de SpaarVast Hypotheek. K"*sSï^SS*-r I
Bfcéï^Pßfcßfe,-. COUPONDe SpaarVast Hypotheek Van fc^^^f^ Stuur my, gehed vrijblijvend, uitgebreide

PBp~~-. informatie over de SpaarVast Hypotheek
het Bouwfonds heeft een rentevast- T ■ I, Bouwfonds.

W3_w_^__ |» U Straat: __-—
periode tot 30 jaar. U kunt dus F**feyv__

fejCj -??»»-■ Postcode: , —
kiezen voor meer zekerheid op de RtfeMil S^ggg^ Mm**: _ —ffik "^^PP^S**^,*^ Telefoon: .—
lange termijn en bovendien bespaart jSbl"**- s,oP dc bon i„ «„ ongedeerd* ««lop .« «uur

B^:- die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28, /JKi»l \ . ;.^y_ | 6160 AA Geiten fc
u op den duur " ~="""^^

~ Met 'n SpaarVast Hypotheek
vanhet Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...
Dat geeft u behoorlijke armslag om Voor nadere informatie kunt u gebruik

maken van de coupon, of ons even beU*"-
andere, persoonlijke wensen te _. _ _ _ _

Imb*1mb* :mggmm^mmÊM____MW__WÈ'n Hypotheekvan het Bouwfonds geeftmeer armslag. o*», JosKoemaan m,
kunnen vervullen... * " " telefoon 04490-45678.

'■ Roermond, St. Chrisioffelstraat 12,
telefoon 04750-16555.— ■ Venlo, Nijmeegseweg 28,

Bouwfonds Limburgse Gemeenten m^^^^.^.
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* Te koop: Landgraaf I
! APPARTEMENTEN

* //ft BtT

<% maar twee appartementen te koop

' 'ff een prima lokatie, op slechts enkele meters van
l Semeentehuis, politiebureau en winkelcentrum,

»aafm 'n het nieuwe nart van de gemeente Land-

<^> zijn fraaie appartementen gerealiseerd.
iliot apPartementen bieden u een praktische inde-;
I js'"*" bij type A: woonkamer ±25 m2, keuken ± 7
f bilètS'aapkarTlers ± 12 m2en 6 m2, badkarTler' aPart,

k " 9ang, hal, balkon en berging op de beg. grond.
Jj?«en ’ 125.412,- v.o.n.
i sPremie ’ 50.000,-*~«o maandlast ’411,-*

' van inkomen en hypotheekvorm.
Inl' I, ""lichtingen/verkoop: I

_^m^mf^. van maandag l/m vri|dag I
van 9 00-17 00 uur en
volgens alspraak: 's zaterdags

I volgens afspraak

l^Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222

CSs EN ’ 235.000,-k.k.
'b6ri°r'o^ s na'fvrijstaand herenhuis met tuin, cv. en gro-

°rii'sruimte. Ind.: entree, kelders, woonkamer, eetka-Fjkeuken, badkamer, 3 slaapkamers, zolder met man-"6-kamer.
\

Voor serieuze gegadigden bieden wij aan: -in prijsklasse boven ’ 250.000--. "'verse woonhuizen, waarmee wij op verzoek
van eigenaren niet adverteren.

Geef ons uw wensen te kennen;
wellicht kunnen wij helpen.

bfcer,tR ’ 300.000,-k.k.
ijjk 9oed onderhouden landhuis met cv., (inpandige) ga-
Hj^n tuin met vrij uitzicht. Indeling: entree (5.00x2.50),kjJrKamer (10.00x4.06), keuken, badkamer, 4 slaapka-
tyj extra douche en toilet, grote hobbyruimte met o.a.

Irï
'rijB,ARD ’ 450.000,- k.k.
''300 d lar|dhMis met cv- 9arage. zwembad en tuinllojj Entree, studeerkamer, woonkamer, luxe aan-

w*euken, kelder, 4 slaapkamers en luxe badkamer.

GEHEEL VRIJBLIJVENDEN KOSTELOOSPreken wij met huiseigenaren, die nu of op langere
'ermijn hun pand wensen te laten verkopen,

de prijs- en verkoopmogelijkheden.
Wij zoeken o.a.

ls£ SIMPELVELD-VAALS pand in prijs van ±

/j^EERSSEN of ULESTRATEN pand in prijs tot
hu?;°°o -■ -ki fi*LKENBURG of omgeving pand van ± ’ 350.000,-.. °^UNSSUM of omgeving pand tot ’ 150.000,-.

L■_ TROOST
&l ' ONROEREND GOED,
*^P HEERLEN. TEL. 045-717976

wEnmam
«es de winter een slag voor en koop of huur een

Master heteluchtkanon, j daarvoor. Ook
Wraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Cornelissen, Mill.

08859-51072.

Uw
Kr% stenen RECR.-■r. 4-6 pers.
■tk,i'riese Wouden 11.IPOit2?n- IJsbrandy,
ycigOgg of 05169-1175.
Rh. BUNGALOW met■L^d Zd.-Spanje, rusti-l^ging. Tel. 045-723250.
E huur STACARAVANK^p. m. subtropisch
■re?- Baarlo, zomervak.
|K^5j10287.

Te huur in Zeeland: 6-pers.1P^oaRAVAN te Nieuw-
ivliet-Bad, tel. 045-418835.
Nu boeken voor ewen aan-
trekkelijk geprijsde ZO-MERVAKANTIE in Tirol,
ml. en inform 04492-1762.
PASEN, Pinksteren, He-melvaart: verhuur luxe ca-ravan ’ 275,- p.w., ’500,- p.
2 wkn. en bungalow ’ 500,--p.w. ’9OO,- p. 2 wkn. Tei.
045-321255.

ker nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
E^jschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211
■IfH?GRUIL tussen 17.7
B, 'ö omg. Epen-Slena-
fc*^igeb. won. grensBr.^-Heemstede met
Msi» achtertuin, 6km■JLSforid. Tel. 023-283020.

VROUWENPOLDER
(Walcheren) 8 pers. vakan-tiewoningen. A. Overbeeke
De Horst 117, 4481 WZGoes. Tel. 01100-28382.

IT^*
ia^TINGAANGIFTE:N n,lg,invullen aUe bil-
Wtjl' Ook aanvraag voor-
re c' Adviezen en tips,I IfcS.r^Bu.ter-uitdraai. Ad-
!Wfr° Vaniva, tel. 04406-

R^ERZIEND psycho-
IKje « grootmeester i.d.1KR, Voor toekomstvoor-

Jl v 'S. magnetiseren, her-fcjj;' stukgelopen relaties
f>4d2 Volgns- afspr. Geeft

ftrir-over'eg? kursussen
*, Vvébasis; psychome-

IR^jielderzien ontwikk,
| Sr^' voorspellen d.m.v.
ï-r,,, basiskennis astro-

!Jh rjnrnerologie, talis-
S. jlagie & astraaleizen.

tKteF'i Jr- en ouder:W. iJjlke stabiüteit ver-nfo & Afspr. 04490-

JKif'LBAAN vrij nog een
("fel Rer week. Cafë De*1;' f annesheiderstr. 19

Tel. 453571.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
Contactgezocht met FILM-
LIEFHEBBERS(STERS)
van elke leeftijd, voor het
houden van een maande-
lijksefilmavond. Br.ond.nr.
HK 695 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
SUPERKIEN, zondag 19
februari, aanvang 20.00 uur
in Het Eikske: Superkien
’250,-. stichting Vakantie
voor het lichamelijk gehan-
dicapte kind.
Voor al uw koelkast- en
diepvriesreparaties. VRO-
KO Tel. 045-441666 of
461658.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Voor al uw bond
Reparaties en moderniseren

A. Feyge
vilnrnerterweg 234, Hoensbroek. Tel. 045-213578

%l " nieuw - nieuw!!!
k en enig in Zuid-Lim-
VjA 'otale ONTSPAN-
VSMASSAGE. Een-
k 9eweest, u blijft ko-
NJgU)4S-353489.

te^&rSgS^
«ij administratie: Belas-!^viesburo Drs. Tim-Mgns^045-752284.

CAMPING RENT. Verhuur
voortenten, tenten, reserv«
grote sortering onderdelen
gens, tevens reparatie en c
broekerweg 44, V'burg, tel.

Master en Remko HETE-
LUCHTKANONNEN, uit
voorraad leverbaar. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
04490-19980.
Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, te" 045-241284.
Frank, HEETWATERREI-
NIGERS. Frissen/Tuin en
Park B.V. 04406-40253.
BOOMSNOEIER kan nog
werk aannemen, ook erva-
ring in boerderijwerk. Tel.045^413181.
2-PAARDSVEEWAGEN.
Citroen HY, vet. en APK
gek. in pr.st. Tel.: 043-
-216711. 1
Uit voorraad leverbaar
nieuween gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle mo-
dellen weideslepen, ook
met banden 2-6 m. Lely ro-
totkopeegen, KUNST-
MESTSTROOIERS en
hooimach. Fahr, Kuhn, PZ
en Vicon hooimach., maai-
ers enz. Alle typen vaste
tand cultivatoren. Veewa-
fens 24 koeien en 6-8

oeien tandem as. Perfect
weideboters. Div. kunst-
meststrooiers. gebr. 1-2-3
schaar ploegen, bel direct
jean Spons-Eysden 04409-
-3500//2524.
Gelegenheid voor het IN-
SCHAREN van rundvee.
Tel. 045-322305.
Te k. OPRAAPWAGEN
Kernper, kooischudder
Stoll 5 m. mestverspreider,
aardappelsorteerder Lely
Rotoereg 3 m, compressor.
Tel. 0415^241776.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
Te k. elektr. ORGEL, Emi-
nent Solina S 40, 8 mnd.
oud, ’ 3500,-. Trigpniaerf 9,
Heerlen, 045-228952.
BASINSTALLATIE merk
Acoustic model 220, 350 w
gr. EQ Box m. Sp E.V. 158.
Vr.pr. ’2500,-; Tel. 045-
-417383.
Zanger(es) gevraagd voor
FUNK-ROCK BAND bel-
len na 17 uur 045-251932.
Koopje: zwarte, Duitse
PIANO, i.g.st., ’BOO,-. Tel.
045-253655.
Te k. PIANO, Steinmetz,
prima instr., pr.n.o.t.k. Tel.
04490-50314.
Moderne semi-prof. orkest
zkt. DRUMMER en een
zanger. 09-3287743080
(Berg).
All-round band zoekt BAS-
GITARIST en toetsenist(e).
Tel. 045-230001, bellen na
17.00 uur.
Erv. GIT.BASSIST zoekt
aansluiting bij semi-prof.
band. 045-310512.
Tek. enige CONCERT-CY-
THERS. Tel. 04406-16007.
Te k. 2x BASSBINS, 2x
Midbins, 2x Hoorns, 2x
tweeters, dus 2 compl. PA
Torens voor ’3250-; ook
losse delen; Zeek eindtrap
2x450W ’ 1450,-; EV Cros-
sover ’400,-; 25 m Multika-
bel 21-parig in case. ’ 500,-;
Tel. 045-425128.
I

Te k. lichtgew. CARAVAN
Dique type 385, 4-pers. mcl.
kachel, koelk, gasfl.. res.-
wiel, voort. bj. '83 ’7200,-.
Tel. 04492-5034.
André Jamet VOUWCA-
RAVAN 6-pers. bwj. 1981
i.z.g.st. Pr. ’lOOO,-. 045-
-420762.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’ 150,- '+btw. Tel. 04492-2601.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triga-
no, Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-
houd. Lid Bovag.Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 135, tel. 04743-
-2213.
Nu 10% korting (op aanbe-
taling), geldig tot 1 maart.
Huur een nieuwe TOER-
CARAVAN mcl. koelkast,
kachel, voortent en verzek.Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 zijn er. Nu ook
in grijs interieur. Bartels
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade, tel.
04492-1870.
Kom maar kijken en over-
tuig uzelf. Lord Munster-
land CARAVANS, betaal-

Ibare exclusiviteit. Echter
Caravan Centrale, Riiks-Iweg-Zuid 4,Echt, tel. 04754-
-6097. Caravans - vouwwa-
gens - accessoires - verhuur- onderhoud.Lid Bovag-ca-
ravanbedrijf.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkeleoverjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,Amstenrade, tel. 04492-
-1860.

Chateau
en Home

caravans. Ook steeds in-
ruilers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
SPEEDBOOT te k. merk
Glastrom 5.10 m lang, 130
pk in border + trailer

’8500,-; 045-353304.
van caravan, vouwwagens,

eer tijdig voor uw vakantie,
voor caravans en vouwwa-
Dnderhoudsbeurten. Herken-
-04406-13730.

Te k. INRUILKAMPEERAUTO'S vanaf ’ 11.000,-; Le-
cor Motorhomes, Stenenbrug 29, Landgraaf, 045-
-323154.

Te k. snelle ZEILBOOT
(Tabur) 2-pers. + trailer.
Tel. 043-722271.
Te k. Tabbert Royal 6 mtr.
TANDEMASSER type '83
met aparte slpk. en rondzit,
kach. en ijskast en voortent.
Nieuwpr. ’ 42000, nu
’9750,- met registr. bewijs
tel. 045-323178.
Te k. TOURCARAVAN
Hobby Prestige, type 475,
div. extra's, bjr. 7-'Bl. Julia-
nastr. 61, Hoensbroek.
CARAVAN Kip de Luxe
430 4 a 5 pers. mcl. voort.
i.z.g.st. bi.rB3. Tel.: 04490-
-77798 na 18.00 u.
Te k. toercaravan, merk
KNAUS, 4-pers.r bj. 1980,
prijs’ 3800,-. Jeroen Bosch-
straat 9, Sittard.
WEEKAANBIEDING: 6
kilo prop. gasfles, mcl. vul-
ling, van ’ 95,- nu ’59,-, op-
=op. Dak- en schuifluifels,
beperkte voorraad nu 25%
korting. Op=op. De Olde
Caravan, Langs de Hey 7,
md.park Noord, Sittard, tel.
04490-13634.
De OLDE CARAVAN Sit-
tard, uw dealer voor Wilk
Luxe en Safari Beyerland,
Award, Quartz, vitesse,
Sprinter toercaravans. Wal-
ker, Sunny, Doublette,
Olympique vouwwagens.
Tevens diverse gebruikte
caravans en vouwwagens.
Verhuur en een uitgebreide
onderdelen- en accessoires-
shop. Voor service en kwa-
liteit naar Langs de Hey 7,
md.park Noord, Sittard, tel.
04490-13634.
Te k. CARAVAN 6 pers.
voortent bj. dcc. '80 tan-
demasser vr.pr. ’ 6250,-, tel.
045-455763.
CRAMERS Rekrea Cars
Stem, Steinderweg 9,
04490-31949 kampeerau-
toverh. ’800,- p.w.
Te k. CARAVAN merk
Tabbert met nw. voort. Tel.
045-414534.

Opgelet: welkom bij ME-
LANIE, vanaf 9.00 uur, ook
's zaterdags en 's zon-
dags. Tel. 045-721759.

NieuW privé
045-321038

Live^rSex^Box
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★
Sex Non Stop

Amanda vertelt
200 verhalen per dag

06-320.320.08
★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
*******************
320.321.10

Bel voor gratis
tienerposterkalender 1989,

aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw
320.323.10

10 meisjes + 100 verhalen
p.d. Viditel pag. 34010

50 et. p/m.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
VIDEOCLUB Frimousses.
Welkom bij ons. Open da-
gel. v. 11.00-2.00 u. Zond.
v. 14.00-2.00 u. Kleine
Gracht 10, Maastricht.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06-32032355 of be-
ken je SEXUITSPATTIN-
GENop 010-4297085.
Zoek je 'n sex-vriend(in)?
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!
Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.1- 50 et. p.m.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Ook open op zat. en zond.

van 14-24 u.,
ma. t/m vr. 11-24 u.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315

Met jou wil ik wel
even samen

zijn...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.

't STOEIPOESJE 06-'
32032511 50 e. p/m. Like a
virgin! 18 jaar en zo erva-
ren.
Nieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

Nieuw privé
045-321038

Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX"! voor 'n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50
c.p.m. Alles kan!.
8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.
3 sexy meisjes bij YVON-
NE. Zat. v. 11 tot 23 u.;
's zond. v. 15 tot 23 u. 045-
-425100.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.
'T NYMPHOMAANTJE
oogverbfindend en tongs-
trelend! 06-320.325.12 -
(50 c.p.m.) Ik doe het met
alles en iedereen!.

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-★ Topsex! ★

320*325*25
★ Hardsex! ★

320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Best in Town! Boys voor
heren, PRIVÉ-ESCORT,
040-517097.

Sex Hotline
06-320.320.22

Hotnews
06-320.323.66

Men
Gonnection

Men Meet Men
50 et. p.m.

Sport, man met hart zkt.
veel liefde met een nette
VROUW, tegen een hoge
beloning, 100% discretie.
Br. o. no. HK 694, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Club 06 i
Special Sex =Lolita 06-320.320.40

S.M. 06-320.320.25
Meesteres 06-320.320.46

Lesbisch duo
06-320.320.48

Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

KATJA & Nicky privé en
escort vanaf ’ 50,-. Tev.
ass. gevr. Tel. 045-
-423608.

Love Line
Roos kon er niet onderuit!

(50 c.p.m.)
06-320.320.61

Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Echtp., 40 jr., zkt. ander
ECHTP. v. vriendschp.
omg. Brunssum. Br.o.nr.
BR 352 Limburgs Dagblad,
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Jonge vrouw, lange benen,
ontvangt PRIVÉ van

_
maandag t/m donderdag
van 12 tot 20 uur. Tel.
04406-41916.

|o?;$B»*|
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50cent per minuut

Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby. |
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569. ;
50 et. p.m. |
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Direct, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
„Ik kom, direct!... OK?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
Niet alleen de belasting is

aftrekbaar

de meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313, geop.
ma. t/m vrij. 10-24 u., zat.
10-18 u. Tev. meisje gevr.. Gezellige dames

bezoeken u discreet!
; 045-311895. Nieuw geopend bij JO-, LANDA za. 11-21 u., zo.

' 14-21 u. vanaf ’75,-;
04492-3198.

Zoek je 'n lekkere boy?
GAY! Date! Live!!! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.). ■

Erotel 06-
-320.320.20
Om nooit te vergeten!!!
320.320.52
Dolores. De sensatie!!!
Heel Nederland spreekt
over haar!!! Waarom???

320.320.53
Non-stop genieten!!!

320.320.91
Jong! Stiekem! Gedurfd!

50 et. p.m.

tele-lovelijn
nieuw

candy & linda
06-

-320.322.72
50 et. p.m.

A..ltox<>|> /'m KratiH
iiitmrwrl in
"( Holland,,.

k 50cent per minuut
06.:i2Q.:*24.ft0

Gevr. dames voor NIEUW
te openen privéhuis. Intern
en garantieloon van

’ 500,- mogelijk. Br.ond.nr.
GE 829 LD, Markt 3, 6161
GE Geleen. "Jongeman zoekt ser. eerl.
VRIEND van ± 25 jaar.
Gehuwd geen bezwaar.
Geh. verz. Bel 04492-5433
op 18-2 van 19.00 tot 22.00
uur en op 19-2 van 14.00
tot 22.00 uur.

Nieuw escort
Het adres voor een lief
meisje bij u thuis, va.

' ’ 100,-all-in.
06521-27896

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Gevr. MEISJES voor
Duitsland, woonruimte be-
schikbaar, hoge verdien-
sten mogelijk. Tel. 09-
-49221134653. 4000 - 6000
DM.
Privé + ESCORT, iedere
dag. 045-220866.

Vrijdag en zaterdag
striptease

en
liveshow

van 20 tot 22 uur en van 22
tot 24 uur.

Grote Gracht 95, Maas-, tricht.
Let op de palmen in de eta-

lage.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

' En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Ik doe 't vier keer per dag!

Eroslijn: 06-320.321.22
50 c.p.m.

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Gezellig met zn allen flirten en... (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
JORIMO. pret per post. bestel nu video katalogus plm.
850 kl. foto's ’ 14,50; bladenkatalogus plm. 500 kl. fo-
to's ’ 13,50; lingerie katalogus ’ 12,50; leren katalogus
’16,50. Stuur een cheque of stort op giro 5813102
T.N.V. Jorimo, postorders, Postbus 2738, 6401 DE
Heerlen. ....

Veluwe Boscamplng 't Ha-
zendal met zwembad. Gezel-
lig recreatie programma. Ver-
huur 6 p. stacar. + bung.-
tenten, toer- en jaarpl. Ede,
08380-12859/12614

GASSELTE - PARK
RAVIJNZICHT. Ruime
bung., cv, kl. zwemb., bos,
rust & privacy. Tel. 05999 -
6 45 60.

Te h. luxe APPARTEMEN-
TEN 2-6 pers., gratis gebruik
zwembVsauna/fitness. Inl.
058-667501 (ook op zond.)

TERSCHELLING:
vrijst. bungalow, te h. Vrij
vóór 12/7 en na 16/8.
Tel. 05620-8282.

V*cxij-;aarsarrangemenfen
in hofeis en pensions

4 dagen / 3 nachten
vanaf ’ 132,- per persoon.

(inclusiefbootretour en taxi-vervoer
naar hotel ot pension Uitgebreid

inlormaüepalrJcet)

De anangementen zijn geldig
van 17maart 1989 tot

14 juli 1989.
vraag naat gratiskleuienlolaei
Voor informatieen boekingen

belt ude
__vw terschelling __
M 05620-3000 M

ameland
NEt WAOOENEILAMO^S^*^ #^aSI
DAT Ml» «KOT e»»^ -Jl^l»»
DANEEN «HACKTIC
»T*ANO ALLEEW "^Stfl'Ö
vraagde gids voor a^^^^j^^P^
vakantie en vrije lijd *^ Or^P
(1 3.--.porto).
de reaenreringagid» tH^^^voorarrangementen en fJ*^^*tJbungalow». rf^^^^üde wmtergrdi voor
arrangementen tot itfftf^^aJof^'groep*-
arrangementengtd»

ta ■ameland e^S
postbus 14. SJSJSJ9160 ZL Nes.
W 05191 -»20 ■■ _^srfl^^

promeer Speciale actieprijzen!
nu. voor de gehele collectie meubelen

ÉHriMMi BHlHiisss»»^ ~'f 9F

S? / V^^ 1 '::NBA " 'T "S
'sefl iir ■ a> ■H^M " m.

■ ÉÊ aW^:'',:^Pi ' lp*»*

l?!TïKtf uTl<l[ilill^
[?.*."!'j'PISStIW!SP Es ■ 4'hrJ

OORNIEN GELEEN
Mauritslaan 120, Geleen. Tel. 04490-50010

(250 meter vanaf station richting centrum bij de tunnel, hoek Mauritslaan/Henri Hermanslaan) I
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Vanaf B
fBEIERSE ALPEN 7dg 799. f
IBRUNNEN 5 en 10 dg 499,-f
ILUGANO 7 dg 749,-f
IDIANO MARINA W dg 1079,-f
INICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-f„fPARIJS 2,3.4 en 7dg 139,-ff LONDEN 4 dg 449,- f

IBERLIJN 3 en 4 dg 299,-f
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-f
|MERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
ITORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f
fZELLAMSEE 8 dg 779.-ffVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095.-f
f WENEN 7 dg 789,-f
fROME-FLORENCE 10 dg 989,-f
fLOURDES 7 dg 699, ffARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f
InORMANDIE-LOIRE sdg 499,- JL--^

JNOORSE FJORDEN Bdg 1 289.

H^f^Hs|s^saieVeß

W Cp \Vakantierubriekvan 34 Nederlandse regionale dagbladen
voor informatie en reservering:

TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

IPostbus2^lBoO AA Alkmaar J
jïï 072-196314/196292 J
'fi STICHTING WV TEXEL PROMOTIE
Wm POSTBUS 3. 1790AA DEN BURG. 02220-14741

TtXEL\
Vakantie? Texel, natuurlijk!

assend mooi en veelzijdig, rijk aan kuituur en natuur
Lang, breed en vooral schoon zandstrand
Aktieve, sportieve reizen, o.a. surfen en zeekanovaren

iieuw subtropisch zwemparadijs Calluna
Den Helder snel bereikbaar met moderne veerboot

i'matie- en boekingsbrochures
huuradressen en telefoonnummers
els, bungalows en sportieve reizen met prijzen

ille 18 kampeerbedrijven
de ingevulde bon op een briefkaart en stuur 'm snel

«op. binnen een week heeft u uw gids gratis in huis.

c./plaats:
ir mi| gratis info: © 9 RDP7

TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Postbus 24, 1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

TERSCHELLING. T.h. div. stacar., 2 slpk., d./wc, r/ktv, koelk.,
ve**».. vrij vóór 15/7en né 19/8, huur min. 260.-,max. 525.- all-

eken huren vóór 17/6 en né 2/9 50.- korting. Hemelv.-
wéfk 290.-/390.- Pinkst.week 350.-/450.-. Tel. 05620 - 25 62.
GftEßllig fam.hotel, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van zee,
duiven en bossen. Kamers met en zonder douche/toilet. Arr. vóór
■ né 28 aug.: 14 dgnv.p. v.a. 530.- p.p. Hoogseizoen v.a.
33.60 p.p. h.p. Kinderkorting. Gratis toegang overd. zwemparadijs.

;otsj!-Penslon 'DELLEWAL', West-Terschelling, Tel. 05620-2305

Jshotel.Oalfzijl: Comfortabel slapen en eten boven zee Uniek In
opa' Riant uitzicht over de Eemsmond v.d Waddenzee. Nieuwe

; kamers, sauna, fitness 05960-12636 142308

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer' voor
vóVassenen (gem. leeft. 27 jr.)& NJHC Zeilschool 'It beaken'

ytfr eugd en gezinnen. Lid VZN en Recron.
Vt§tg folder, tel. 05154 - 23 63 of 32 84.

lEN EN DUIN VERLAAGT DE HUURPRIJZEN
«V ys. Vakantieplannen maken? Vraag dan
k^k&CV de nieuwe folder aan van Den en
tf M^\ Duin- e huurprijzen van onze prach-
fejÜ^^ tige vakantiehuizen in Norg zijn

J enorm in prijs verlaagd, en dat voor
e moderne verblijven in een schitterend bosgebied
vele wandel- en fietsmogelijkheden. Den en Duin
voor korte vakanties!

in vanaf april ook voor kleine groepen Ideaal!
reservering, info en kl.folder: tel. 05928 - 1 31 64,
iangeloërduinen L 17 - 9331 VH Norg.

CAMPING HET CLINCKENHOLT SCHOONLOO
;tige camping grenst aan 8000 ha bos met unieke fiets-
delpaden, meren, vennen en vele creatieve en beziens-

waardige plaatsen in het centrum van Drenthe. Ruime en
rmJbie JAAR-, SEIZ.- en TOERISTENPLAATSEN.Vraag folder
eKjnl.: 05925 - 220, fam. M. A. Breed.
tSsterbork, vak.centr DE PIETERSBERG bung. en app.,
afi» rand bos en hei, naast verw. zwemb., 5 min. van dorp,
rW&roqr. Tel.: (05933) 31471. _^^^!

,««v camping^ Modern ingerichte gezinscamping met
jßsjmM/ 0.a.:

sTMMÉÉÉgaW^kf " Buiten- en verwarmd binnen-

* bad (28 gr.)
\<£sr eext (dr.) " Recreatiebegeleiding gehele seizoen.
>f^ " Arrangementen met Hemelvaart en
♦ lidrecron Pinksteren.

Annerweg 3, " Stacaravans te huur.
9463 TA Eext, " Vraag folder aan of kom zelf langs om
tel. 05922-1292 te kijken.

Voor rust, ruimte en reinheid naar RECR.CENTR. 'DE ZAND-
POL' (nabij Emmen). Luxe verh. stacar.'s: paasarr. v.a. f 150.-.
Voorj.actie: 31-3/5-5 v.a. / 98.- p.w. Aantr. camp.arr., groepsacc.
Bei: 05915 - 5 30 02.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
paasvakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek-
en weekendverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fan-
tastische attrakties, gezellige familie-avonden en het
Fujibergbad, een uniek zwemparadijs voor jongen oud.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 30 00.

,0.*., Vakantiepark 'Calluna'
Stouweweg 3. 7731 RW Ommen, tel.05297 -12 34,

'neen un'ekeomgeving met ruimte en rust. HemelW
Plnksterarr. 12 dgn. ’ 130.- p. gei.«Il.ln.

Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur voor een fijne va-
kantie. Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleutert)., speelt., mid-
getgolf, recr.-pias in urtv., winkel, pony- en tietsverti. Recreatieteam
aanwezig. Bespr. nu met ons de mogelijkh. vooreen ]aarpi. Pr. v.a.
/ MS.- mcl. auto. Bungalow- en caravanvertiuur. Folder op aanvraag.
Spec. leugdterretn.

Ga voor een gezellige paasvakantie met uw kinderen naar
VAKANTIEPARK COLLENDOORN, nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Verhuur van vakantiehuisjes met RIJPONY,
overdekt verwarmd zwembad, familie-avonden en entree
Ponypark Slagharen. Drie dagen met twee overnachtingen
voor slechts / 268.- per vakantiehuisje. Ga langs uw postkan-
toor of postagentschap en haal de nieuwe vakantiefolder!
Of bel: 05231 - 30 00.
DE LEMELER ESCH, LEMELE. ANWB-erk.""^Camping en bungalows a/d voet v/d Lemelerberg, waar rust,
ruimte en natuur voorop staan, voor u met zn tweetjes of met
uw klein(e) kinderen. Vraag gratis info: 05723 - 12 41. I
'DE SPEKHOEK', camping in Salland, verhuurt
zomerhuisjes/stacaravans, vakantie/weekendplaatsen.
Bel: 05700 - 1 59 73 of 05726 - 15 77.
Te h. in de bossen van MOOI-HOLTEN rustig en vrij gel.
;omf. bung's, 4-,6-,8-pers. Veel fiets- en wandelmog. Inf.
°ostweg 84, Holten, (05483)-63592. p

VLIEGENSVLUG NAAR PORTUGAL/
ALGARVE VANAF MAASTRICHT... ssH
I

__

I lAppAifagar f500" ties, want Arke vliegt de ko- !WËk ■ 2kamer app. logiesv.a. p.p IIWVVI ' ° , fmende zomerrechtstreeks vanai
I lukunt uwvakantietijd toch wel Maastricht naar Mallorca, Grafl

JÊ^-. <g^f Bi Iprettiger besteden dan helemaal Canaria, Algarve, Kreta en
W'":: Inaar Schiphol te rijden? Rhodos.Wilt u meer informatie; h INeem liever de kortste vlucht over deArke-vakanties vanaf

it ; > -glT'-' -1 (naar de zon: rechtstreeks vanaf Maastricht, of wilt u boeken,
>V * Ë IMaastricht Airport. Dichtbij dan is dat snel en vakkundig

f Ihuis, volop parkeerruimte en regelen bij een van de onder-
Wk I natuurlijk ook lekker voordelig staande reisburo's.
1^ "TJa j|i Itax-free shoppen. Wie metArke /OH)KE 1^e^T ;:, *"^^ï Iwil vliegen vanaf Maastricht, /^aitllßKi!ltf^

nÉK^ <*^
I...RAZENDSNEL EN PERFECT GEREGELD BIJ DEZE REISBURO'S

ll#!^ sljJais^^sW. HReisburo JulesVerne Weerter Reisburo/ Reisburo Paul Crombag
/^^"(sJiJJJj^--. IBrusselse Poort 28A Vakantiewinkel Oranje Nassaustraat 45
l:V>»^. . m Maastricht Tel. 043-435300 Parallelweg 28 Heerlen Tel. 045-74000

*- |lgyÉk IReisburo Stassen Weert Tel. 04950-37115/42555 Rijksweg Zuid 1D
gffl MfflgZsèmm IBoyenstraat 33 Reisburo Plaisier Geleen Tel. 04490-53355
ffl 12 ■Echt Tel. 04754-1312 Bakkerstraat 5 Roermond Tempelplein 7A

«^ftjj^f ’■ IReisburo Schoenmaeckers Tel. 04750-34800 Sittard Tel. 04490-26080

**■ P^ Hschuitenberg I Reisburo van de Burgt Hoofdstraat 27
~ ■Roermond Tel. 04750-17228 Passage 5 Kerkrade Tel. 045-46363»

__^^^^^^ga»*^BjßSSsSfi r^rßrarar^rßrararß?|r.^MrHNicuv..straal 21 Heerlen Tel. 045-718400
WÊÊ Maastricht Tel. 043-251555

l . t. . .....,*»«

IDE SPORT-EN-SPEL CAMPING V 1
VOOR DE HELE FAMILIE
Camping Lindenweerd in Enter, wat je daar allemaal niet kunt beleven! Het hele seizoen 'n ■
druk programma vol activiteiten: bingo, volleybal, kanovaren, knutselen, muziekavonden... ■
Hartstikke gezellig voor pa, ma, de kinderen, tieners, opa's, oma's en iedereen dievan actie ■en... van Overijssel houdt! Vlakbij de Holferberg, dat is mooi! m
Vanaf f 400,- zit u al een week in een stacaravan of zomerhuisje voor 6 personen.
Op camping Lindenweerd verveel Je je geen seconde! . ' "
Bel 05478"« 22, dan vertellen wij u meer. UO/rnpiVW

&^Ü.*J\l'éT 8 LINDEgWEERD ,
/f fn^f^^^/t^^ML^-K^: ■L*-(<^Sk Eversdijk 6a, 7468 PV Enter

VELUWE, zomerhuisjes te huur in het bos nabij dorp.
Nog plaats in juli-aug. Bel 03412-51430. .

GROENLO - Gelderse Achterhoek
Te huur tot 14/7 én vanaf 18/8: 4-6-8 p. bungalows of chalets op
recreatiecentrum. O.a. verwarmd openlucht zwembad met 38 mtr
lange waterglijbaan, tennisbanen, vis- en roeivijvers,

supermarkt.
VANAF 1 MEI 1989 subtropisch zwembad, sauna,

solaria, fitness, bar-bowling en rest.
RECREATIECENTRUM MARVELD, Elshofweg 6, Groenlo,

tel. 05440 - 6 16 38. Folder op aanvraag.
Tevens uw ideale gezins-vakantie-camping.

CAMPING 'DE SCHERPENHOF', TERWOLDE. Een
idealevak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe met
o.a. surfmeer, verw. zwemb. Div. attr., bowling, bistro en
disco. Ook verh. van 6-pers. stacaravans. Zie ook de
WV- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 - 17 31.
Recreatle-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, 05454 -
7 12 68 / 7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 / 500.- korting.

HOENDERLOO - VELUWE: DE WOESTE HOOGTE.
T.h. vakantiehuisjes, nwe. luxe stacaravans v.a. / 265.- p.w.
Direct a/h staats wildreservaat, zwembad. Folder: 05768-1600.

RUURLO: TAMARING, rustige camping in mooi fiets-
en wandelgebied, hartje Achterhoek. Veel ruimte en
sfeer, vraag folder: 05735 - 14 86.

jMAARN BUNG.-PARK 'DE MAARNSE BERG' gel. te mid. v.
pracht, bossen. T. h. comf. 4"" bung. (2-10 pers.) Ook v. week-

-1 end/midw., tev. Krokus + Pasen. Prosp. op aanvr. 03432 -12 84..U boft, op de gezelligste CAMPING v. N-Holland zijn enke-
le plaatsen vrijgek., veel aktiviteiten, veel visw. Camping
„De Oude Boomgaard", Oudkarspel. Voor ml. 02260-
-12785.
HEILOO - BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP', vrijst.
6-pers. bungalows met kl.tv, veel privacy. ANWB***, speel-
tuin, speelweide, kinderboerd. InL/folder: 072 - 33 05 12. ■cDB^DrrrT: Sint Maartenszee/N.H. Tel. 02246-1560

yKUIt, 4/6/10-pers. bungalows aan duin. 2/3/4 sl.k. tot
VOS 17-6 ’ 395/795.- p.w. Hoogs, ’ 650.-/

995.- weekend / 195.-/395.-, sept. f 350.-// 650.-. Vraag folder!
BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE.
T.h. bungalows, stacaravans, privé-woningen aan zee.
Tel. 02246 - 15 96.

IZeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt het
op en bij Gezlnscamping/Jachth. De Meeuw****,Brlelle. Kin-
derrecreatie. Spec. Hem./Pinkst. arr. Nog enkele stacaravan-
plaatsen. Folder: 01810 - 1 27 77, Pb 28, 3230 AA Brielle.

NOORDWIJK AAN ZEE, Vakantiehotel De Instuif'. Uniek familie-
hotel, riante ligging, eigen parkeerterrein, tennis/sportb., volpen-
sion v.a. ’ 265.- p.p.p. week. Vraag folder: fam. P. Zonneveld,
Duinweg 14, (01719) 1 54 62.

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719 - 1 24 25 voor folder.

HOTEL 'AAN ZEE', voor een geslaagde zomer-
vakantie, 1 min. v. strand en golfslagbad. Volpension
v.a. / 265.- p.p.p.w. Vr. folder, 01719 -1 29 19, P.

'Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk aan Zee.

Het 'VEERSE MEER', een verzameling van vele uitersten:. zee, strand, wandelgebieden en watersport in alle soorten..< Voor een korte of langere vakantie luxe vrijst. 6-pers. bung.'s
Jaan het Veerse Meer te Kamperland. April, mei, juni extra voor-
jdelig. Inl. folder: Ruiterplaat Recreatiebeheer, 01107 - 18 66.

VAKANTIELAND SCHOUWEN- DUIVELAND
f""***"t GRATIS VAKANTIEGIDS
LVVi STRAND Burgh-Haamstede 01115- 1513
sssVv t M ZEE Renesse aan Zee 01116- 2120

WimMÊ NATUUR Zienkzee 01110-12450

Te k. 4-6 pers. CARAVAN mcl. seizoensplaats voor 1989
op camping „De Pekelinge" te Oostkapelle. Prijs ’4.000,-.
Tel. 01180-23516.
Te huur op boerderij dichtbij ZEE stacaravans en zomer-
huisjes met koud en warm stromend water en kampeer-
gelegenheid. Tel. 01185-1436.
Caravancentrum „ORANJE ZON", Kon. Emmaweg
16A, Vrouwenpolder. De zon die in Zeeland meer schijnt
ligt ook binnen uw bereik. Wijkunnen u aanbieden, voor
directe levering: divese typen stacaravans va. 7 tot 11 m
met/zonder douche. Nieuw en gebruikt. In al onze prij-
zen is: koelkast, comfort, lampen, aardlekschakelaar, in-
begrepen. Zo ook franco bedrijf en gratis stellen op de
camping. Bij aankoop van een stacaravan kunnen wij ■event. bemiddelen voor een staplaats in Zeeland. Folder!
op aanvraag. Bij bezoek eerst bellen s.v.p. 01189-'
1990/1549 of 01181-1280.

RENESSE - BUNGALOWPARK 'DUINOORD' voor een
fijne en rustige vakantie, 4- en 6-pers. ""bungalows te
huur op 500 mtr van strand en dorp. Inl. 01116 - 12 36.

CAMPING DOMBURG, een 5-sterren-
camping op 500 meter van zee, reserveren nog
mog. vóór 15/7 en na 5/8. Vraag folder en reser-
veer nu. 01188 - 32 10.

Camping DE ROOYE ASCH
Havelteweg 59 - 5423 VV Handel - Tel. 04922 -
1852. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, M B
disco en snack. Groot zomerprogramma voor
groot en klein. Caravans te huur en te koop, TROEF
jaar- en seizoenplaatsen. WAKromu

GULPEN VVV Wl JLRE Voor een fijne f~"lvakantie in 't Zuidlimb. heuvelland prachtig gele- |V VJ
gen in Geul- en Gulpdal. Vraagt de infogids: BXÜ
Postbus 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444.

RESERVEER NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLANS
of huur 5- of 6-pers. stacaravan. Geopend tot 30-10.

DE MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG
met kantine, kampwinkel, frituur, wasserette, speeltuintjes,

zwem- en kleuterbad. Vraag folder:
TERRASSENCAMPING GULPERBERG PANORAMA B.V.

BERGHEM 1 - POSTBUS 54 - 6270 AB GULPEN
TEL. 04450 - 23 30

VIJLEN (Z.L.) IDEAAL VOOR VAKANTIE in lente/zomer-
/herfst en winter. Biedt u langlauf en/of wandel arr. Loipes en
wandelroutes zijn voor u uitgezet in het Z.L. heuvelland. Bij on-
voldoende sneeuw in Z.L. 1 è 2 keer p.w. spec. ven/oer pertou-
ringcar naarArdennen (ski en/of wandel) tegen sterkgered. pr.
mcl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V. VijlervVW
Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen. __

JM| DIT IS HET HELEMAAL ÉÉ
«skluumm Voo een 9ezelliBe vakantie met veel kinderpret. dstóïiUri
CAMPING De Schatberg te SEVENUM
Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen met oudere kinderen. Gra- i
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden ,
en surfplas. Disco en bowling. Zeer actief reerea-team. Ook prima geschikt voor ef- |
fe 'n weekendje eruit. Spec. Hemelv^Pinkst.arr. Gratis lolder04767 - 1756.

CAMPING HIGH CHAPARREL, OIRSBEEK, 12 km van
Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van
1 t/m 15 juliv.a. ’ 495.- voor 2 wk. all-in. Eigen tent of car. vóór
15 juli en né 19 aug. Gezinspr. ’ 14.- p. nacht, min. 7 nachten.
Vr. folder 04492 - 20 44. .

18 bronsgroene kwaliteitscampings.
Vraag de uitgebreide kl.folder op 045 - 72 43 95.

Hotel Café Restaurant „Alpenzlcht" Rustig gelegen in bos-.
rijke omgeving, gezellig terras met prachtig panorama over het
Geuldal, ideaal voor uw fiets- en wandelvakantie. Speciale
april arrangementen. Kleurenfolder ligt voor u klaar. Schwei-
bergerweg 49, 6281 NE Mechelen. Tel. 04455 -1252.

Camping- en bung.park 'DeBousberg', Scbaesberg,
Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.

Kl.folder: 045-31 12 13.
HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij dekasteeltuinen. Week-
end arr.: 2 overn., 2x ontb., 2 drie-gangen diners, welkomst-
cocktail / 135.- p.p. Midw. arr. ’ 270.- p.p. Kamers met douche
en toilet, kl. t.v. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas.04703 -2121.

VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Inl.: en gratis '89 brochure: Pal-
thor Holidays b.v., Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam.
020-442161.

! &,.?Z&.wsmm
februari 1989 in de f^
«rt \BritAIiMÏREAT Reisemarkt.. 1
10.00f/m 18.00uur. ■flßPrMjffV Ifesüßf***'^^

" Informatie bctr. SÉSii»SS£V-5 §3f *WGroot-Brittannië "ff*^£,l:V'^^»»M»»Ml^J',fr je»
9 Britse vakantie-experts, van >""-'-.'*'"*VM HP*^i|

de kanaaleilanden tot de sstt,>
„Scottish Highlands" "V<f>'M^x-'ftl'^Brm'*^

m Vakantieplanning en advies

" Welsh tearoom, whiskyproefje '^MpMßyy

" Grote loterij met mooie prijzen -Jsw-JB

" „Dinner for one", live op toneel!
... zodat u over GB op de hoogte blijft! )42307

FIESTA'S PAAS- EN APRILSTUNTÜ!
VOL = VOL - OP = OP

Superluxe touringcarreizen met bar, video, toilet.
ROYALCLASS (toeslag / 50.-), EIGEN AUTOREIZEN (korting
/ 100.- p.p.). Vertrek iedere maand, en vrijd. GRATIS maaltijd

op heenreis.
Hotels en appart. in: Lloret, Blanes, Santa Suzanna, Malgrat,

Calella, Benidorm.
PAASREIS, vertrek 24, 25 (9 dgn.) en 27 mrt.

Prijs 9-daagse PAASREIS op aanvraag.
10 dgn. 17 dgn.

Hotel Mundlal", volp. 24,27 mrt. 419 589
Lloret 31 mrt. t/m 28 apr. 299 499
Hotel Don Quljote"*
Marlsol* 24mrt. t/m 24 apr. 299 469
Esplendld***
Don Angel*, volp. 28 apr. 339 499
Hotel Roeamar*", volp. 24, 27 mrt. 379 539
Lloret 31 mrt. t/m 24 apr. 339 499
Hotel Samba**, volp. mrt./apr./mei/okt. 239 349
Lloret, logies en ontbijt juni 259 359
halfpension juli/aug. 599 999
100 m v. zee, zwembad sept. 289 409
Hotel Bella Playa**'
Malgrat, halfp. mrt./apr. 349 569
100 m van zee, mei/okt. 399 599
zwembad, juni/sept. 449 659
tennisbaan juli/aug. 599 999
Hotel Mar Ski**, volp. 24,27 mrt. 309 439
Blanes 31 mrt. t/m 24 apr. 299 469

28 apr. 339 499
Diverse apt. v.a. 24 mrt. t/m 21 apr. 196 276
Lloret, 4 pers./lg 24,28 apr. 233 313
Diverse apt. v.a. 24 mrt. t/m 21 apr. 165 262
Blanes, 6 pers./lg 24,28 apr. 199 299
Apt. Players, 6 pers./lg 24 mrt. t/m 21 apr. 159 248
Malgrat 24,28 apr. 187 284
BENIDORM:
Hotel Fenlcia"*, Villa de Benidorm"*, Luna***,
Don Rolt", volp. 24 mrt. 529 —
Opstapplaatsen in geheelNederland, geen overstappen, recht-

streeks met Fiesta Tours naar de ZON.
Vraag gratis onze Zomergids 1989 aan.

FIESTA TOURS HOLLAND
Tel. 045 - 32 22 22 / 32 40 00

of vla touringcarbedrljf Boosten, tel. 045-21 32 18
Dagelijks boeken van 09.00-22.00 u., 's zondags van 12.00-18.00 u.

STRANDVAKANTIES ZOMER 1989. Luxe bus- en
vliegreizen naar Spanje, Portugal en Italië. Costa Brava
10/17 dgn per luxe bus mcl. hotel HP v.a. / 285.- /
/ 435.-. Vraag gratis folder: REISBURO NIJMEGEN -
Tel. 080 - 23 71 87.. —
CAMPINGREIZEN MALGRAT DE MAR.
Inclusief ingerichte tent (direct aan strand), mcl. bus-
retour, 10717 dgn v.a. ’ 295.- / / 375.-. Vraag gratis
gids: REISBURO NIJMEGEN - Tel. 080 - 60 02 22.

ZOMERVAKANTIES boekt u natuurlijk bij
Tldwt Easy. Ook voor aanbiedingen en campingvluchten.

Bet 010 - 4 13 74 33 / 020 - 20 51 91 / 030 - 33 30 33
Ud SGR/ANVR

HUIS IN SPANJE KOPEN? Wij verzenden 3 brochure» d
prachtige projekten Costa del Sol of Costa Blanca tege%;
rembours. ROMAKA VASTGOED Heemraadssingel
3023 BG Rotterdam. Tel. 010-4771300, fax 010-476893°

COSTA BRAVA
VRAAG ONZE NIEUWE GIDS!

BOORDEVOL HEERLIJKE VAKANTIES-
Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit. .

10-daagse LUXE BUSREIZEN alv.a. / 185- 9*
mcl. prachtig appartement.

VONK REIZEN lwanvr^
Tel. 05178 - 1 55 15

(meer dan 18 jaar ervaringI)

SUK TOURS BUS- ei AUTOVAKANTIES laar SPANJE <udj£
Caravan v.a. 68.- p.p. p.w. App. v.a. 129.- p.p. p.w. Hotel

v.a. 119.- p.p. p.w. Hotel Calella v.a. 139.- p.p. P-*
Hotel Malgrat v.a. 159.- p.p. p.w. u

Vraag SUN TOURS bus- en kampeerglds bij uw re^
of bel 078 -17 90 00.

Hotelvakanties in Scandinavië
Scandinavië-specialist INFO SKANDIC K^Scandinavië als geen ander. Daardoor kunne"

u ongekend veel vakantie-mogelijkheden
aanbieden. „

Bijvoorbeeld: hotelvakanties i.s.m. Scai^Hotels, de grootste hotelgroep van Scandina*
met een hoge klasse van service en comfo^

Met de Scandie Hotelcheques blijft uw vakan
betaalbaar:

v.a. / 560.- p.p.
inclusief retourpassage Kiel-Göteborg aan bo^,
van één van de comfortabele hotelschepen * iflStena Line, 5 overnachtingen in Scandie Hote1*

2-pers. kamer met d/t. en ontbijt. ~Vraag de gratis Scandlnavië-brochure '89 *''INFO SKANDIC
Postbus 1304 - 9701 BH Groningen

Tel. 050 -14 32 00
WIJ zijn aangesloten bij de ANVR en SGf*

| Dos neue Hotelscheck-System hilft sporen! |/Fc

H + FrürnKkkibuffef inklutiv! HL "Finnlond \ \F7,^Ên^Ê\ JmH Oerregulare Hotelprei» liegt V^. \^/\^mm\ySmmmNaWoh zwei,- dreimol noher oli
unierSonderprtiil

Tsrmins: fg^rO'
1.6.-31.8.1989 onw

I u±l.9Vr9W^!l99o' 1 Haman>lScandinavia■<****°|SmOOKol» 1, Hohergollernring 49. Tel. 09.48.221-25118?. Fa» 09.49.221^12^

Zomervalantie in Klrchlan^
in het Steierisch Ennsdal. Eigen verw. zwemb-, s g^
solarium, ponyrijden, speelkamer, knuffeldiertjes' i0[
boerderij, wandelwegen, uitstapjes. Gasthof-"^Fößleitner, A-8931 Kirchlandl, tel. 09-433633ggg>^

PAASREIS 24 maart t/m 2 april Zw.fr. 420.-; *J. „*<
t/m 3 mei Zw.fr. 350.-. PINKSTERREIS 4 t/m
Zw.fr. 560.-. Alle busreizen Incl. volpension.
Inl.: fam. Kruit, Schloss Tagstein, 7425 Masein,
Graubünden, Zwitserland 09-41.81 81 3641

HET MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WIN ~
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor fl'JJJjfi
en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/WN' óe
v.a. / 169.- en midweek (6 dg.) v.a. / 298.-. yrt^.-
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/6°u



...

J*YAR TRAVEL: 400 huizen en app., 700 campingpl.
$" en busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11, 5109

Tel. (01623) 22194.

% \l Hongarije Tours
kl . ZOMERGIDSEN 89| ~'n9s. vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen

<S2^9gn: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé085-435050

te
k Indonesië Tours '89. n|euv»e brochure van de echte Indonesiëspecialisten

: J9°r u klaarl 68 pagina'skleurige informatie overonze21 V°LLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle
,jj Maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizenJ^ar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi,
"p "'" in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking.

INDONESIË-RONDREIS vanaf ’ 3850,-- programma met eveneens alles-inklusief
Welreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

L 'Normatieve diapresentaties Indonesië
!> 'Were zaterdag diapresentaties in Heemstede.

komen wij in het land met onze diashowen wel in:
Breda 18/2, Eindhoven 19/2, Utrecht 24/2,

Den Haag 25/2, Arnhem 26/2, Rotterdam 5/3.
y Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.ra *g de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij:

' &e Boer & Wendel BV
5 de échte Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53 2101 HD Heemstede
023-33 9151 Lid ANVR/Gar.fonds/lATA

IkT""j '"E en Kreta, vak.won. a.d. zee v. 2-5 pers., va. DM
ta,Pek- Gunst, vliegen kan ook. Tel. 09-

OREISWINKEL la een specialist voor HONGARIJE. Naast
*■ gTc'zen' campingplaatsen en hotels bieden wij ook div. paardrij-

i "*,, 'letsprogr. aan. Buspendel naar Boedapest / 245.- (kind.* oei onze Hong.agent: 055 " 41 21 14.

&ROOMCRUISES
f |f^va 1295ap.P .

*^'^^^^^&.^«;:>* J£S&Êat'tm%^* 'm£m\ V- <W*ai I -^«^sssttPl»" J&xSSSio* Jfcp» _^^jt i. J _
i ?Ntdek een nieuwe wereld
Mier, van een on9edwongen luxe leventje op een
Jljusant cruiseschip met een superservice, uitsteken-

bruisend amusement en nog veel. CRUISEAANBIEDINGEN:

[ CYI»tWS4WÈUGYPTE |
; ' princesa Marissa . ««*%>-flagen vanaf 1295.-

-' \ WÊaWaammm»maaaammaaaamaaaaamam^^m
i ;■*■ Dolphin en Ms. Adriana - OAeI aa9en vanaf TZSIDi-r umm """1

s* ssssss^ssss»»»^"»"I^^^^-^^^-"^
Iq * Mermoz en Ms. Regentstar oofl.iv^apen vanaf ZZ9S.-

B ~~—l, estel de uitvoerige kleurenfolders d.m.v. deze
ori ongefrankeerd op te sturen naar, '"twoordnr. 3109, 3760 WD Soesterberg

Dnr/meVr
!
l^stc./woonpl
ö,r BEL: 03463-53778/52406
*%£j^HOLIDAY
*m^CRUISES

CIRKEL-REIZEN: meer dan 300 huizen en app. in geheel
Joegoslavië. Inl.: Postbus 11, 5109 ZG 's Gravenmoer. Tel.
(01623) 22194.

AZIË TOURS '89
Een speciaal programma van De Boer & Wendel BV met volle-
dig verzorgde rondreizen naar

INDIA, NEPAL en THAILAND
eventueel in combinatie met Hongkong.
Op bepaalde data organiseren wij DIAPRESENTATIES over
deze bestemmingen in ons kantoor te Heemstede.
Voor nadere informatie en toezending van ons programma
AZIË TOURS '89 kunt u bellen: 023 - 33 91 51.

DE BOER & WENDEL BV
Raadhuisstraat 53-2101 HD HEEMSTEDE - 023 - 33 91 51

Lid ANVR I Gar.tonds l IATA

"Vaarvoor uw geld!"
9-Daagse Caribbean [j-z .
Fly-Cruise met de Azur**' ll262o,-^1
Accommodatie in tweepersoons^^^^i^s^^J ,
binnenhut met douche en toilet. Inclusief:
" Vliegreis Amsterdam-San Juan v.v. " 7-daagse
cruise naar St. Thomas, Bequia, Barbados, Martinique
en St. Kitts " Volledigeverzorging aan boord " Vervoer
tussen luchthaven en pier. Vertrekdata.'27 februari,
6,13,20 en 27 maart as. " Toeslag tweepersoons-
buitenhut: f 160,- pp. " Toeslag vertrekdata 20
en 27 maart: f 215,- p.p. " Verlengingen mogelijk,
tarieven op aanvraag. =__

De voordeligste Wld' lm h *Ms
(11 dgn) met de Romanza** r~ -________^
vanuit Venetië. Tarief bij boe- [f7420 -n 1king voor 1 maart as vanaf:
SB&GRAuuyTpcL Vraag uwreisadviseur of bel:

"^^ zeetours\mamm 010-4388099 l
1| U.S.A. &

"■conffcf Ë CANADA
Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert informatie-
avonden samen met KLM, Canadian, Northwest, Delta

Airlines, Amtrak/Via Rail treinreizen, Martinair, Best
Western Hotels, Greyhound.

23/2 Den Haag, Ned. Congresgebouw. 2/3 Eindhoven,
Cocagne. Reis- en landeninformatie d.m.v. video-
presentatie en info-markt. Zaal open voor informatie

18.45 uur. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen
03438-23411 |

■ Ontvlucht het kwakkelweer in Nederland en laat .
u verwelkomen door de zon in Zuid-Afrika.

Stuur vandaag nog onderstaande coupon op.

Satour, stuur mij per
omgaande meer informatie
over Zuid-Afrika.

I1Naam: 1
i <iiiffi> Adrs 1
i Postcode:
j Woonplaats: !

■^am^^maw Stuur deze coupon naar:PI Satour
I satour te"ika

i
de l' A o I1076 AZ Amsterdam -j .

VOLLEDIG VERZORGDE BUSREIZEN MET PASEN
( 5 dagen ECHTERNACH/LUXEMBURG,

vertrek op 25 maart v.a. 415.--5 dagen BRODENBACH/MOEZEL,
vertrek op 25 maart v.a. 370.--7 dagen VIANDEN/LUXEMBURG,
vertrek op 25 maart v.a. 575.--7 dagen MARKTHEIDENFELD/SPESSART,
vertrek op 25 maart v.a. 585.-

-9 dagen WENEN, vertrek op 23 maart v.a. 750.--9 dagen LOURDES, vertrek op 23 maart v.a. 910.-
-3 dagen PARIJS*, vertrek op 24 maart v.a. 230.-
-4 dagen PARIJS*, vertrek op 24 maart v.a. 240.-
-5 dagen PARIJS', vertrek op 27 maart v.a. 310.-
Prijzen per persoon op basis van volledige verzorging en 2-pers. kamer. Met * gemerkte reizen zijn op basis van logies/
ontbijt.
Inlichtingen en boekingen bij uw ANVR Reis-adviesburo's en
reizenverkopende banken.

/^fIPJCE REIZEN

Vraag ons speciale programma NEPKFPMANN DFI7FMAangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Il LUÏA L IA IVI tt 11 11 II LIL L 11
Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermonn-vignet of bel 020-998811.

EGYPTE* 10 d.culturelerondreis met Ned. historicus.
Zon en cultuur in Cairo, Luxor en Assouan. Incl. excursies en
hotel V.P. All-in / 1699.-. Bel TicketEasy, 010 -4 13 74 33* /
020 - 20 51 91* / 030 - 33 30 33*. Ud ANVR/SGR.

'j- ALBANIË\_ 9- en 8-daagse reis naar het

\j MYSTERIEUZE RUK
j^r\N^_ DER SKIPETAREN

\ het land zonder particuliere auto's.
Reisdatum: 25-3/2-4-1989. reissom ’ 1650-
Reisdatum: 24-4/1-5-1989, reissom ’ 1550-

Inlichtingen en boekingen bij: Stichting Marco Polo,
H. v. Borsselenkade 8, Amstelveen, tel. 020-430077.

P.S. Wilt u mee, reageer dan per omgaande (visum)!

Zomervak. v. jongeren, Griekenl., Italië, KORSIKA va.
DM 460-, onder leiding. Inl.: Hans Vater, D-5531 Pelm,
tel. 09-4965917801.

Mooie voorjaarsdagen beleven in BAD KREUZNACH, stad der ro-
zen en nachtegalen. Aan de oever v.d. Nahe, in het mooie Oranien-
park, ligt het Caravelle Hotel. 110mod. ka. m. bad/do/wc, tel., radio
balkon. Goed eten en drinken, fitness en badpret, heerl promenade
langs de Nahe, wandelwegen door wijngaarden, weiden en bossen
Paasarrangement 24 t/m 28 maart 1989. Pinksterarrangement 12
t/m 17mei 1989. Zaterdagavond: galabuffet m. muziek. Zondag: 1C
uur wandeling naar deKauzenburg, va. 21 uur wijnproeven (Nahe
wijn). Maandagmiddag: brunchen. Prijzen p.p. in tweepers.ka 5x
l/o m. HP DM 462-, 4x l/om. HP DM 382-, 3x l/o m. HP DM 317
-, (pi. DM 20-v. eenpers.ka). Incl.: uitgebr. ontb.buffet, galabuffet
's zondagslunch en diner, wijnproefje, wandeling, vr. entree in bad
en fitnesscenter m. overd. zwembad, sauna, hot whirl pool, zonne
terras, solarium, voor elke regendag 1 chip v. hot whirl pool of sola
rium. Kuurtax apart. Bij een verblijf zonder pauschalarrangemen
(min. 3 dgn.) 15% korting. Wij verwachten graag uw reservering:
CARAVELLE HOTEL, lm Oranienpark, D-6550 Bad Kreuznach, tel
09-496712495, telex 42888.

Oberbergisches Land Haus Idel, D-5276 Wiehl, tel. 09-
-49226293112. Met Pasen en Pinksteren nog vrij. VP va
DM 45- p.p.p.d.
Vak. in het SAUERLAND Gasthof "Zur Post", km. do/wc
panoramapark, spec. aanbieding v. maart/april: 7 dgn. boe
ken, 5 dgn. betalen. DM 160- (LO), folder D-594Ï
Kirchhundem-Oberhunden, Hauptstr. 22, tel. 09
49272372255.

MOEZEL + ZWARTE WOUD,
vak.app. 2-26 pers., v.a. DM 8.-/15.- p. d.

Ned. sprek. Tel. 09-49.212.317979.
BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dlr.a. d.Rijn. Alle krs
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) ol
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope"", Mainzerstr. 4
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

Vakantie in Eifel. Hollandse ANWB-camping, liggend in drie-
hoek Rijn, Moezel en Ahr. Aanvr. prospectus v. verhuur en re-
serv. (’ 1.50postz. bijsl.): Postbus 123, 7000 AC Doetinchem.

EGGEGEBIRGE SAUERLAND. Vakantiewoningen 2 t/m 7
pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer.
Info/doe: 05753-2098. \«m

Vak.won. in ZUIDOOST-BEIEREN b. Bad Füssing
Innviertel, Salzb. Land. Tel. 09-492151302338.

PAAS- of ZOMERVAKANTIE aan de DIEMELSEE, SAUER-
LAND in fijne vakantiewoning. Inl./folder: tel. 055 - 67 06 10.

JmUm^L 5 jaar
o—^^o^ gastvrijheidHotelAm derghang

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.
Luxe woon/slaapkamers 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 ontbijtbuffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,-p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen
De nieuwe paas-arrangementen liggen reeds klaar!

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

Winter in Brugge

’ 76,- (1.400 BF)
per persoon, per nacht in dubbele kamer, bij een verblijf

van minimum 2 opeenvolgende overnachtingen.
Toeslag enkele kamer: ’ 46,- per nacht.

Inbegrepen: overnachting in luxueuze kamer met alle
komfort, buffetontbijt - welkomstdrankje.
Informatiemap & geschenk op de kamer.

Aanbod geldig van 1 november '88 tot 23 maart '89.
Reserveringen:

Hotel Pullman Brugge
(ex-Holiday Inn)

Boeveriestraat 2 - 8000 Brugge (Belgium)
I Tel. 09-32.50.34.09.71 of via uw reisbureau.

DE PANNE, aan de kust bij Franse grens, appartementen te
huur. Centrum van deBoulevard, bij het strand, uitzichtop zee,- volledig gemeub., mcl. cv. en t.v. en privé-garage. Aantrek-

■ kelijke prijzen voorseizoen. Tel. ml. 01180 - 3 30 65, b.g.g.
1 1 22 24 of 09 - 32 14 51 32 94.

i CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen)- op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of

'" caravan. Fold.: 01172-1446, b.g.g. 09-32 8441 1488.
8 ,
2 STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’ 200,
o - p.w. all-in. Inl.: dhr, van Dijk, tel. 04459-1598.

* WEDDEN DAT uw zomervakantie geslaagd is als u nu reser- .■ veert op onze 4-sterren ANWB-camping 'HOHENBUSCH'?[; Ookverh. v. nieuwe 4-pers. Adria Caravans met voortent voor, slechts / 495.- p. w. alles inbegr. Vr. gratis kleurenfolder aan.
;! Fam.camplng 'Hohenbusch', St. Vlth, Tel. 09 - 32 8022 7523.
it

i I
_l Vogezen, Jura, ALPEN, Midden-Frankrijk en langs de
- westkust, appartementen, chalets, stacarvans. „De
i. Zwaluw", tel. 04927-64457.

- SUN TOURS AUTOVAKANTIES NAAR FRANKRIJK:;- Tent v.a. 56.- p.p. p.w. Vraag deSUN TOURSkampeergids bij
■' uw reisbureau öf bel 078 - 17 90 00 (Lid SGR)

l- "STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in_ België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691
NJSon. BEL 04990-7 46 77 (GRATIS BROCHURE)

LAATSTE PARADIJZEN van dichtbevolkt W.-Europa zijn ge-- lukkig niet per auto bereikbaar. Wij gaan op onze avontuurlijke
;- tochten per kano, fiets of te voet door zonnig Z.-Frankrijk. 14

'f dgn zonder zorg over eten, les, gids, materiaal, etc. Ervaring
l' onnodig. Tevens prachtige camping in de Dordogne bij Sarlat.

Inl.: AQUA VIVA, Joh.Huslaan 192,1216 RH Hilversum, 035 -~ 21 83 77. ,
SUN TOURS AUTOVAKANTIES NAAR ITALIË:

Tent v.a. 56.- en caravan v.a. 68.- p.p. p.w.
Vraag de SUN TOURS kampeergids bij uw reisbureau

óf bel 078 - 17 90 00 (Lid SGR).

LEVICO- en CALDONAZZOMEER. TRENTINO.- Vakantiewoningen en hotels, 'Valsugana', Gasthuislaan 54c,
Amersfoort. Tel. (033) 61 27 16. Gratis prospectus.

Vakantie op maat: Pmarella ♦ Tagliata Cervia Adria. Boeken zonder
aanbetaling: hotels bij het strand, vp of hp. OntbijtbuM , menukeuze,
swimming-pool. Kinderen tot 4 j. 50% korting, tot 10j. 35% kort., 3
pers. 30% , 4 pers. 40% korting. Folder en inlichtingen: Elft Weinert,
Qstmerheimerstr 259. DSOOO Koln 1, tel. 09 49 221-8902887 M,117

BLOEMENRIVIÈRA - ITALIË
HetBungalowpark 'TUBANTO' biedt u een prettige en sfeer-
volle vakantie in haar 2- tot 6-persoons bungalows. Het park is
gelegen te CAMPOROSSO op ca. 150 m hoogte en geeft uit-
zicht op de Middellandse Zee, de plaatsen Vallecrosia, Cam-
porosso en Ventimiglia en de in het achterland gelegen Alpen.
Ze zijn voorzien van koud en warm stromend water, douche,
toilet, koelkast etc. Het park beschikt over ruime parkeergele-
genheid. Er zijn nog diverse mogelijkheden in voor-, hoofd- en
naseizoen. Folders en/of inlichtingen bij 'TUBANTO', A.
Dekenstraat 26 - 8023 BZ Zwolle (tel. 038 - 53 67 69) of in
ITALIË (tel. 09-39184293641).

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN - |TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.
I

("CVs hotel

<g^Naa pineda

jUiflUpV 10 of 17 dagen VP in Hotel-Appartement
W^*Wf^Ü ■ Montemar, Pineda. Absoluut het beste aan
l^^^g W de Costa. Alle appartementen hebben

f^ centrale verwarming. U reist komfortabel
per luxe touringcar.
Vertrek: 31 maart, 7 april, 14 april

10 Dagen VP 370."m
Vertrek: 24 maart (Paasreis)— "^-^i 10 Dagen VP 311fJ5-

-kinderen 2-6 laar- \ kompleet
20% korting i excursieprogramma

(bij 2^*^
3-vanhuLU/montcniarQp

N^ tig-e^T^ aaN pho&ta
vestigingen in: Beek Makado 04490 - 785 85

Brunssum Kerkstr. 240 045 - 25 92 92
Geleen Markt 114 04490 - 497 55

X Gulpen Rijksweg 25 04450 - 12 75
Heerlen O.N.str. 15 045 - 71 55 55
Kerkrade Theaterpassage 17 045 - 46 48 00

\ Maastricht Kesselskade 63 043 - 21 27 41
Sittard Markt 37 04490- 12960
Valkenburg Th. Dorrenplein 10 04406 - 161 61

1Denemarken 1989
Comf. vak huisies. Noord-

en Oostzee Vraag de gratis
kleurenlolder

tiv*w oGttr&oeauiiQlttrSLW Schfewlssf*»*»
Schlttwigcr Striftt 68

D-2390 Flensburg
Tel. 09.49.461-97021

Zoektu een reisgenoot?
Vraag gratis folder:

INTERCOMPAS
Postbus 15 - Eindhoven

Te k. woning in FRANK-
RIJK te Laroche bij Brive
(Correze) 2 jr. oud. Ind.: gr.
woonk,» 3 slpk., badk., 2
w.e.'s, aubb. gar., cv., gas.
Inl. tel. 045-420044.

FRANCE INDIVIDUELLE
Vakantiewoningen aan alle
Franse kusten. Compleet inge-
richte luxe bungalowtenten en
comfortabele stacaravans op
de mooiste campings van

Frankrijk.
Tel. 020-26 47 11.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.
Inl.: 05765 - 10 71 of post-
bus 19, 7370 AA Loenen.
Op 95 km van Maastricht ligt
de 4* ANWB-CAMPING waar
u alles vindt voor een ideale
vakantie. Ook stacar.'s te
huur. Inl.: (03404) 6 04 46.

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
info: ook 's avonds
050 " 415210 codab reizen

Tauplitz - Steier. SALZKAM-
MERGUT. Te huur luxe 6-
pers. 3-kamerappartement
in fijn vakantiegebied. Tel.
055-213695

SNEEUWTOESTAND IN
WILDSCHOENAU - OOSTENRIJK

± 40 liften in bedrijf, alle wegen
tot in het dal zijn goed berijdbaar.
Hotel Faerberwirt, A-6311 Wild-
schoenauOberau, heeft nog 50
bedden vrij. Alle kamers met do.
wc, balkon, 1 hot-wirlpool staat
de gasten gratis ter beschikking.
Rom. stoombad, sauna, kunnen
de gasten 2x per week gratis ge-
bruiken.
Van 18-2 tot 4-3 en 25-3 tot 8-4
VP DM 5,50, HP DM 51.-. Vraag
onze prospectus aan, tel. 09-
-4353398916

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voor info: 01878-3099.
Te huur: ZOMERHUIS
2-pers. mcl. tennis-
baan. Info: 01189-
-1301.

CAMPING ZEEZICHT,
WIERINGEN. Zomerwoningen
'te huur, ’ 400.- per week.
Prachtige gelegenheid om te
surfen en te hengelen. Cara-
van stapl. Inl. 02279 - 14 23,
b.g.g. 30 76.

CAMPING HOMMELHEIDE,
SUSTEREN, Zuid-Limburg.
Nog steeds een van de betere
en betaalbare campings in uw
eigen land. Bel nu voor gr. info:
04499 - 29 00, b.g.g. 27 11.

Rust-recreatie-ontspannlng-va-
kantle In Sauerland. Wandelge-
bied Arnsberger Wald - Möhne-
see. Modern pension In vakw.-
stljl, geleld d. fam. HP v.a. 40.-

IDM met ontb.buffet. Vraag folder
Iaan: PENSION HAUS FORMANS,
4788 Warstein Slchtigvor, tel. 09-
-49.2925.524.

am^^aw&aaaaeerQi
Een vakantie In 't Zwarte Woud
300-744 m om te beleven.
Wandelen in bosri|K ontspannend
landschap vakantie op öe boerderij.
vak won va 30 - DM. L 0 15 - tol
60.- DM, holels gasthuizen, pensions.
kuurhotcls. zwembad. vnieti|dspiezter.
gezelligheid GASTPROGRAMMA
WV FREIAMT. Postbus 41. 7838l Freiamt lel 09-49 7645 644

Vak. i.d. ODENWALD Gez.
fam.pension: recreatie voor
het hele gezin in een rustige
en bosrijke streek. MoÖ. k. m.
do/wc, balk., burgerl. keuken,
speeltuin, mooie wandelwe-
§en, 2 kegelbanen. VP DM
7,50 - 39,50. Prosp.: pens.

Odenwald, Am Kirchpfad 3,
6128 Höchst-Hummetraoth,
tel. 09-4961633255 (sep. eet-
en tv-ruimte v. gasten).
Haus Waldwinkel, comf. vak.
won. v. 2-5 pers., eig.
zwemb., DM 225 week (2
pers |D-5790 Brilon-Alme, tel.
09.49.2594-2256 14232S
Hallo! Kegelaars en
clubvrienden in het heerlijke
Wieddal! 2 kegelbanen,
zalen v. 80-200 pers., kam.
do wc, zaterdag dansen.
Hotel Waldfriede D-5451
Arnsau b. Rossbach/Wied
tel. 09.49.2638-1094 of
5100(folder) , <2322

Waldhotel-pension Hubertus
Eigen zwemb., sauna,
solarium. Alle ka. m. do/wc,
balk., direct bij het bos. Vp.
DM 44/46 p.p.p.d. (vanaf 5
dgn). Vraag de folder: fam.
Hom, D-6253
Hadamar-Oberzeuzheim,
tel. 09.49.6433-3300 , 42323

Nieuw
Noord-Zeepark

Ouddorp
Te huur 5-sterrenbunga-
lows op 400 m van zee en
dicht bij Grevelingenmeer.
Voor info: 01878-3099.

SNEEUW GENOEG!
TauplHz - Stelrmark, 2000 m,
2.80 m sneeuwl 30 km piste.

Vertr. iedere vrijdag.
Pasen vertr. 24-3, 10-dgse
busreis mcl. h.p., skipas +

skiles / 765.- p.p.
Ahrntal - Zuld-Tlrol, 2300 m,

40 km piste. Vertr. Pasen,
10-dgse busreis mcl. h.p.,
skipas + skiles ’ 650.-.

Unieke sneeuwgarantie bij
i vertr. op 31 mrt. en 7 apr. Au-

toreizigers ’ 125- korting p.p.
Bel voor meer info:

TELETRAVEL
j01650 - 5 58 55 SGR/1454

ski-dakkoffers v.a. 290-
-skj-impenals afsluilb va 34.-
-ook voor autos zonder goot
langloopski v.a. 99-
-donzen ski-jacks v a 190-
-skihandschoenen v.a. 14-
Alpine Askiset v a 290-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend ledere namiddag,

dinsdag gesloten
S 043-643500

■P?iwi»i"fc f.) ■ i jij

maWaWamWaWaWaWaWaWamWmaWa^aWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWM

Waar u ook naar toe wilt,
wij weten de weg en de
prijzen... /^s£r^^

i. WINDERBIESENW
JE. voordluwreizen
KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS GELEEN
Hoofdstraat 69Dr Poelsstraat 3, Raadhuisplein 13, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat 38,
045-453460 045-715961 045-322233 04454-5050 04490-49859
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>!!}Qurgs Dagblad Zaterdag 18 februari 198957



" Linda Hamilton in 'Hulp
aan een weeskind. (Neder-
land 2-21.45 uur)

kind. Door een zogenaamd ongeluk
komt Cathy in contact met Tony, een
weeskind. Diens vader zou familie-
gelden hebben verduisterd en daar
moet Tony nu voor boeten.

22.35 The One Game. Amerikaanse
tv-film uit 1988 van Mike Vardy, met
Stephen Dillon, Patrick Malahide, Da-
vid Mallinson e.a. Nich Thorpe is een
jonge en succesvolle zakenman. Zijn

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: De rechtszaak. Blake wodrt er-
van beschuldigd illegaal wapens te
verschepen. Dana kan de spanning
van de rechtszaak niet meer aan.

16.45 "«Tineke. Gevarieerd pro-
gramma van Tineke de Nooy.

18.15 (TT)Bodylijn. Programma over
mode en schoonheid.

18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: Het grote
wantrouwen.

18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 De heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 ""Action. Spelshow gepresen-

teerd door Bram Vermeulen.
21.45 Beauty & the Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Hulp aan wees-

17.45 Welles nietes. Spelprogramma.
Presentatie: Legien Kromkamp. Van-
daag: Kunnen ouders hun kinderen
niet meer aan?

18.23 (TT)Weg van de snelweg Ne-
derland. Serie programma's over
toeristisch bezienswaardigheden.
Afl.l: de Maas in Noord-Limburg.

19.00 Journaal.
19.18 Rust roest. Nederlandse serie.
Afl.7. De bewoners van Avondrust
staan voor de kluis met een inhoud
van twee miljoen gulden, maar ze we-
ten niet dat Leßlanc klaar staat om er
met de buit vandoor te gaan.

19.49 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Paint your office. Rebecca
geeft Norm de mogelijkheid om zijn
schulden weg te werken door wat
klusjes voor haar op te knappen. Als
Sam erachter komt denkt hij ook han-
dig' te kunnen zijn.

20.21 Elfstedenkoorts in Oostenrijk.
M.m.v. Dolle Dries van Wijhe, Jan
Roelof Kruithof, Piet Kleine, Albert
West, Sandra Reemer en de Sisters.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV
15.30 Rust roest. Nederlandse serie.

Afl.6. (herh.). De bewoners van
Avondrust gaan de bank beroven.
Maar zijn ze opgewassen tegen het
hypermoderne beveiligingssysteem
en de spanning?.

15.57 Knots-Klips. Liedjes uit de se-
rie De familie Knots, gezongen door
Hetty Heyting en Jan-Simon Minke-
ma.

16.19 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie, (herh.).

16.42 De kikker en de muis. Tsjechi-
sche tekenfilm.

16.55 Lokaal kabaal. Nederlandse
jeugdserie. Ben en Jeanet trekken
met hun bus het land door op zoek
naar amusement ter plaatse.

17.30 Journaal.

21.11 (TT)Het wassende water. Ne-
derlandse serie naar de roman van
Herman de Man. Afl.l: De vader. De
boerenzonen Gieljan en Willem raken
betrokken bij de gewelddadige dood
van hun vader en bij de ontrouw van
hun moeder.

22.07 Op verhaal komen in de Wes-
ter. Serie bijbelverhalen. Vandaag:
De Farao droomt.

22.30 Journaal.
22.40 Hooperman. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: The shooting. Hooper-
man en zijn collega Pritzger maken
jacht op een man die winkels berooft.
Dit heeft tragische gevolgen.

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse
ziekenhuisserie. Afl.: Resurrection.
Het ziekenhuis blijft op het laatste nip-
pertje gespaard en Dr. Craig reali-
seert zich nu pas dat zijn vrouw wil
scheiden.

23.50-00.02 Opmaat. De orgelmees-
ters. Klaas Bolt bespeelt het Mülleror-
gel van de Grote Kerk te Haarlem.

Nederland 2" Thom Hoffman en Kitty Courbois in 'Het wassend water
(Nederland 1 -21.11 uur)

Nederland 1
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firma verkoopt computerspelletjes
waar mensen aan verslaafd raken.
Nu krijgt Nich te maken met een an-
der spelletje: er verdwijnen via de be-
drijfscomputer miljoenen van de fir-
marekening.

00.10 Journaal.
00.25-02.00 The One Game. Vervolg

van 22.35 uur.

Nederland 3
NOS
09.00-0905 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.50 Studio Sport. Met EK Indoor at-
letiek in Den Haag.

17.44 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het Ma-
rokkaans, Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 You're welcome. Cursus En-
gels. Les 5.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-
len.

20.00 Journaal.
20.29 Een kleinigheidje. Engelse co-
medy-serie. Afl.l. Roy Pink haat klei-
ne mensen. En nu is hij als gevolg
van nieuwe Europese bepalingen zelf
ingedeeld bij die categorie. Hij wordt
verbannen naar het beruchte Adelphi
flatcomplex in het getto voor kleine
mensen.

21.00 Nieuwsspits. Gevarieerd jon-
gerenmagazine, live vanuit de Open-
bare Bibliotheek in de Tolstraat te
Amsterdam. Presentatie: Frits Spits.

21.46 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

satellie
RTL Plus

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Time Machine 001. Japanse te-
kenfilm uit 1975.

09.45 Klack. Spelshow voor kinderen
met Nicole Bierhoff.

10.15 Califomia Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Explosiv. Vor Ort. (herh.).
11.45 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

derKünste. (2).
12.00 Klasse. Quiz.
12.30 Klassik am Mittag, m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Auf
der Suchr nach dem goldenen Dol-
phin/Ein Urlaubstag am Schnorchel-
pol.

13.30 Rapido. Muziekmagazine. Pre-
sentatie: Ingo Schmoll.

14.20 Die Sklavenkarawane. West-
duits-Spaanse speelfilm uit 1958 van
Georg Marischka, met Georg Tho-
malla, Theo Lingen, Victor Stahl e.a.

16.00 Tammy. Amerikaanse serie.
Afl.: Der erfolgreiche. Stil.

16.30 Adel verplicritet. Met prins
Eduard von Anhalt.

16.50 RTL-Spiel.
17.00 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Das Comeback eines
Rockstars.

17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-
se serie. Afl.: Der Verrat an Prasident
Lincoln.

18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff - Bundesliga Total.
21.20 Alfred Hitchcock zeigt. Mann

aus dem Süden, Amerikaanse mis-
daadserie. Af1.13.

21.50 Twilight Zone. Serie fantasti-
sche verhalen. Afl.: Der geborene
Krieger.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dal!.

23.00 Das erste Mal... Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Bert I. Gordon,
met Greg Bradford, Britt Helfer,
Amanda Cleveland e.a.

00.30-00.35 Betthupferl.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus. Afl.:

Wie der Vater so der Sohn. 10-^jH
tip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11°* ■
Nacht gehort uns. Amerikaanse s* H
film uit 1955 van Budd BoetticW ■
Maureen O'Hara, Anthony Quinft ■
nuel Rojas e.a. 12.35 «Der HyH
Amerikaanse western uit 1959 val! H
chael Curtiz, met Robert Tayl<* ■
Louise, Jack Lord, Fess Parker, S" '■Harmer, Gene Evans e.a. 14.00V* ■
roskop. Aansl.: programma-ovef* ■
14.05 Familie Feuerstein. A^J'Hneuer Stern am Fernseh-himmel-* H
So ein Affentheater. Afl.: Matd* ■
14.55 Der Goldene Schuss. 15.0 ■
ser Haus. Afl.: Der Sonntagsj ■
15.50 Teletip Tier. 16.00 SAT 1 ""■shop. 16.25 Der Goldene SjZM
16.35 Die Leute von der Shiloh r»| "■Afl.: Die Gedankenleserin. 17.35 S^ ■
Bliek. 17.45 Justitias kleine Fiscr* <■
Babyraub und Popmusik. 18.1., Jm
Max oder die unglaublichen Aben' M
des Maxwell Smart. Afl.: Kille, KiU*. 1
ler. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 &, 1
Wetter. Aansl.: programma-ove'2' «fl
19.10 MacGyver. Afl.: Schatte" JVergangenheit. 20.00 SAT 1 J I
bliek. 20.10 Hunter. Afl.: Der San» I
Fall. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.1°. I
schragem Kurs. Amerikaanse ex*!
film uit 1960 van Richard MurpWj
Jack Lemmon, Ricky Nelson. j
Lund, Chips Rafferty, Tom Tully. J
ren Berlinger c.a. 23.00 SAT 11
23.10 Ball de Sports vanuit
23.30 Teuflische Spiele, EngeWß
tective uit 1968 van Guy Greerjl
Anthony Quinn, Michael Came,
cc Bergen, Anna Karma, Paul StaSll
Julian Glover c.a. 01.30-01.40 Hl
grammaoverzicht.

3 SAT
16.50 Heute abond in 3sat. 16.*
Dam Des. Kinderserie. 17.20 "tha, laß' das Morden sein. Duitses
film uit 1960 van Dietrich Haug*
Johanna von Koczian, Klaus J'
von Wüssow, Elisabeth FlickenS'
e.a. 19.00 Heute. 19.22 3sat a»
19.30 ■ Odipus. Drama van
hokles, regie Rudolf Noelte me'
mas Holtzmann, Friedrich MaJErnst Fritz F4urbringer, Robert m§"
Marianne Hopp, Sigfrid Steine'
21.05 Die griechische Tragödie-'
zicht van drie produkties van Dj*
N.Schmidt, Jürgen Gosch en "
Tabori. 22.40 Concerto Grosso
George Gershwin. 23.15 Litera^
gazine. 00.00-01.00 Sport-zeit. w
nachtsfußball.

Duitsland 1
09.55-16.30 ARD-Sport extra. Nordi-

sche Wereldkampioenschappen
skiën te Lahti, Finland. 30km langlau-
fen heren, individueel schanssprin-
gen, zaalhandbal Bondsrepubiek
Duitsland-Zwitserland, Europa-cup
ijshockey Fürjestadts BK - Kölner EC.

16.40 Gesundheit! Medizin im Ersten,
magazine met thema's en actualitei-
ten uit de medische wereld.

17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau.
18.55 WWF.
19.00 Markt.
19.25 Meister Eder und sein Pu-

muckl. Serie. Afl.: Der silberne Ke-
gel.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Euro-Paare. Spelprogramma

voor 8 kandidaten uit 4 zustersteden.
Presentatie: Lutz Ackermann.

21.55 " «Trekking van de lottogetal-
len.

22.00 Tagesschau.
22.10 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Pater Georg Kugler uit
Lindau.

22.15 Die goldene Kamera 1988. Be-
kendmaking van de prijzen en de win-
naars. Presentatie: Gert Ellinghaus.

23.00 Ein Fall für Braker. Amerikaan-
se speelfilm uit 1985 van Victor Lobl,
met Carl Weathers, Joseph Bottoms,
Arme Schedeen e.a.

00.10 Der Draufganger. Amerkiaanse
speelfilm uit 1939 van Jack Conway,
met Clark Gable, Claudette Colbert,
Spencer Tracy e.a.

02.05 Tagesschau.
02.10-02.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

%Lutz Ackermann en assistentes in Euro-Paare. (Duits-
land 1 -20.15 uur)

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 Günter Pfitzmann. Berliner
Weisse mit Schuss. Herh.

11.25 Urnschau.
11.40 Kaum zu glauben. Herh.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. Gaste: JasminaKi-
tanovic.

13.40 (TT)Diese Woche.
14.00 Reisebilder aus der DDR. Do-

cumentaire. Afl.: Freiberg,reportage
over de geschiedenis van de stad
Freiberg. Herh.

14.30 Wir stellen uns. Presentatie:
Frank Elstner.

15.20 ««mr Musikwunsch. Met Tru-
deliese Schmidt en Christian Boesch.

16.05 Tips für Aktive.
16.10 Mittendrin. Met Peter Lustig.
16.35 Flucht mit Luzifer. Jeugdserie.
17.00 Heute.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Ein Notfall.
17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
18.10 Landerpsiegel. Informatie en

meningen uit de Bondsrepubliek.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT).Die Schwarzwaldklinik.
20.15 Der Schnüffler. Tv-film met

Dieter Hallervorden, Cathérine Alrice,
Thilo Prückner e.a.

21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine met Dieter Kürten.
Aansl.: Lottotrekking.

23.10 Dreckige Hunde. Amerikaanse
speelfilm uit 1977 van Karel Reisz,
met Nick Nolte, Tuesday Weid, Mi-
chael Moriarty e.a.

01.10-01.15 Heute.

Duitsland 3 West
09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek (2).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Avanti! Avantü. Cursus Ita-

liaans. Les 5. (herh.).
11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Infor-

matieve serie. Afl.: Der Arger von
draussen. Herh.

11.30 Computer-Uub.
12.15 Die Erde lebt. Serie.
13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

20. Herh.
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 33. Herh.
15.35 Teletekst-overzicht.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

167: Gipslos glücklich.
17.30 Warme Supraleiter. Die Zu-

kunft neu gewickelt? Documentaire
van Albrecht Fölsing.

18.15 Kommunikation. Documentai-
re. Vandaag: Reclame, documentaire
van Paul Schlecht.

18.30 Roxy. Jeugdmagazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 ■Siegfried. Die Nibelungen (1),

Duitse speelfilm uit 1922/1924 van
Fritz Lang, met Gertrud Arnold, Mar-
garethe Schön, Hanna Ralph e.a.

22.25 «Die Auferstehung der Nibe-
lungen. Documentaire van Christian
Bauer over de vernietiging van een
film en zijn heropkomst.

22.55 Mitternachtsspitzen. Richard
Rogier ontvangt gasten.

23.55 Experimente. Die Reise, expe-
rimentele film van Herbert Distel.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

20. (herh.).
17.30 Warum Christen glauben. Do-

cumentaire. Afl.6: Geburt daheim.
18.00 Lindenstrasse. Tv-serie. Afl.:

Gipslos glücklich.
18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Weltmacht Rom. Documentai-
re. Afl.3: Die Krise der Republik.

20.15 «Die Bande der Ehrlichen. Ita-
liaanse speelfilm uit 1956van Camillo
Mastrocinque, met Toto, Peppino de
Filippo, Nando Bruno e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues. '

22.05 Auf der Couch. Portret van se-
xuoloog Ernest Bornemann.

23.35 Das Radio-Sinfonie-Orchester
Stuttgart spielt in Japan. 1. Piano-
concert nr,4 in D van Ludwig van
Beethoven. 2. Haffner-Sinfonie KV
385, Wolfgang Amadeus Mozart. Diri-
gent: Neville Marriner. Herh.

00.30-00.35 Auf der Couch. Oplos-
sing kijkersvraag.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma.Vandaag: PC Pinkerton.
10.05 Dangermouse.
10.30 Jimbo and the Jet Set.
10.40 OWL TV. Een serie over natuur

en wetenschap voor zeven- tot
twaalfjarigen.

11.00 Defenders of the earth. Van-
daag: Fury of the deep.

11.25 The satellite show.
11.55 Lost in Spain. Nieuwe serie.
Vandaag: The forbidden world.

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes
in het popcircuit.

13.15 Grandstand. Sportverslagen
van rugbywedstrijden Frankrijk-Wa-
les, EK indoor atletiekwedstrijden in-
Den Haag en paardenracesin Chep-
stow.

18.05 News and weather.
18.15 Bob's fuil house. Serie met

Bob Monkhouse.
18.50 You Bet. Terugkeer van een fa-

milieshow gepresenteerd door Bruce
Forsyth.

19.40 'Allo 'Allo! Rene probeert met
Yvette naar Zwitserland te komen,
maar komt tot de ontdekking dat hij
meer gezelschap heeft dan hij had
voorzien.

20.05 The Paul Daniel's magie
show. Vandaag meer magie en ver-
tier van Paul, met als speciale gasten
Johnny Fox en Linford Christine.

20.50 TV Movie: Agatha Christie's
Murder with mirrors.

22.20 News and weather.
22.35 Match of the day. Hoogtepun-

ten van de vandaag gespeelde wed-
strijden in de vijfde ronde van de FA-
cup.

23.35-00.15 Aspel and company.
Show met Michael aspel en zijn gas-
ten, inclusief Jodie Foster.

Sky Channel
07.00 "" Music. MuziekprograrrrfjJ
08.00 Fun Factory. Kinderprogra

met een aantal onderwerpen.
12.00 Sports programme.
13.00 Motor sports.
13.30 Fashion tv. Modemagazin^
14.00 The Outer Space Connec1^

Een film van Frank Warshofsky-
-16.00 Ford Ski Report. «
17.00 ««Sky Trac. UK NetworK

40. y
18.00 Eurosport Sports Pr°fl^

mes on Sky. j

01.30-04.20 Arts Channel Prefl"
mes from Sky.

Super Channel
tff07.00 Boogaloo Pooper Doo.

stop tekenfilms. ,(
11.00 The Mix. Gevarieerd proQ'j

ma met videoclips e.d. en de I 3
roddels uit de internationale mIJ
scène en amusementswereld.

19.30 Videofashion! Internatioy
modenieuws, uit o.m. de modec j,

Milaan, Parijs, Londen en Ne* J
20.00 «Father's Little Divio^Amerikaanse film uit 1951 van

cente Minelli met Spencer Tracy-
zabeth Taylor en Joan Bennett- j

22.00 Twilight Zone. Amerika"
serie SF-films.

23.00 Bestesellers. Programma^
wekelijkse aflevering over een o*^
seller.. ’00.00 The Mix. Gevarieerd om
ma. -nS 1

03.00-07.00 Gevarieerde ItaliaV
amusementsprogramma's va"
netwerk Rete Maria. a

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app
TT = leletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nadarland 1: 5 26 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34, 43, 48. 52 en 59
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 Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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 19 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: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) -FM6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93 9 en 91.9 mHz

België/TV 1
10.00 1.0. op zaterdag.
12.15 Babel. Nieuwsbrief voor Turkse

migranten.
12.30 Sprechen Sic Deutsch?.

Afl. 16: Bei wem kann man sich da
beschweren? (herh)..

13.00 Kilimanjaro. Jongerenmagzine.
(herh.).

14.30 Premiere-Filmspot. Cités-Ci-
nés.(herh.).

15.30 Culturele hoofdsteden van
Europa. Afl. 10: Madrid.

16.00 ■Mijn lievelingsblondine.
Amerikaanse speelfilm uit 1942 van
Sidney Lanfield, met Bob Hope, Ma-
deleine Carroll, Gale Sondergaard
e a

17.45 Juke Box.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.84.

(herh.).
18.05 Plons. Afl: Plons en het kanarie-

vogeltje, (herh.).
18.10 Klein klein kleutertje. Afl.: De

jongen en deroos. m.m.v. van Boec-
kel en Conny Neefs. (herh.).

18.25 Postbus X. Vlaamse jeug-
dreeks. Afl.4: De nep tune show.
(herh.).

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris-
tisch magazine. Presentatie: Gerty
Christoffels vanuit Brussel.

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-
dedelingen, programma-overzicht
en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.63.
20.20 Dromen. Britse tv-film uit 1986

van William Corlett, met Kathleen
Quinlan, Betsy Brontley, Charles
Gray e.a.

21.55 Terloops. Een aparte kijk op de
wereld.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 The Bradbury Theatre. Cana-

dese serie. Afl.7: de gezant.
23.40-23.45 Coda. Lullaby for Eva,

(ADVERTENTIE)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll
lA GELEENSTRAAT9 HEERLEN

MBioscOPERA
M AS. ZONDAG 19 FEBR.

AANVANG 11.00 UUR.

E ILENOZZE Dl FIGARO|
K Wolfgang Amadeus Mozart

| Herman Prey - Mirella Freni -I Dietrich Fischer-Dieskau - Kiri te
K Kanawa - Johnvan Kesteren -

■■ Willy CaronB Orkest: Wiener PhilharmonikerB 0.1.v. Karl Böhm
B Regie: Jean Pierre Ponelle

lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

van Zoëdirosa en Jean Blaute, uitge-
voerd door Mare Matthys, piano en
Koen Crucke, zang.

België/TV 2
17.55 Zie BRT 1.
20.00-21.00 Atletiek. EK Indoor atle-

tiek in Den Haag, samenvatting.
Commentaar: Ivan Sonck en Alain
Coninx.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, et o.a. Fifi et Cou-
cou, La souris motorisée; Graine d'or-
tie, serie. 09.30-10.15 Schooltelevisie.
12.20 Interwallonie, magazine voor Ita-
lianen. 13.00 Tribune économique et
sociale. Les organisations patronales.
(herh). 13.30 Le coeur et l'esprit, katho-
liek magazine. 14.00 Théatre wallon:
Anete, toneelstuk in dialect van André
Letroye. 15.35 Les Galapagos, natuur-
documentaire. 16.25 Noubanimé, kin-
derprogramma met de Smurfen. 16.50
Arts magazine, cultureel magazine.
17.20 Strip tease, reportages. 18.20
Onder voorbehoud: Tekenfilms. 18.30
Gourmandisches, culinaire tips. 18.45
Télétourisme, toeristisch magazine.
19.18 Paardenkoersen. 19.20 Trekking
van de joker en lotto. 19.30 Journaal.
20.00 Variétés a la une. 20.05 Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. 20.35
Le trou noir, Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Gary Nelson, met Masimilian

Schell, Anthony Perkins, Robert For-
ster e.a. 22.10 Match 1, sportmagazi-
ne. 23.05-23.35 Journaal.

België/Télé 21
15.40 EK indoor-atletiek te Den Haag.
Commentaar: Pierre Depré en Lambert
Micha. 18.30Onder voorbehoud: Clips.
18.41 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal. 20.00
Monty Pythons Flying Circus, sket-
ches. 20.30 Amicalement votre, serie
met Tony Curtis en Roger Moore.
Af 1.24: Entre deux feux. 21.20 Cultures:
Joan Miro ou le théatre des rèves, por-
tret van deze schilder. 22.20 Jazz: Jazz
at the gateway, 5-delige serie over jazz.
Afl.l. 23.00-23.20 Automoblisme, auto-
sport te Spa. Commentaar: Richard
Debeir.

TV5
12.00 Thalassa. 12.45 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner Avec
Nicolas. 13.30 Sacrée Soiree. 14.30
L'Homme Au Képi Noir. 14.55 Match
France-Galles. 16.45 Visa Pour Le
Monde. 17.55 Brèves. 18.00 Théatre.
19.30 Papier Glacé. 19.45 Autant Sa-
voir. 20.05 Club De L'Europe. 21.10
Cargo de Nuit. 21.45 Mobiles. 22.00
Journal Télévisé. 22.30 Dites Moi.
23.35 Le Monde Du Cinéma. 00.30-
-00.45 Strophes.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show met om 7.08 Natuur-
rubriek; 7.20 Weerbericht; 7.25 Uw
eigen nieuws. 7.30 Nieuws; 7.33
Uitgaantips; 7.50 Dierenmanieren;
8.07 TROS Aktua; 8.25 Ontbijtgast
van de week. 9.05 Oproep Me-
disch; 9.08 Doe 't zelfrubriek; 9.20
Kieskeurig; 9.35 Eigen nieuws.
9 40 Actualiteit; 9.50 Kieskeurig op
wielen; 10.10 Medisch; 10.33
Eigen nieuws. 10.38 Plantenru-
briek; 10.50 Boekenrubriek. 11.04
TROS Kamerbreed. 12.04 Oud
plaatwerk met Herman Emmink.
12.55 Mededelingen voor land- en
tuinbouw. 13.07 TROS Aktua
13.30TROS Country. 14.30 TROS
Aktua Sport. 18.07 Coulissen.
19.03 De Samenloop. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Eenzaam
avontuur. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7,04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening: 11.04 De bal op 't dak;
12.04 Spijkers met koppen; 14.04
Typisch Hollands. 16.04 Echo.
16.10Zin in muziek. 17.04 Glas in
lood. 18.04 Echo. 18.15 Levenslief
en levensleed. 19.03 KRO's coun-
try time. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation.
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor. 19.03 Koploper. 20.03
Harro de Jonge, met om 20.03 El-
pee pop special: 21.03 Elpee- en

CD pop; 22.03 Country style
23.03-24.00 Late date

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert: Het Vocaal
Ensemble met piano-vierhandig.
12.02 Strauss & Co. 13.00 Nws
13.02 Veronica Klassiek: Waseda
Symfonie Orkest0.1.v. Ken Takase-
ki. 14.05 Veronica Kamermuziek-
serie 88/89: Leden van The Acade-
my for the Begeynhof te Amster-
dam. 14.40 Nieuwe grammofoon-
en compactplaten. 16.00Lang leve
de opera! 18.00 Nws. 18.02Avond-
stemming: met o.a. componist van
de maand Sir Arthur Sullivan. 20.00
Nws. 20.02 Vastenmeditatie. 20.30
KRO-Klassiek op zaterdagavond
met om 20.30 Claudio Monteverdi,
zijn muziek, zijn brieven (3); 21.40
Orgelrubriek. Historische orgels in
Noord-ltalie (19). 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Een mens in de tijd.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-
thema. 12.00Nws. 12.05Meer dan
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen

naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo Doro
(Open deur). 14.00 Jazzspectrum.
1530 Minjon 16.30 Horr.onos.
17 00 Licht en uitzicht. 17.45Post-
bus 51, De Nederlandse Antillen om
Aruba. 17.55 Mededelingen en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 lyi Haberler (Goed nieuws),
18.25 Kayen Rasja (Er is hoop).
18.40 Arabisch progr. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14.
EO-Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavonduur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 hel evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
5.30 Welkom Weekend. 6.00, 7.00,
8 00 Nieuws. 7.30 RVA-berichten
7.45 In het spionnetje. 8.12 Te bed
of niet te bed. 10 00 Nieuws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 18.00 Nieuws. 19.00
Dansbar. 20 00 Domino. 23.00-
-02.00 Twee tot twee.

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstück. 7.15 W"11^
kasten. 7,45 Veranstaltungs* gr
der. 8.10 Presseschau. 8- airnf
sinnliche Worte. 9.00 Regi°"? ■yi
gazin. 9.05 LP-Markt. 10-°!fisr#oder Niete'. 12.00 Musik bei Ji
12.15 Veranstaltungskaie |rn
12.30 Presseschau. l24°rad«
Brennpunkt. 13.00 HitP» pa'
14.05Hitparade. 16.05Contra f.
Jugendmagazin. 17.05Das r* r,-
magazin. 18.00 Regionalna^-rB
ten. 18.30 Freie Tribune: <■ $.
18.45 Evangelium in unsere'
19.00-21.00 Saturday N'^Lgt*l'
Show. Aansl.: nieuws en totw»
len.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 t«

wie kein anderer. 11 00 Tre |v9,
EK, 12.00 Is jan Ding! 14;°:,aUr>-
-15.00 Sportshop. 18.00 L» gl(i
che Geschichten. 19.00-1.u"

junges Programm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6 05 wl0A|tef
melodie. 8.05 In unserern pe-
-9.05 Musikpaviljon. 12.05 rufye lt
port. 14.05 Orchester *' \jnf
15.00 Café Carlton. 17-°°n mus""
Tee. 19.05Kölle Alaaf! 21
zum Traurnen. 22.30 Na

1111111l

radio



19.00 Fa. Onrust. Tweewekelijks cul-
tureel jongerenprogramma.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic. Keek,

op de week.
20.30 Transit. Magazine. Afl.: San

Francisco.
21.02 Les étonnements dun couple

moderne. Franse tv-film van Pierre
Boutron, met Delphine Seyrig, Jean
Carmet, Judith Magre e.a. Tijdens
een genoeglijk diner hoort een echt-
paar van een ander echtpaar, dat het
van een andere planeet zou komen.

22.33 Zeeklimaat. Hedendaagse
waarnemingen in Nederland, maan-
delijkse rubriek over maatschappe-
lijke en culturele ontwikkelingen. Afl.:
Angst voor het drinkwater.

23.13 Journaal.
23.18-23.48 Salman Rushie. In ver-

band met de actuele ontwikkelingen
rond de roman The Satanic Verses'
herhaalt de VPRO vanavond het in-
terview datAdriaan van Dis op 29 ja-
nuari had met de schrijver Salman
Rushdie.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Mevrouw ten Kate. Kinderse-
rie. Afl. 10: Hoge nood.

09.45 Stapelbed. Kinderprogramma.
10.05 Nonni. IJslands-Duitse kinder-

serie. Afl.s: Gelukkig overleeft Nonni
de sneeuwstorm. Harald heeft inmid-
delseen list verzonnen om Magnus in
de val te laten lopen.

11.00 Reiziger in muziek. Live pro-
gramma waarin Han reizigers musici,
experts, fanaten en andere liefheb-
bers ontmoet.

17.30 Journaal.
17.36 (TT)VARA Feliciteert. Kijkers

kunnen een felicitatie richten aan
vrienden en familie.

18.01 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Het monster uit het moeras.

18.14 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: De eerste telesmurf. (herh.).

18.27 De grote Meneer Kaktus
show. Kinderprogramma met Peter
JanRens.

18.54 Kwik en Flupke. Vlaamse te-
kenfilmserie, (herh.).

19.00 Journaal
19.07 ""Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Dat wat verboden is. Een
geleerde die in een heilige grot onder-
zoek doetnaar de cultuurvan de Abo-
rigines wordt korte tijd later geveld
door een geheimzinnige ziekte.

19.53 Per seconde wijzer. Spelpro-
gramma. Presentatie: Kees Driehuis.

20.25 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma. Presentatue: Peter
Jan Rens.

21.40 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De huishoudster.
Huishoudelijke werkzaamheden zien
de vier dames niet zitten, dus een
huishoudster lijkt de oplossing.

22.05 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek.

22.35 Bankroet. Engelse serie. Afl.6:
(slot): Een familie-aangelegenheid.
Neil heeft een aardig bedrag van zijn
scgulden weten af te lossen. Hij
vraagt zijn curatrice en advocaat dan
ook om de zitting van de faillisse-
mentskamer voor te stellen het faillis-
sement op te heffen.

23.26 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.31-23.36 Journaal.

Nederland 2

België/TV 2

België/RTBF 1

Am Fernsehhimmel. 08.55 Unser Haut
Afl.: Der Sonntagsheld. 09.45 Sport-
blick. 10.00 Telethema Auto/Reise.
10.15Telethema Wirtschaft. 10.30 Das
wars diese Woche. Armin Halle imGe-
sprach. 10.55 Teletip Tier. 11.06" Die
Hafenkneipe von Tahiti. Amerikaanse
speelfilm van John Ford, met John
Wayne, Lee Marvin, Elizabeth Alle e.a.
12.45 Mitten in Europa - Deutsche Ge-
schichte. Afl.: Herbst des Mittelalters.
13.15 Unser Haus. Afl. Romanze, tn
Moll. 14.05 Teletip Koehen. 14.15Köp-
fchen, Köpfchen. 14.40 SAT 1 Sport
Live. Eishockey. Play-off-ronde, kwart-
finale. 17.10 Canadian Pacific. Ameri-
kaanse western uit 1949 van Edwin
L.Marin, met Randolph Scott, Jar»e
Wyatt, J.Carrol Naish, Nancy Otsofi,
Robert Barrat, Victor Jory e.a. T8.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Gewinn in SAT 1.
Aansl. programma-overzicht. 19.10 Die
Schone und das Biest. Afl.: Ein gJückii-
ches Leben. Deel 1. 20.00 SAT 1
Sportblick. 20.10 Scherben brioöen
Glück. Oostenrijkse revuefilm uit 1957
van Ernst Marischka, met Adriar) Hp-
ven, Gudula Blauw, Gunther Philtpp,
Alice Kessler, Ellen Kessler, Richard
Romanowsky e.a. 22.00 SAT 1 Bliek.
22.10 BAuf der Flucht. Amerikaanse
detective van Andrew McCullough. Afl.:
Die Ratte. 22.55 SAT 1 Bliek. 2XOO
Goldfieber. Amerikaanse avonturenfilm
uit 1982 van Charlton Heston, met
Charlton Heston, Nick Mancuso, Kim
Basinger, John Marley, Dale Wtlson,
Ricky Zantalas e a 00.40-00.50 Pro-
grammaoverzicht.

3 SAT

Duitsland 1

%Bruno Cremer en Domini-
que Sanda in 'Matrose 512.
(Duitsland 2 - 22.20 uur)

16.30 Diese Woche in 3sat. 16.45Mini-
Zil3 am Sonntag. Kinderprogramma.
16.55 Am Dam Des. Een serie voor kin-
deren. 17.20 Haferglucker unterwegs.
Culinair programma. 17.45 Aleman-
nenspiegel. 18.15 Land der Berge.
19.00 Heute. 19.15 Tagebuch. 19.30
Das warder Wilde Westen, Amerikaan-
se speelfilm uit 1961 van John Ford,
met Henry Fonda, Karl Malden, Grego-
ry Peck, James Stewart, John Wayne,
Caroll Baker e.a. 21.55 Dieter Kronzuc-
kers Stammtisch met Franz Kreuzer,
Ulla Hahn, Ernst Maria Lang, Helmut
Markwort, Vreni Schmidlin en Emil
Steinberger. 23.10 Neues von Gestern.
Erinnern Sic sich... 00.20 3sat-Schlag-
zeilen.

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels
Les 7. (herh.).

Duitsland 3 West

Iq'qJ* programma-weekoverzicht
Dietrich Fischer-Dieskau er-

r^'t und singt. Die schone Magelo-
1q J van Ludwig Tieck. Deel 2.

n
'*5 Berlinale aktuell. Live-magazi-

(Jf Riet gasten. Presentatie: Michael,*auven.
£" Die Sendung mit der Maus.

Ij '^erprogramma.1?4? ""presseclub.
-7? Tagesschau, met Wochen-

la'nn Pro9ra,T"Tia-weekoverzicht.
t7Der Maulwurf und dieMedizin.

b^enfilmserie.
fiu ARD-Sport extra. Nordische, skiën te
fj?'I,i. Finland, schansspringen, sa-

-15 opvatting 10 km langlaufen dames.
i'J0Spruchreif. Live talkshow voor

ifffleren."15 ««Formel Eins. ARD-Hitpara-
l?nnmet Kai Boeking-
l7 "0 ARD-Ratgeber. Reizen.

Bilder aus der Wissenschaft.
l 8 ?"daag: Bakterien - hautnach.

a9esschau.
in ir UDer uns"

'ï'iftl"'° (TT)Lindenstrasse. Serie met
csne Fischer, Andrea Spatzek, Joa-

Luger e.a. Af1.168: Geheimnis-
l9nJ7Die Goldene 1. De winnaar van
19lnWeek van de ARD-tv-loterij.
19'jj Sportschau. Telegramm.
Jo'?° Programma-overzicht.
2q",2 Tagesschau.

Tatort. Politieserie. Afl.:
Met Manfred Krug,

jj 2?r|es Braver, Lou Castel e.a.g"* Titel, Thesen, Temperamente.
}j magazine.
3?4n Ta9esschau.

von eKriminalpolizei rat. Tips ter
}j virkoming van misdrijven.
I^S Bronk. Politieserie. Afl.: Dasnrte Opfer, met Jack Palance, Tony

2j n9, Joseph Mascolo e.a.j.^o Tagesschau.

'J5-23.40 Nachtgedanken. Be-
bouwing door Hans Joachim Ku-'6r>kampf.

Duitsland 2

VPRO
09.00 Dribbel. Kleuterserie. Af 1.12:

Dribbel gaat naar het strand.
09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.

08.55 Die Sport-Reportage. Noordse
WK Skiën vanuit Lahti te Finland: 15
km combinatie-langlaufen.

10.15 Eucharistieviering. Vanuit Ber-
lijn. Voorganger: Pastor Ullrich Ham-
pel.

11.00 Stadtschreiber Matinee, lm
Unterhaus, uitreiking van de Duitse
Kleinkunstprijs. Presentatie: Hanns
Dieter Hüsch.

12.00 ««Das Sonntagskonzert. Fes-
tival der Stimmen. Vandaag: Portret
van de tenor Fritz Wunderlich m.m.v.
Erika Köth, Margarethe von Winter-
veldt, Karl Böhm e.a. (herh.).

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals. Vandaag:
Israël - ein Staat formiert sich. Pre-
sentatie: Hanns Werner Schwarze.

13.30 Guckloch.
13.50 Siebenstein. Serie met Adel-

heid.Arndt. Afl.: Sonne, Mond und
Steine.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Das Lehmkind, met Murat Inel,
JaninaBendusky, llona Schulz e.a.

14.45 lm Reich des Osiris. Docu-
mentaire over mummievondsten in
Egypte.

15.15 Die Abenteuer von Tortuga.
Italiaanse speelfilm uit 1965 van Luigi
Capuano, met Rik Battaglia, Ingeborg
Schoner, Guy Madison e.a.

18.00 Danke schön. Nieuws van de

Aktie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de wee-
kwinnaars.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwen-
maagzine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.

Presentatie: Wolfgang Herles.
19.30 Hotels. Geschichte und Ge-

schichten, vier verhalen over het Ho-
tel de Paris in Monte Carlo.

20.15 Das hat man nun davon. Blij-
spel van Wilhelm Lichtenberg, met
heinz Erhardt, Fritz Hellmann, Albert
Lichtenfeld e.a. Toneelregie: Peter
Andreas Schwarzlose.

21.45 Berlinale '89. Aspecten van de
Filmfestspielen.

22.05 Heute en Sport am Sonntag.
22.20 Europaische Filmfestival lm

ZDF. Matrose 512, tv-film van René
Allio, metDominique Sanda, Jacques
Penot, Bruno Cremer e.a.

23.50 Francois Villon. Das grosse
Testament, bewerking van Ernst
Stankovski. (herh.).

01.00-01.05 Heute.

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
cursus-informatie.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 7. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 20. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekjour-
naal voor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor werknemers uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Her-
tha Sturm: Amüsieren wir uns mit
dem Fernsehen zu Tode!?

13.15 Die Erben der Roten Oktober
1917. Jaar van de revolutie, docu-
mentaire.

14.00 Eugène Pottier. Verfasser der
Internationale, documentaire.

14.15 Magische Namen. Benito Mus-
solini, filmportret.

15.00 Meine Sprache ist die Panto-
mime. Portret van Mehmet Fistik.
(herh.).

15.30 Sport lm Westen extra. Euro-
pa-Cup ijshockey: Kölner EC - ZSKA
Moskou. Commentaar: Herbert Wat-
terott.

17.00 Auf Leben und Tod. Documen-
taire. Afl.4: Kinder ms Gefangnis.

17.45 Kaufen, koehen, essen a la
saison.Culinair magazine. Vandaag
Brood.

18.00 Falcon Island.Jeugdserie.
Afl.3: Die grosse Versammlung.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine.

19.00 Aktuelle Stunde.Regionaal
magazine met nieuws.

19.30 Sport im Westen.
20.00 ■Kriemhilds Rache. Die Nibe-

lungen (2), Duitse speelfilm uit
1922/1924 van Fritz Lang, met Ger-
trud Arnold, Margarethe Schön, Han-
na Ralph e.a.

22.24 West 3 aktuell.
22.30 NDR Talk Show. Presentatie:

Horst-Wolfgang Bremke.
00.30-00.35 Laatste nieuws.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Die himmli-
schen Teddybaren.Die Welt des
Schnorchel en Heathcliff.

09.30 «Musik, Musik und nur Musik.
Westduitse speelfilm uit 1955 van
Ernst Matray, met Inge Egger, Walter
Giller, Suzi Miller e.a.

11.00 Abenteuer mit Onkel Manue-
le Braziliaanse speelfilm uit 1971
van Flavio Migliaccio, met Odette
Lara, Walter Forster, Flavio Migliac-
chio e.a.

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Computer Kids. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.00'Tammy. Amerikaanse serie.

Afl.: Die Luftgescfiafte des Herrn
Nichtsnutz.

14.30 «Der Löwe von Babyion.
Westduits-Spaanse speelfilm uit
1959 van JohannesKai naar een ro-
man van Karl May, met Georg Tho-
malla, Theo Lingen, Helmut Schnei-
der e.a.

16.05 Heimatmelodie-Extra. Coun-
try- en westernmuziek gepresenteerd
door Johnny HUI.

17.00 Einsam sind die Tapferen.
Amerikaanse western uit 1962 van
David Miller, met Kirk Douglas, Gene
Rowlands, Walter Matthau e.a.

18.45 RTLaktuell.
19.00 Ein Tag wiekein anderen Toe-
ristische quiz.

20.00 Unter Palmen am blauen
Meer. Westduitse speelfilm uit 1957
van Hans Deppe, met Bibi Johns, Ha-
rald Johnke, Helmut Zacharias e.a.

21.40 Das Bild als Botschaft. Afl.:
Totenklage.

21.45 Spiegel TV, nieuwsmagazine.
22.20 Finale - Die Sportsendung am

Sonntagabend. Met Ulli Potofski.
23.05 SérieRosé. Erotische literatuur.

Afl.: Der Schuier.
23.35-00.20 MOSH. Presentatie: Sa-

bina Classen.

SAT 1
08.00 Programma-overzicht. 08.05 So
ein Affentheater! Afl.: Matchball. 08.30
Familie Feuerstein. Afl.: Ein neuerStem

Duitsland 3 SWF

sportif, sportmagazine. 19.25 Prognos-
toc Top 5. 19.30 Journaal. 20.00 Ciné-
ma a la une. 20.05 Billets doux, amuse-
mentsprogramma. 21.25 Un citoyen
sans importance, speelfilm van Guy
Torre, met Roger Souza, René Cler-
mont, Bernadette Le Sache e.a. 23.10
Arts magazine, cultureel magazine.
23.40-00.10 Laatste nieuws.

België/Télé 21
14.55 EK indoor-atletiek te Den Haag.
Commentaar: Pierre Depré en Lambert
Micha. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal. 20.00 Classi-
ques du western: Johnny Guitare,
Amerikaanse speelfilm uit 1953 van Ni-
cholas Ray, met Joan Crawford, Mer-
cedes MacCambridge, Scott Brady e.a.
21.45-22.40 Le week-end sportif. Pre-
sentatie: Gaëtan Vigneron.

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Fou Comme L'Oiseau. 14.45
Apostrophes. 16.05 Brèves. 16.10 His-
toires naturelles. 16.30 Aventures Et
Sports. 17.55 Brèves. 18.00 Avec Un
Grand A. 19.00 Ushuaia. 19.30 Flash
Varicelle. 20.00 Avis de Recherche.
21.30 Trente Millions d'amis. 22.00
Journal télévisé. 22.30 7 Sur 7. 23.30
Ex Libris. 00.30-01.00 Papier Glacé.

22.45 Het Gregoriaanse Londen.
Britse documentaire. Afl.l: De Ita-
liaanse invloed.

23.35-23.45 Coda. Plastische kun-
sten. De belegeringvan Kosel (1808),
van Wilhelm von Kobell.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7 53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23.02 Met hetoog op mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht: 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

08.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les
19.

08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.
Les 33. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 7. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

°B.pT
*ich **Pro9ramma"weekover*

1111,. " Bettina Dörner, Diana Körner en Manfred Krug in Tatort
(Duitsland 1 -20.15 uur)

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip.
20.30 De harde leerschool. Australi-

sche serie. Deel 1: De aankomst.
21.25 Stijl. Presentatie: Christiane

Struyven en Jean-Pierre de Bruyn.
22.30 Nieuws.

België/TV 1

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Hel
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land 21.02 De krijsende tafel.
22.02-24.00 Op Slag van Maan-
dag. Concert: Gail-Ann Dorsey.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 On-
der degroene linde. 09.15 Musica
religipsa et profana. 9.55 Program-

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 9.00 Katerfrühstück.
11.00 Rückblick. 12.00 Musikpara-
de. 14.00 Wünsch Dir was. 17.00
Sportshop 18.00 Nachgelragt.
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00-1.00 Ein junges Mysikpro-
gramm.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02 D.S.M.
-Limburg/concert: concertserie met
vooraanstaande (amateur)orkes-
ten, ensembles en koren. 18.05-
-19.00 Sport.

t.

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen (7.00
Nws.) 8.00 Nieuws en Lotto-uitsla-
gen. 8.12Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 De tafel van een. 14.00 Fies-
tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00

16.55 Basketbal. Mechelen - Oosten-
de.

18.30-19.30 Atletiek. EK Indoor atle-
tiek in Den Haag, samenvatting.
Commentaar: Ivan Sonck en Alain
Coninx.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8 02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet André van der Louw (7).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne-
derlands op AVRO 2. 13.02
AVROs radiojournaal. 14.02 Mu-
ziek met Meta. 16.02 Gitaarspecial.
16.30 Kom 's langs in Des Indes.
18.02 Dat zoeken we 0p... 19.02

Leuterkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30 De hersengym-
nastiek. 20.02-7.00 Zie radio.l.

" Piet Zondervan, Alge-
mene Verkeersdienst
Rijkspolitie Driebergen,
verzorgt de verkeersin-
formatie op de radio.

Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij.
(22.00 Nieuws). 23.30-2.00 Twee
tot twee. (om 0.00 uurNieuws. 0.03
Jazz in de nacht).

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.4s*Ver-
anstaltungskalender. 8.00 -Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube ond Kir-
cne. 9.05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere en, Do-
refjeschwatz. 10.00 Volksüeder
11.05 Schlagersouvenirs 12.35
Rückblick. 14.05 Die demsche
Schlagerparade. 16.05 Domino -Die Spielshow des RBF., 17.05
Sportmagazm 18.40 Seniecen-
funk. 19 00 Wunschkonzert, 21 00
Sportresultate vom Wocherrende
und Sendeschluss.

richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Verha-
len vooraf. 10.10Kerkdienst. 1058
Wilde Ganzen. 11.00 De andere
wereld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00Radio Romantica. 16.00 Bo-
dyline. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00
Nieuws. 18.10 Liturgie en kerkmu-
ziek. 18.40 De onbekende Islam.
19.00 Programma voor buitenland-
se werknemers. 19.20 Suara Malu-
ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
Hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers, programma voor Surina-
mers. 21 45 Medelanders Neder-
landers, programma voor Turken.
22.10-22.40 Jazz uit het historisch
archief.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist trompt
13.00 Heimatmelodie. 14.95 Was
darf es sein? 17.00 Chöre der Vdl-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen
19.00 Ennnerung: Melodien von
gestern und vorgestern. 21 00'Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nacrtfex-
press.

maoverzicht. 10.00 Eucharistievie-
ring. 11.00 Für Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera matinee:
Nieuw CD's. 14.00Concert op zon-
dagmiddag: Koninklijk Concertge-
bouworkest 0.1.v. Herben Blom-
stedt m.m.v.Yo-Yo Ma, cello. (In de
pauze: Praten over muziek). 16.00
Jazzgeschiedenis. 16.30 Diskota-
bel, nieuwe grammofoonplaten en
CD's. 18.02 Continu' klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten è
la carte. 22.00 Kamerconcert:
Emmy Verhey en Philipp Hirshorn,
viool. Ronald Brautigam, piano en
Harro Ruijsenaars, cello. 23.00-
-24.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-

10.00Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 10.30Les chrétiens dans la vie so-
ciale, politieke uitzending. 11.00
Eucharistieviering. 12.00 Faire le point.
13.00 Variétés a la une. 13.05 Jour-
naal. 13.25 Jeunes solistes, muziek-
concours met jonge amateursocialis-
ten. 14.20 Variétés a la une. 14.25 Sa-
lut champion, serie. Afl.ll. 15.20 Visa
pour le monde, documentaire. Van-
daag: lerland. 16.40 Cinéma a la une.
16.45 Agence tous risques, Ameri-
kaanse serie. Afl. 18. 17.35 Noubanimé,
gevarieerd kindeprogramma met o.a.
Malvira. 18.00Poivre et sel, serie. Afl.l:
Faites vos jeux. 18.30 Le week-end

RTL Plus

" Sylvia Cool en Minou op den Velde in 'Fa.Onrust. (Neder-
land 2 - 19.00 uur)

ST | f} ü«»»»»»»»»»»»»»»»»»SS"s»SSSS.SSSSSSJ«SM

'In u* Nicholas en Phyliss
é fóan in 'Bankroet. (Neder-
■tf i _ 22.35 uur)
% 111l

" Christiane Struyen in
'Stijl. (BelgïèlTV 1 - 21.25
uur)

Nederland 3

Nederland 1
v?? ’"charistieviering in de kerk
'Ist Jan Geboorte te Vlijmen.
oVe

23° Oudaen. Gesprekken
p*r religie, cultuur en maatschappij.|30o!i nta,ie: Pieter van Hoof-*-13.05 Nieuws voor doven en
'ARA enden-
:l Waaldrecht. Nederlandse se-
_Af|,i: De Recidivist. Na zijn ge-

uitgezeten te hebben
als f Tnomas Koppes zijn beroep
1 1! Plaatwerker weer op. Hij wordtnter lastig gevallen door twee on-ij|Wereldfiguren, (herh.).
p' TV-Werkjournaal. Presentatie:
ls?i!la' Patricio en Pieter Jan Hagens.
jo De kunst ligt op straat. Pre-

l?o7 u : Ati DliCKlT|eester.
p Met ontroerparcours. Bart
het k

Sen ziJn team 'aten zien noe
w ' Nederlandse modebeeld bepaald
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NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Fryslan yn de tritiger jierren.

Serie over Friesland in de crisisjaren.
Deel 2. (herh.).

11.00 Open Universiteit. Marketing 2.
(herh.).

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool Solo. Vandaag:
Louis Tobback. Minister van Binnen-
landse Zaken van België.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.25 Studio Sport. Met EK Indoor at-
letiek in Den Haag.

17.45 Sesamstraat.
18.00 De jaren dertig. Les 2.
18.30 (TT)Zelf mode maken. Les 10.
19.00 Studio Sport. Met o.m. Sport-

uitslagen en W5.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Kanjers. Nederlandse serie.
Afl.l: Op school wordt een condoom-

automaat opgehangen. Niet iedereen
is daar even gelukkig mee. Voor de
leraar biologie is dat aanleiding om
voor te doen hoe je een condoom
dient te gebruiken.

20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.25 Acteren. Serie over acteren,
deel 2.

22.15 Werken aan werk. Serie over
de agrarische sector. Afl.l.

22.45 Voorlichtingsprogramma
over de serie De Planeten.

23.00 Journaal.
23.05-23.10 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, les 7. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 20. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekjour-
naal voor doven en slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor gastarbeiders uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Her-
tha Sturm: Amüsieren wir uns mit
dem Femsehen zu Tode?!

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
Programma over de cursus Jahrhun-
dertwende 1880-1930.

14.00 Rückblende. Eugène Pottier,
Verfasser der Internationale.

14.15 Magische Namen. ■Bemto
Mussolmi.

17.15 Ernahrungsphysiologie. Infor-
matieve serie. Afl.6: Fdh oder Wun-
derdiat? (1).

17.30 In. Programma-informatie.
18.00 Touristik-Tip. Toeristisch ma-

gazine.
18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-

ment met Britta.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Schatzkammer. Die Kunst zu
raten met Hans Heiner Boelte.

20.00 Damit ich nicht vergess'. Fritz
Muliar vertelt jidische anekdotes en
verhalen. Aansl.: Europabrücke.

20.15 Europalaver. Internationale
gasten in Baden-Baden. Presentatie:
Lilli Gruber en Gero von Boehm.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Hoppala. Blunders uit de film-

en televisiewereld. Presentatie: Peter
Rapp.

23.30 Schlaglicht extra. Der Molke
auf der Spur.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

SSVC
I 12.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met de nieuwe serie The
Wombles.

! 12.35 Boss Cat. Nieuwe serie. Afl.: A
visit from mother.

j13.00 Behind the Beat.
113.30 4 What it's Worth. Gepresen-

teerd door Penny Junor.
114.00 News and Weather.
114.10 Eyewitness. Verslag van men-

selijke verhalen uit de hele wereld.! 14.55 Jim'll Flx It. Jimmy Savile zorgt
ervoor dat dromen werkelijkheid wor-

i den.
115.35 Benson. Afl.: Reunion.
! 16.00 Match of the Day. Verslagge-

ving van de voetbalwedstrijd tussen
Wattford en Nottingham Forest.

! 17.55 The Chronicies of Narnia. Afl..
The Lion, The Witch and The Wardro-
be. Deel 5.

118.25 Bullseye. Quiz gepresenteerd
door Jim Bowen.

I 18.50 Highway. Met Harry Secombe
in Greenock.

i 19.25 News and Weather.; 19.40 Only Fools and Horses... Se-
rie. Afl.: Sickness and Wealth.

j20.25 Wish me Luck. Oorlogsserie.
I 21.20 Mastermind. Met quizmaster

Magnus Magnusson.
; 21.50 The making of the 'Moonwal-

ker'. De film van Michael Jackson en
een gesprekvan Michael met de dan-
sers, het speciale effecten-team en
stuntman.; 22.20 Hale & Pace. De laatste afleve-
ring van deze serie. Gareth en Nor-
man maken een nostalgische trip.

i 22.45 News and weather.
123.00-23.40 De Ek-wedstrijden in-

door atletiek in Den Haag.

Sky Channel
17.00 Hour of Power. Religieus pro-

gramma.
08.00 Fun Factory. Kinderprogramma

met een aantal verschillende onder-
werpen.

12.00 Shell International Motor
Sports.

13.00 World Wrestling Federation
Wrestling.

14.00 ■ Stand-in. Amerikaanse film
uit 1937 van Tay Garnett.

16.00 Beyond 2000.
17.00 »»Sky Trac. Eurochart Hot 100.

Muziekprogramma.
18.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky.
01.30 Arts Channel. Met om 01.30

uur de opera Aida van Verdi en om
04.15 Science and Technology.

04.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-

stop tekenfilms.
11.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma met videoclips over popgroepen
e.d. en de laatste roddels uit de inter-
nationale muziekscene en amuse-
mentswereld.

13.00 It is written. 'Wat mij aan-
spreekt in de charismatic' informatie-
ve religieuze serie.

13.30 The Mix. Vervolg van 1 1.00uur.
17.30 The World Tomorrow. Actuale

religieuze zaken.
18.00 European Business weekly.

Zakennieuws.
18.30 Gil lette World Sport Special.

Laatste sportnieuws.
19.00 Lookout Europe. Op speur-

tocht naar niet ondekte plekjes .in
Europa.

20.00 Packin it in. Amerikaanse film
uit 1983 van Don Taylor.

22.00 Bestsellers. Serie met weke-
lijks een aflevering van een miniserie.

00.00 The Mix. Gevarieerd program-
ma.

03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
amusementsprogramma's van het
netwerk Rete Maria.

«B.ga ,
tam *°etokoek. Af 1.24: De vaas van

"Cos C|othilde. (herh.).
/,/* Beertje Colargol.Kinderserie.

*to 4v(herh)'
s u vrouwtje Theelepel.Tekenfilm-
sta'6 Voor kinderen. Am-: De muizen
do n er gekleurd op/Van de kaart

°9 3er een taart- (herh.).
Vrj! Boes.Tekenfilmserie. Afl.6.
ll'oo Klim °P- Afl-24. (herh.).

r 6o zevende dag.Praatcafé metY^esentatieve studiogasten en
Iï.4sy Van den Bosch.

ii^ 5, Sunday Proms. Symfonie nr.9
Ie i' Van Schubert, uitgevoerd door
F^o L°ndon Classical Players 0.1.v.

1< jSer Norrington.
rjg Kwaliteit van de voeding.Se-

1$ Of, "-4: Zuivelprodukten.
g V Wikken en wegen. Vandaag:
Qvn beleggen in aandelen; Enquête
S-6/ cosmetica (1): De Schone
Ön

rt
(nerh.).

«e^ ot*o is een neushoorn. Deen-
rr, '^S-dfilm van Rumle Hammerick,etKristjan Markersen en Erik Peter-

L g Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

l/s 2 Malvira. Poppenserie. Afl.7.
lßon Nieuws.
ü"u Tik tak. Animatieserie. Afl.: 85.

18q n.
(h!5 P,ons- Afl.: Plons en de olifant.

Ie 11 ■)"
Sch Van P°°' tot Evenaar. Toeristi-... Ne kwis. Vandaag: Turkije.
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Op 18-jarige leeftijd kwam Mar-
jol Flore naar Nederland - zij
heeft tot de vierde klas van het
gymnasium in Duitsland ge-
woond - en zat een jaar op de
Academie voor Kleinkunst, waar
ze echter meer moest afleren dan
leren. In 1968 begon haar loop-
baan bij Ramses Shaffy. Later
maakte zij deel uit van het eerste
Vrouwencabaret van Natascha
Emanuels. Afgezien van een sa-
menwerking met Sylvia Alberts
in het programma 'Door dik en
dun', lag de nadruk van haar car-
rière op het solo-werk, hoewel
anderen haar in een bepaalde
richting wilden duwen. „John de
Crane zag mij als opvolgster van
Conny Stuart, maar dat is iets
wat ik niet ambieerde. Ik heb
twintig jaar gezocht naar mijzelf
als artieste en datbegint ernu uit
te komen.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De AVRO start donderdag 9 maart een nieuwe ze-
vendelige programmareeks onder de titel 'Hart van Goud', waarin
mensen die zich op een unieke wijze hebben ingezet voor anderen
worden beloond met een gouden hart. Myrna Goossen en John
Kraakman presenteren het programma wekelijks op donderdag-
avond om 20.55 uur via Nederland 2.
In elke uitzending worden mensen, waarvan anderen vinden dat zij
beloond moeten worden, thuis opgezocht of onder voorwendselen
uitgenodigd naar de studio te komen. Daar worden zij geconfron-
teerd met de werkelijkereden en met de persoon die hen voorgedra-
gen heeft voor het gouden hart.
'Hart van Goud' is gebaseerd op het succesvolleBBC-programma He-
arts of Gold. De eindredactie is in handen van Ruud ter Weijden. De
programma's worden geregisseerd door Hennie van Hoogenvest.

Ahoy is begin deze maand in een
mum van tijd totaal uitverkocht-
Het tweede optreden zal een an-
der karakter krijgen. De exclU'
sieve VIP-tafels van Ahoy, die
voor prijzen van 8.000 tot 21.000
gulden aan de man werden ge-
bracht, zullen in de RAI ontbre-
ken. Een gala-party na afloop,
die bij het optreden in Ahoy bij
de prijs is inbegrepen, wordt
evenmin gegeven. De prijs van
een kaart voor het tweede optre-
den zal over het algemeen wat
goedkoper liggen. Vanaf 75 gul-
den kan de Sinatra-fan al op een
tribunestoeltje plaats nemen.

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Het gala-concert
dat Frank Sinatra, Liza Minnelli
en Sammy Davis op 8 april in
Ahoy geven, zal op 27 april in de
RA.I te Amsterdam worden her-
haald. Het management van de
artiesten heeft daartoe besloten
wegens de grotevraag naar kaar-
ten voor het eerste optreden.

Tweede concert
Sinatra in RAI
stuk goedkoper

Acteren
Toch speelde Marjol vorig jaar
bij het Ro-theater devrouwelijke
hoofdrol in de opera 'Pol' ter ge-
legenheidvan de opening van de
nieuwe schouwburg in Rotter-
dam. „Ik was blij dat ik eindelijk
eens net acteren kon laten zien
en vond het heerlijkeen keer met
andere mensen samen te wer-
ken. Maar in een solo-program-
ma kan je meer facetten van je-
zelf tonen. Alle kanten van het
vak vind ik interessant en
boeiend, ook toneel zonder zang,
het is heerlijk om veel dingen af
te wisselen. Film? Ik zou het enig
hebben gevonden om zonrol als
van Nelly Frijda in Ma Flodder te
spelen".
„Kwaliteit verloochent zich niet,
anders was ik allang weg ge-
weest en had ik een andere baan
moeten zoeken", meent de arties-
te, die in Duitsland overigens
meer op de televisie is te bewon-
deren dan in Nederland.
„Het is heel moeilijk om in een
land als Nederland trouw aan je
principes te blijven. Ik had al-
lang in een boerderij op het land
en een huis aan de gracht kun-
nen wonen als ik concessies had
gedaan. Ik sta dit seizoen 21 jaar
op het toneel, maar ik heb altijd
geweigerd prostitutie op mijzelf
te plegen. Bevalt het je niet, dan
is daar hetgat van de deur. Neem
me zoals ik ben".

VPRO herhaalt interview met Rushdie
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - In verband met de actuele ontwikkelingen rond de
roman 'The Satanic Verses' herhaalt de VPRO-televisie zondagavond
het interview dat Adriaanvan Dis had met de schrijverSalman Rush-
die. Het interview was eerder te zien op 29 januarien wordt zondag in-
tegraal uitgezonden na het laatste journaal (om 23.15 uur) via Neder-
land 2. „Het interview bij Van Dis was één van de meest recerfte die
Rushdie heeft gegeven", aldus een VPRO-woordvoerster. „In Enge-
land was toen al heel wat te doen geweest rondom het boek en gezien
de recente ontwikkelingen leek de uitzending ons belangrijk genoeg
om nog een keer te herhalen."
Met eventuele acties van Islamitische groeperingen, naar aanleiding
van de uitzending, wordt bij de VPRO nauwelijks rekening gehou-
den. „Ik denk niet datze de herhaling van het interview zullen waar-
deren, maar na de eerste uitzending hebben we ook geen reacties ge-
kregen," aldus de woordvoerster.

doelbewust teruggebracht tot
zon twintig procent van haar
programma. Is er nu nog sprake
van voornamelijk muzikaal ca-
baret (met medewerkingvan pia-
nist Martijn Breebaart en Steven
Koudij s op synthesizer), in 'Mar-

Mimiek
Hoe verschillend er wordt ge-
dacht over het pad dat Marjol
thans is ingeslagen, mag blijken
uit een recensie na een optreden
in Enschede. Het programma,

waarin onderwerpen aan bod ko-
men als geslachtsziekten, aids,
kernrampen, eenzaamheid en
uiteraard de liefde, wordt om-
schreven als 'soms sprankelende
watervallen, ondersteund door
haar levendige mimiek, handen

en armen die de tekst meer dan
illustreren, ze spreken een voor
ieder verstaanbare taal.
Vreemde talen vormen, dankzij
een in het buitenland doorge-
brachte jeugd, een sterke kant
van Marjol Flore. Toch zijn ze

Karel Prior 65 jaar ten. Maar ach, toen ik in februari
1948 als omroeper bij de VARA
in dienst kwam hebben ze me
nooit gevraagd of ik links was ot
lid van de PvdA. Ik ben nooit
links georiënteerd geweest. Ik
was na 16 vergeefse audities bU
de omroep vanaf juli 194"
nieuwslezer bij de toenmalige
NRU. In de jaren, waarin ik het
VARA-radio-amusement, het
topamusement in Nederland,
produceerde, zat er geen spatje
links in het VARA-amusement
Trouwens, als dat wel het geval
zou zijn geweest, dacht jedan dat
de AVRO daarna mijn program-
ma's blindelings met dezelfde ar^tiesten zou hebben voortgezet-
Wat Torn Manders deed was toch
ook geen links amusement? Dat
Torn niet met me mee ging naar
deAVRO kwam omdat hijzei: Ik
ben dank zij de VARA groot ge-
worden."
„De vader van Torn kon zich niet
voorstellen, dat Torn na mü 1}
overgang naar de AVRO nog mfl
mij sprak. Torn en ik zijn goeae
vrienden gebleven. Ach, echte
fervente socialisten bestaan er
misschien nu nog wel, maar dat
zijn er nog maar enkelingen. Wat
er nu wel is: geëngageerd amuse-
ment, zoals Freek de Jonge en de
Stamtafel voor de VARA-radio-
Maar dat bestond in die dage"
niet. Wat Cees de Lange.deed
had niets met politiek te maken-
In zijnveertig omroepjaren heet'
Prior gedurende vijftien Jaar. ■;

gemaakt. Bij de AVRO bracht nu
als hoofd amusement series at

'Domino' en 'Drie is te veel' op
tv, produceerde hij de marathon;
tv-uitzending 'Open het dorp
met Mies Bouwman en maakt
hij de tv-versie van hetradio-Pl^gramma 'Hou je aan je wooro
populair. Ook bij de TROS was

„hij programma-leider en hooi
TROS-tv. Prior bracht ook een
grote serie prominente intern
tionale artiesten op tv.

VARA, zei me dat hij me niet
meer kon betalen en mijn radio-
bazen in die jaren zagen tv hele-
maal niet zitten."

Prior gaat dus niet met pensioen.
Van zijn ruim 40' omroepjaren
heeft hij er slechts 23 in vaste
dienst van een omroep beleefd.
Rijk is Karel via zijn omroep-
werk nooit geworden: „Eigen
schuld, hoor. Door minder ge-
lukte huwelijken heb ik ook nog
goud betaald aan alimentaties.
Gelukkig hang ik persoonlijk
niet aan een streven naar heel
veel geld. Dat ik bh de VARA in
de jaren vijftig meer wilde was
meer vanuit een gevoel van on-
billijkheid. Een man als Wim
Quint, die in die jaren voor de
KRO radio-programma's maak-
te, verdiende veel meer dan ik,
louter en alleen omdat hij ouder
was. Ach, hoeveel programma-
makers zijn er in Hilversum geen
chef of directeur geworden om
maar in een hogere salaris-schaal
te worden ingedeeld?"

Toen Prior in 1970 „na weer zon
enorm conflict" door de TROS
op staande voet werd ontslagen
ging hij als free-lancer voor de ra-
dio-piraat 'Radio Noordzee' het
programma 'Prioriteiten' maken
en voor de NOS het programma
'Schip Ahoy.' In 1975 kwam hij -
„na een toevallige ontmoeting
met TROS-voorzitter Minderop"- weer bij de TROS terug: „U
heeft zoveel verdiensten voor de
TROS gehad, wat mij betreft
mag u terugkomen."

Van onze rtv-redactie
ROERMOND - Zondag 19 fe-
bruari wordt Karel Prior 65 jaar
en is hij zelf de hoofdgast in zyn
eigen programma 'Kom 'ns langs
in Des Indes' vanaf 16.30 uur bij
de AVRO op Radio 2. In zijn
loopbaan bij de omroep is Prior
heel wat keertjes naar Limburg
afgezakt om interessante inter-
view-partners voor de radiomi-
crofoon te halen. Pierre Huys-
kens uit Roermond is nu bezig
een boek over Karel te schrijven
dat in het najaar zal verschijnen
onder de titel 'Meneer Prior, izzu
daar?'. En overigens zal, één
week nadatKarel in het zonnetje
is gezet,Limburg nog eens uitge-
breid aan bod komen in 'Kom 'ns
langs in Des Indes'. Meta de
■Vries heeft op zondag 26 februarir met LD-redacteur Nino Toma-
desso een uitgebreid interview
over Maastricht.

40 jaar omroep
„De VARA had nog geen kantine
en toen ik bij deAVRO een hapje
zat te eten kwamen de AVRO-
topmannen Siebevan der Zee en
Ger Lugtenburg bij me aan een
tafeltje zitten. Waarom kom je
niet bh de AVRO, vroegen ze."
Om een lang verhaal kort te ma-
ken: per 1 maart 1957 kwam Ka-
rel Prior bij de AVRO in dienst
voor een bruto salaris van 13.000
gulden en Karel mocht er ook tv
gaan maken. Maanden heeft de
heibel rond die overstap ge-
duurd. Prior, die morgen 65 jaar
wordt en dan ruim 40 jaar om-
roepwerk achter de rug heeft,
ging in de jaren dievolgden nog
een paar keer „met enorme
stront" weg bij omroepwerkge-
vers: „Als ik me netjes had ge-
dragen zou ik nu als tv-directeur
met pensioen kunnen gaan,"
lacht hij.

Toen Koos Postema en Wim Bos-
boom bij de VARA weggingen
bood dat, vele jaren na Priors
overstap van de VARA naar de
AVRO, ook nog stof tot veel ge-
praat. Maar in de jaren vijftig
werd een dergelijke overstap -
nog meer dan nu - als „verraad
aan het socialisme" beschouwd.
Heeft Prior dat ook zo gevoeld?

achtig programma" te gaan ma-
ken: „Dat wil zeggen, een combi-
natie van show, een spel en een
comedy-strip. Vergeet het maar,
zei ik. Waar haal ik een tekst-
schrijver als Eli Asser vandaan?
Waar een Cees de Lange of Ko
Van Dijk? Volgens mij kan het
niet meer. De mensen hou je 's
avonds niet meer twee uur van
de tv af. Het plan werd afgewe-
zen. Onder de titel 'Prioriteiten'
begon ik bij de TROS toen weer
met een platenprogramma van
zeven uur 's morgens tot tien uur.
Maar ik kwam nooit tot een sfeer
in dit programma. Het werd tel-
kens onderbroken door actuali-
teiten, de ANP-nieuwsdienst,
ochtendgymnastiek. En boven-
dien kwam daar na enige tijd de
verplichting, dat het laatste uur
klassieke muziek moest worden
gedraaid. Ik luister er graag naar,
maar ik kwam toen met het idee
een bekende Nederlander een
uur lang klassieke muziek te la-
ten draaien. Dat programma is
later tot op de dag van vandaag
een eigen leven gaan leiden on-
der de titel „Een goede morgen
met...".

„Bij deVARA ben ik met enorme
heibel weggegaan omdat ik meer
geld wilde verdienen en van de
radio naar de tv wilde overstap-
pen. Ster-artiesten als Wim Son-
neveld en Cees de Lange, die ik
als samensteller-regisseur in het
populairste radio-programma
van de jaren vijftig, 'De Show-
boat', lanceerde, verdienden
dank zij dat programma een ton
tot anderhalve ton per jaar, een
enorm bedrag in die jaren. Ik zat
by de VARA in schaal 6 en dat
betekende 8.000 gulden bruto
per jaar. Rengelink, toen super-
visor over dit soort zaken bij de

De jaren, waarin hij „in omroep-
affaires met vaandels voorop
liep" heeft hij sinds een jaar of
tien achter zich gelaten: „Ik ben
wat rustiger geworden en ik
maak nu met plezier mijn zon-
dagse 'Kom 'ns langs'radiopro-
gramma's. Voor de AVRO heb ik
er inmiddels alweer 347 afleve-
ringen van gepresenteerd. Mijn
contract loopt nog tot 1991, dus ik
kan nog even voort en bovendien
zijn er nieuwe tv-plannen."

De TROS-programmaleiding
vroeg Karel vervolgens voor de
woensdagavond „een Showboat-

Prioriteiten
Omroeper
Karel: „Ik heb de spits afgebe- " Karel Prior: Jk ben wat rustiger geworden en maak nu

met plezier m'n zondagse radioprogramma's".

redactie: harrie cremers'Niets is heerlijker dan om de twee jaar te veranderen'

" Marjol Flore: ,JAet is heel moeilijk om in een land als Nederland trouw aan jeprincipes
te blijven".

Marjol Flore geen
chansonnière meer

Dat Marjol Flore op het toneel
zou staan, was van jongs af een
vanzelfsprekendheid. „Een an-
der is een goeie bakker of slager,
ik ben een goeie zangeres en ar-
tieste. Als je de mogelijkheden
hebt om mensen te entertainen
op komisch en dramatisch vlak,
zou het heel verdrietig zyn als je
dat alleen maar tussen de schuif-
deuren kan doen. Het is een
kwestie van liefde voor het vak
en een combinatie van talent en
hard werken".

jol gaat vreemd' zal ook de ge-
sproken tekst meer aandacht
krijgen.

Van onze showpagina-redactie
VLISSINGEN - „Je moet met
je tijd meegaan. De tijd van de
chansonnière is voorbij, zeker
in een land als Nederland. Ik
vind niets heerlijker dan mij
om de twee jaar te veranderen,
nieuwe facetten van mijzelf
aan het publiek te tonen. Je
maakt natuurlijk ook een ont-
wikkeling door. Ik ben veertig
geworden en zelf teksten gaan
schrijven, samen met Renée de
Beer, een goede vriendin. Er
komt steeds meer eigen reper-
toire, ik had geen zin nog lan-
ger liederenvan anderen te zin-
gen. Dus niet meer, góh, wat
lijkt die stem op Piaf, of wat
lijkt ze op Zarah Leander. Nee,
het is Marjol Flore die steeds
meer op Marjol Flore gaat lij-
ken".
„De identiteitscrisis van een paar
jaar geleden heb ik overwonnen.
Ik heb nu mijn eigen theaterper-
soonlijkheid verder uitgebouwd.
En hoe ouder ik word, des te ster-
ker die naar voren komt. Maar ik
neem mijzelf wel met een enor-
mevette knipoog, net als de hele
showbusiness. Ik zie de betrek-
kelijkheid van het leven". Het
publiek krijgt met haar meest re-
cente voorstelling 'Marjol op
handen en voeten' een inzicht in
wat straks 'Marjol gaat vreemd'
zal inhouden. Dat programma
gaat op 13 oktober in première in
Leiden. Geen liedjesprogramma
dat uit Frans, Duits of Engels
werk en nostalgie bestaat, want
de klemtoon ligt nu op Neder-
lands en cabaretesk repertoire.

Dat is Marjol Flore, met name
door een deel van het wat oudere
publiek, niet altijd in dank afge-
nomen. „Op het moment datje in
dit land iets anders gaat doen
dan ze van je gewend zijn, staan
er meteen mensen op hun ach-
terste poten. De vergrijzing was
een beetje ingetreden, mijn pu-
bliek bestond veelal uit mensen
van boven de vijftig. En iedereen
wil alleen maar Frans, Frans,
Frans van Marjol Flore horen.
Ik heb een boze brief gekregen,
waarin wordt geschreven: 'We
hebben ons afgevraagd tot welk
publiek u zich richt. Het publiek
dat van een programma met sex,
tieten, billen en condooms
houdt, is een ander dan dat van
Franse chansons houdt. Een
combinatie van beide is naar ons
idee niet mogelijk. Het oudere
publiek moet inderdaad heel erg
wennen aan de nieuwe Marjol,
hoewel het absoluut niet waar is,
dat er niets meer terug te vinden
zou zijn van de oude Flore".

'Hart van Goud' nieuw
tv-programma bij AVRO

" Myrna Goossen: de tv-presentatrice van de AVRO, die
behalve bij 'Wedden dat' vanaf maart nu ook betrokken
wordt bij het nieuwe programma 'Hart van Goud.

Ik heb nooit een eigen tekst-
schrijver gehad. Die heb ik nu
gevonden in de persoon van
Jaap Bakker, die ook voor onder
andere Joke Bruijs schrijft. Het
team waar ik altijd naar heb ge-
zocht, ben ik nu aan het creëren
met impresario Frans van
Bronkhorst en regisseur Frans
Boelen. Alleen kan je het niet, je
hebt mensen om je heen nodig.
Toch blijf ik een solo-mens, want
dan kan je veel meer de dingen
doen waar je voor honderd pro-
cent achter staat. In een groep
krijg jealtijd te maken met com-
promissen".
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