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Zuinig zijn met energie

vondsrepubliek wil met oorlogsmisdadigers niets te maken hebben

'Twee van Breda' snel land uit
Van onze correspondent

Hans Hoogendijk

BONN - Twee wankelende oude heertjes stapten gisteravond
uit een ambulance in Dammer Bruch, even ten zuiden van de
Westduitse plaats Wesel. Vrijwel onopgemerkt waren de 79-ja-
rige Ferdinand Aus der Fünten en de 87-jarigeKlaus Fischer in
Straelen/Venlo over de grens gezet. Daar werden zij door fami-
lieleden opgewacht. Vier politiemannen begeleidden de twee
op hun weg terug naar Duitsland. Vragen wilden ze nietbeant-
woorden. De twee zijn met hun naaste familieleden onderge-
bracht op onbekende adressen. Het enige wat de begeleiding
kwijt wilde, is dat beide oorlogsmisdadigers nauwelijks nog
toerekeningsvatbaar zijn.

De gratie voor de 'Twee van Breda'
was gisteren een belangrijk thema
in de Bondsrepubliek. In alle radio-
en tv-uitzendingen werd uitvoerig
aandacht besteed aan het parle-
mentsbesluit. De algemene teneur
is, dat in ons land een parlementair
debat op hoog niveau is gevoerd,
dat er op waardige wijze een streep
onder hetverleden is gezet en dat de
huidige relatie tussen beide staten
geen rol speelde. Verder werd er

veel begrip opgebracht voor de
emotionele betrokkenheid. Ge-
waarschuwd werd de twee niet als
martelaars te zien.

De vice-voorzitter van de SPD en
minister-president van Noordrrjn-
Westfalen, Johannes Rau, zei dat
'wat zrj voor de tijdvan het nazi-ge-
weld in bezet Nederland te verant-
woorden hebben, kan niet meer
wo.v'e.l goedgemaakt Het opheffen
van hun straf zie ik als een bewijs
van genade en menselijkheid. Daar-
toe zijn alleen democratische lan-
den in staat.
Fractievoorzitter Dregger van de
CDU-CSU begroette het besluit. Hij
had er echter ook begrip voor dat
veel Nederlanders lange tijd emo-
tionele bezwaren hebben gehad te-
gen de gratie. De FDP wilde niet
reageren. De Groenen daarentegen
steldendat 'de beslissing een uiterst
humane instelling van het Neder-
landse parlement ten aanzien van
oorlogsmisdadigers en massamoor-
denaars kenbaar maakt.

De woordvoerder van het Westduit-
se ministerie van Buitenlandse Za-
ken, Jurgen Chrobog, zei dat de re-
gering opgelucht is dat deze zaakeindelijk uit de wereld is. „In Duits-
land is men goed op de hoogte van
de misdaden die ze hebben begaan
en ze zijn terecht veroordeeld," zei
Chrobog.

" Zie ook pagina 3, sen 7

" Aus der Fünten en Fischer stapten bij de grensovergang Venlo/Straelen uit de ambulance in
een particuliere auto. Daar werden zij aan de Westduitse autoriteiten overgedragen en doorfa-
milieleden opgevangen. Links: Franz Fischer en rechts Ferdinand Aus der Fünten.

Drie Limburgse
Kamerleden

tegen vrijlating
£EN HAAG - Drie Limburgse

Kamerleden hebben
Bisteren vóór de motie van de

Ine Haas-Berger en
SjJs tégen vrijlating van de
*wee van Breda gestemd. Datwaren de PvdA'ers Rein Hum-
bel en Servaes Huys en de
WD'er Jos van Rey. De overi--8? zes Limburgse parlementa-
irs, Leon Frissen, René van
f*r Linden, Ria Oomen-Ruij-
Jen. Walter Paulis, Frans Wol-
<*rs (allen CDA) en de PvdA'er
fhijs Wöltgens waren voor vrrj-
jating van Fischer en Aus der
'unten.

Bende levert
mensenhoofden

op bestelling
Van onze verslaggever

T^ASTRICHT - De Nederlandse
Vereniging heeft met

gesteltenis en afschuw' gerea-
'e Kd op de rePortaBe over crimine-
j;. handel in geprepareerde mense-
£*e lichaamsdelen, die gisteravond

1 net TV-programma Brandpunt teer» was. De lichaamsdelen zouden
stitrden gestolen bij anatomische in-
ututen.

Een team van KRO Brandpunt
heeft vorige week een groep hande-
laren opgespoord die anatomisch
bewerkte mensenhoofden te koop
aanbiedt. Brandpunt kreeg in een
Amsterdams motel vijf hoofden
aangeboden die in prijs varieerden
tussen de 750 en 1250 gulden.

De Amsterdamse politie heeft een
onderzoek naar de zaak ingesteld.
De hoofden zrjn hoogstwaarschijn-
lijk afkomstig van mensen die hun
lichaam ter beschikkingvan de we-
tenschap hebben gesteld. In de uni-
versitaire wereld en de acht anato-
mie-instituten in ons land is ge-
schokt op de bevindingen gerea-
geerd.

Het weer
TOENEMENDEBEWOLKING

Z* maximumtemperatuur
?rdt vandaag 9 graden en de

*l°d is matig. De komende
Hjfcht klaart het op en zal de
jjyttimumtemperatuur rond
j~* vriespunt liggen. Zondag
J*1 het wisselend bewolkt zijn

et een maximumtempera-«ur van 8 graden en een mati-fe Wind.
VANDAAG:!?n °P: 08.26 onder: 17.20
"fcanop: 23.46 onder: 10.18

Recent
Volgens devoorzitter van de Neder-
landse Anatomen Vereniging, de
Maastrichtse prof. J. Drukker, is het
nog niet duidelijk of de hoofden uit
Nederland of uit het buitenland af-
komstig zijn. Volgens een medewer-
ker van het anatomisch instituut
van de Utrechtse universiteit be-
treft het recent materiaal van twee
of drie jaar oud.

" Zie verder pagina 13

Kritiek Israël
TEL AVIV- Israël heeft kritisch,
maar opvallend terughoudend
gereageerd op de vrijlating van
de oorlogsmisdadigers Fischer
en Aus der Fünten.
In een gisteravond uitgegeven
korte verklaring zegt het minis-
terie van Buitenlandse Zaken:
„Niemand kan van de regering
van Israël verwachten dat ze een
dergelijk besluit toejuicht."
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Brandts
naar MVV

KERKRADE - MVV heeft gis-
teren voorstopper Ernie
Brandts van Roda JC gekocht.
De 32-jarige ex-international, in
Kerkrade dit seizoen vaak
bankzitter, tekende een con-
tract tot het eind van dit sei-
zoen met een optie voor een
jaar. Met de transfer van Ernie
Brandts, die zondag zijn de-
buut maaktvoor MWin de uit-
wedstrijd tegen Haarlem, is een
bedrag van circa 50.000 gulden
gemoeid.

Vonhoff
uit NOC

NIEUWEGEIN - Henk Von-
hoff heeft gisteren zijn functie
als voorzitter van het NOC
neergelegd. De commissaris
van de koningin in Groningen
is in mei 1985 in functie^ getre-
den. De achtergrond van het
vertrek van de voorzitter ligt
zonder twijfel in de kritiek op
zijn functioneren en de moei-
lijkheden die zijn ontstaan over
het samengaan tussen de Ne-
derlandse Sport Federatie en
hét Nederlands Olympische
Comité. Vonhoff maakt daar-
van melding in zijn verklaring.

Vrouw dood in
brandend huis

aangetroffen
VAALS - In een in brand staande
drive-in woning in de buurt Aan de
Noot te Vaals is gisteravond een
vrouw dood aangetroffen. Hoe de
vrouw om het leven is gekomen was
gisteravond nog niet vastgesteld.
Het vuur woedde in de keuken op
de eerste etage terwijl het slachtof-
fer liggend opbed op de tweede eta-
ge werd aangetroffen. De identiteit
van de vrouw, die van middelbare
leeftijd was, werd niet vrijgegeven
omdat de familie nog niet gewaar-
schuwd was.
De brand brak uit rond 20 uur. Het
vuur in de keuken was ondanks de
grote hitte en hevige rookontwikke-
ling snel geblust.
Voor zover bekend woonde de
vrouw de laatste tijd alleen in de wo
ning.

Lubbers: besluit
Hirohito los van
vrijlating 'Twee'
DEN HAAG - Premier Lubbers
vindt dat een besluit over de afvaar
diging naar de begrafenis van de
overleden Japanse keizer Hirohitc
volledig los gezien moet worder
van de gratievoor de 'Twee van Bre
da. „De invrijheidstelling van de
'Twee van Breda.is een zaak var
een totaal andere ordevan grootte,'
aldus de premier gistermiddag nj

afloop van het wekelijks kabinets
beraad.

Ruzie reductie
ziekenhuisbedden

uit de wereld
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kunst
expositie

'Heerlen in Beeld'
in Thermenmuseun

HEERLEN - In het Thermen-
museum van Heerlen begint
vandaag een expositie die de
titel '60 jaar Heerlen in Beeld
1929-1989' heeft meegekregen.
Deze expositie is ingericht in
Jiet kader van het 60-jarig be-
staan van de VW in Heerlen.
Daarbij is gebruik gemaakt van
de vele foto's, die de Archief-
dienst van de gemeente bezit,
evenals van de vele kaarten en
overig documentatiemateriaal.
De expositie loopt tot en met 2
april en is te bezichtigen van
dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur, za en zo van
14.00 tot 17.00 uur.

De tentoonstelling is in vijf on-
derdelen verdeeld: in de inlei-
ding wordt een schets gegeven
van Heerlen in de vorige eeuw
èn van deveranderingen die de
komst van de mijnindustrie
heeft teweeggebracht. Daarna
komt het hoofdstuk over han-
del, verkeer en industrie aan de
orde, waarbij nooit eerder ge-
ëxposeerde luchtfoto's te zien
rijn. In het hoofdstuk Stads-
ontwikkeling wordt gekeken
naar de plannen die in de loop
der tijden gemaakt zijn en die
jvel of niet gerealiseerd zijn.
Vervolgens wordt ingegaan op
de sociale zorg: godsdienst, on-
derwijs, gezondheidszorg en
werkloosheiden de bestrijding
daarvan, tenslotte komt het
culturele aspect aan bod.

Patrick Rijs
in Venster

SITTARD - In expositieruimte
Venster, Steenweg 86 te Sit-
tard, begint komende woens-
dag een expositie met werk
van Patrick Rijs. Deze tentoon-
stelling duurt tot en met 25 fe-
bruari en is geopend van don-
derdag tot en met zaterdag van
12.00 tot 17.00 uur.

Patrick Rijs maakt sinds 1987
hoofdzakelijk gouaches, die
poëtische titels als 'regenachti-
ge dag' of 'zonlicht door gebla-
derte' meekrijgen. Het vroeg-
ste werk bestaat veelal uit
steenlitho'sdie buiten in de na-
tuur zijn ontstaan. Het is vrij fi-
guratief werk al staat de na-
tuurgetrouwe weergave niet op
de eerste plaats. Rijs probeert
de mystiek in de natuur zicht-
baar te maken. 'De natuur be-
leef je niet met je ogen alleen
maar ook met je ziel' is zijn filo-
sofie.

Christine Stiles
bij Ipomal

LANDGRAAF - De onlangs
geopende kunstgalerij Ipomal
aan de Kerkberg 2 te Land-
graaf, zal in de toekomst per
jaar zon negen a tien exposi-
ties inrichten. De eerste daar-
van duurt tot 5 februari en
toont werk van de Amerikaan-
se kunstenares Christine Sti-
les.

Galerij Ipomal - wat staat voor
International Promotion of
Modern Art Limburg - zal
werk van internationaalbeken-
de schilders en schilderessen
naar Limburg halen.Daarnaast
zullen ook Limburgse kunste-
naars in de galerij kunnen ex-
poseren, mits zij - naar het oor-
deel van eigenaar Brando Val-
linga - het internationaal ni-
veau halen.

De schilderijen, die Christine
Stiles in Landgraaf exposeert,
zijn niet verhalend, autobiogra-
fisch en geven uiting aan het
intuïtieveZelfzijn.

In Generaalshuis van Maastricht

Kille werken van
Fred Matthijs

MAASTRICHT - Mensen, die eer-
dere tentoonstellingen van Fred
Matthijs hebben bezocht, zullen
verwonderd opkijken wanneer zij
het nieuwste werk van deze in
Maastricht wonende kunstenaar
aanschouwen. Matthijs exposeert in
het Generaalshuis aan het Vrijthof
in Maastricht momenteel heel zake-
lijke, beredeneerde doeken in
schreeuwende kleuren, die in niets
lijken op zyn vroeger werk. De ex-
positie loopt tot en met 13 februari
en is geopend van dinsdag tot en
met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur,
maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

fred Matthijs presenteerde zich in
het begin van de jaren tachtig als
een superrealistische schilder, die
zijn werkstukken een mystieke en
beklemmende sfeer meegaf. Dat be-
klemmende kreeg de overhand in
de abstrakte werken, die Matthijs

zon drie jaar geleden maakte en
waarin angstaanjagende mens- en
vogelkoppen de beschouwer de
stuipen op het lijfjoeg.Van dat alles
is in de twintig nieuwe doeken, die
in het Generaalshuis worden geëx-
poseerd, niets meer te merken. Te-
kens in rode, gele en blauwe kleu-
ren vullen de doeken; tekens zonder
enige betekenis, de figuratie die'
men erin kan bespeuren berust op
toeval. Ondanks de felle, levendige
kleuren zijn de schilderijen niet
echt levendig. Misschien is het juist
hun ingetogenheid, hun gebrek aan
mededeelzaamheid die de werken
hun aparte sfeer geven. Toch maken
ze niet echt indruk op de toeschou-
wer, omdat ze romantiek en warmte
missen en iets kils uitstralen. Maar
misschien is dat wel de bedoeling.

J.F

" Werk van Fred Matthijs.

Het internationale circuit bij Wanda Reiff

Ton Slits naar
het Stedelijk

MAASTRICHT - Drie kunste-
naars exposeren bij Wanda
Reiff, zoals gewoonlijk over de
verdiepingen van haar fraaie
galerieverdeeld. Een Italiaan -
Giuseppe Penone - bezet de
entree met tekeningen of-
schoon beeldhouwen zijn vak
is. Vanuit zijn interesse voor
de diepste oorsprong van de
beeldhouwkunst - verklaart
de zaaltekst - heeft Penone
zich altijd toegelegd op het
ontdekken van de wezenlijke
drijfveren ervan. De Franse
schrijver verbaast het niet, zo-
als het de argeloze bezoeker
doet, dat de kunstenaar zijn
geestelijk leven gefocust heeft
op de vingernagel, 'unghia'. In
een duistere bovenkamer zet
Wim Claessen zijn reeks in-
stallaties voort nadat hij eer-
der verraste met een serie mo-
nochrome schilderijen van
heel aantrekkelijke materie
waarvan enkele destijds even-

eens in het schemerdonker
waren opgesteld. Zijn tweede
installatie heet 'Sunset in a
dark room. Het gaat om de
werking van het kunstmatig
aangebrachte licht - in dit ge-
val een draaiende bol met spie-
gels als bekend van de disco -
op het werk. De werking op de
toeschouwer is duidelijk: men
wordt er draaierigvan.
De meest complete presentatie le-
vert Ton Slits, evenals Wim Claes-
sen, die onlangs in Keulen aandacht
kreeg, thuis in de stal van Wanda
Reiff. Voor Slits staat een tentoon-
stelling op het programma in het
Stedelijk Museum van Amsterdam.
Een tekst van Jurrie Poot in de aar-
dige beschikbarecatalogus loopt op
dat gebeuren vooruit. De presenta-
tie van Slits - op twee verdiepingen
- omvat het recente werk dat zich
van het vroegere onderscheidt door
verder doorgevoerde abstractie: de
mensfiguren ontbreken en ook de
verwijzingen naar het menselijk be-
staan in de titel. Zij ontbreken ge-
heel. Men treft in de collectie schet-

sen aan op papier en de uitwerking
daarvan tot schilderijen op doek op
basis van olieverfen acryl. Met dien
verstande, dat ook de schetsen als
zelfstandige kunstwerken moeten
worden beschouwd. De ruimtelijke
werking van de abstracte schilderij-
en is suggestiever dan ooit. Zij
wordt verkregen door een gelaagd-
heid waarin de lagen op afstand van
elkaar schijnente zweven. Vooral in
de schilderijen waarvan de achter-
grond donker is gehouden, vaak
zwart met cirkelvormen in goud-
verf, levert dateen effect op dat met
het aardse leven weinig meer van
doen heeft maar eerder met hetkos-
mische. Hier geen herkenbare na-
tuurvormen meer maar koele con-
structies, gericht op het ordenen
van een denkbeeldige chaos.
De versobering geldt ook het verf-
gebruik: de penseelstreek wordt
van ondergeschikt belang ten aan-
zien van de functie van de collage,
vaak een rechthoek met cirkelvor-
mige gaten in een regelmatig pa-
troon, soms rechthoekig gesneden
plastic folie.
soms rechthoekig gesneden plastic
folie.

Ook de kleur tenslotte treedt terug
in het versoberingsproces. Het is -naar de mening van Poot - minder
het gevolg van een verlangen naar
esthetiek dan van de wens om zich
met de essentie bezig te houden en
een zo helder en zuiver mogelijk
beeld te scheppen. En daarmee in
dialoog met de buitenwereld te ge-

raken „omdat", naar de kunstenaar
zegt, „de geest die eruit spreekt tot
een gesprek moet aanzetten". Zon
gesprek, dunkt ons, zal dan niet
door emotionele bewogenheid gete-
kend zijn.
Wanda Reiff, tot 18 maart 1989.

Pieter Defesche

" Werk van Ton Slits, zonder titel 1988; olieverf en Kriji op

doek.

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Boek 'Antiopee'
doet verslag van
'stedelijk spel'

'De stad als meest volmaakt monu-
ment van de menselijke geest. De
Franse dichter Guillaume Apolli-
naire laat er in zijn La femme assise
geen twijfel over bestaan. De mo-
derne stad als bakermat van de
vooruitgang. Apollinaire, die in 1918
overleed, zal nooit vermoed kunnen
hebben dat 70 jaarna zijn dood zijn
geest voortaan ook in Heerlen zou
voortleven in een aldaar geboren
concept, een ode aan de historische
avant-garde over moderne stedelij-
ke architectuur. Heerlen, le moment
le plus sublime de I'Art humain en
het in 1987 uitgevoerde spektakel
bij het in gebruik nemen van het
nieuw ingerichte Raadhuisplein
zijn nu definitief voor het nage-
slacht bewaard gebleven met de uit-
gave van 'Antiopee', een subliem
vormgegeven boekwerkje waarmee
de typograaf Piet Gerards opnieuw
een klein monument aan zijn lijst
van uitgevoerde werken heeft toe-
gevoegd.

Hoe was het ook alweer, die 24-ste
oktober van het jaar 1987 toen het
op en rond Campus Niger gonsde
van beeldende en literaire aktivitei-
ten, toen Heerlen plots geconfron-
teerd werd met de ideeën van Heer-
len, le monument le plus sublimede
I'Art humain? Die herfstdag ging in
de stad een manifestatie van start
die als het aan Nic. Tummers en de
andere medewerkers van de Uni-
versiteit van de Socio-Ruimte ligt
voor altijd blijft voortbestaan voor
ieder die zich achtergronden en

ideeën van dit project weet eigen te
maken. Antiopee, de pas versche-
nen uitgave, kan daarvoor een leid-
draad zijn.
Opgenomen zijn fantastisch-sur-
reëel getinte gedichten, verklarin-
gen en stellingnamenvan Apollinai-
re, citaten uit teksten van de beeld-
houwer Duchamp-Villon die, op-
nieuw gecomponeerd, de toonzet-
ting vormen van een samenspraak
tussen vier architecten. Zo, samen,
met 'Cités' van componist Willem
Dragstra, eindigde die zaterdag in
1987 het project van wat genoemd
werd de 'cubistische promenade' bij
gelegenheid van de ingebruikname
van een nieuwplein met de onthul-
ling van kunstwerken rondom Cam-
pus Niger.
Galerie Signe uit Heerlen en de ini-
tiatiefnemers van toen hebben de
gebeurtenissen rondom de inwij-
ding nu definitief vastgelegd in een
schitterend boekwerkje. Ook op dat
punt is Heerlen voortaan een monu-
ment rijker. Ik in ieder geval zal dit
kleine naslagwerk koesteren om het
hier verzamelde historische mate-
riaal èn om de onvergetelijke foto
van Gustaaf Begas waarmee Antio-
pee zich breeduit opent.
Antiopee - Uitg. galerie Signe/Uni-
versiteit van de Socio-Ruimte ’ 15.-.
Verkrijgbaar bij Galerie Signe,
Boekhandels Winants en de Tribu-
ne, Stadsgalerij.

F.B

recept
Gehaktpastei met
gemengde groente
Benodigdheden voor 4 tot 6 personen:
750 g gehakt half-om-half, 4 stengels
bleekselderij, 1 komkommer, 200 g
wortels, 1 bosje verse uitjes, 2 eieren,
broodkruim of paneermeel, paprika-
poeder.

Gehakt aanmaken met losgeroerde

eieren, paneermeel of broodkruim, ge-
snipperde uitjes, 2 el paprikapoeder,
zout en peper uit de molen. Bleeksel-
derij schoonmaken en stengels in
schuine reepjes snijden. Komkomm-
mers schillen en in dunne plakjes snij-
den. Wortels schoonboenen en even-
eens in dunne plakjes snijden.
Beboter een patépot en schep er een
kwart van het gehakt in. Verdeel daar-
over de bleekselderij, weer een kwart
van het gehakt en daarop dewortelen.
Opnieuw een laag gehakt en daarover
de komkommer en afdekken met de

rest van het gehakt.
De pot 45 tot 50 minuten in het mid-
den van voorverwarmde oven (200°C.- stand 4) laten bakken.
Serveer de warme pastei met een to-
matensaus, aardappelpuree en Ita-
liaanse pasta. Koude pastei met een
aardappelsalade.

TIP: In plaats van komkommer kan
250 g spinazie en in plaats van bleek-
selderij kan in dunneringen gesneden
prei worden gebruikt.

hub meijer

Van Gogh-musical
AMSTERDAM - Met een mustf
wil producent en regisseur Ka"
Braun een ode brengen aan Vince"
van Gogh, die volgend jaar #j
eeuw is overleden. De Franse col"
ponist Michel Legrand en de Arrtffkaanse tekstschrijvers Alan en W
rilyn Bergman werken mee aan *project. De première voorziet B-ra*
in dezomer van 1990 in Theater G*
ré.
Braun kreeg het idee voor de mi^cal toen hij aan het script wefjf*
voor het televisieprogramma '»"'cent, een ontmoeting met de W
stenaar in muziek en dans. Dit K
gramma van een halfuur is gems*
op de Sinfonia Sacra van AncU*
Panufnik en wordt in het herd^kingsjaar van Van Gogh door *NOS uitgezonden. Het wordt uit?
voerd door het Concertgebouw^
kest en leden van het Nationaal p*

let.
Legrand is de componistvan vooi*
populaire muziek, onder and#
voor films als 'Les Parapluies 9
Cherbourg' van JacquesDemy, '^uns et les autres' van Claude 1*
louch, en 'Yentl' van en met Barbal*
Streisand. De Bergmans uit Los A?
geles verzorgden teksten voor li*
jesals 'The way we were' en 'L-A-H
my lady.

Oplossing
van

gisteren -p b-e
-apporte
-sorbet-
-t reem-"1
lite r - d c
-lak - d c c
si a - c re n
-el c g a nt

cryptogram

HORIZONTAAL
1. Geeft het verlichting dat het drinkgerei
klaar is? 4. Dient die alleen om een sieraad
aan te hangen? 7. Komt je trek ongaarne
terug? Dat meen je niet... 9. ...en als je het
wél meent, verzet ie het schaakstuk. 10. At
zijne majesteit daarom beledigd door? 11.
Een schop voor de Belgische plaats. 14.
Stof van een onvoltooid rangtelwoord. 17.
Vertrek reeds in de N.Brabantse plaats. 19.
De proef om 'r onder het gewaszéér goede
grond te krijgen. 20. Zo kom je de geboor-
teplaats van Abraham binnen. 21. Dat kunt
u nooit in vreemde taal verbinden. 22. Als
er niet één verandert in een kaketoe, blijft
hij in de boom zitten. 23. Hoe komt die
meid daar in de boom? 25. Kan 'r door een
stuk hout een baby gebracht worden? 28.
Herder, zijn je schapen daarop? Dan ben je
binnen. 31. Het eendje lag in 't water. 32.
Heb je het lef met de dokter hierin een kuur
te volgen? 33. Het is zwaar in het water
iemand te eren... 34. ... en die dat toch
doet, krijgt een glas wijn. 35. Zon regen-
wolk brengt verlichting in je hoofd.

VERTICAAL
1. Een wapen van halfzijdeü 2. Erg z'°
f.was ik, en in een paar dagen hierdoor we
genezen. 3. Wees zuinig op dat deel v*
het oog om geen enkele afwijking eraan
krijgen. 4. Persoonlijke voornaamwoord»
leggen weinig gewicht in de schaal. s-
ben er tegen een netvlies te gebruiken. 6- .
een vazal niet 'n soort marionet? 8. Fra'
auteur op die manier een nootje laten z'
gen. 12. Vader keurt dewaterdrager.' .
Verkoopt de drogist ook drank als het no° »
is? 15. Drenkplaats voor de bezoldigl"?
16. Dat kan 500 tijdstippen doorgaan. ]'eHet aantal dat de kleine 's aan de fieiW.
gaf. 18.Kunt u in de Duitse rivier de vervu
ling ruiken? 23. Wordt niet één keer in"
donker gedragen. Of juistwel? 24. Ten »
drage van één in drank gevormd elern6".
26. Is die korf te groot om per fiets vb
voerd te worden? 27. Een gedeelte 's ’mineraal gebruiken. 28. Wilt u daarom «*
insekt voor hét gerecht halen. 29- "„.
mengd droog gras uit Amerika. 30. Leng

maat in een Nederlandse plaats.
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Wetgeving
De automatische koppeling van lo-
nen, minimumloon en uitkeringen
bestond sinds 1980. Dat was wette-
lijk vastgelegd. De wet is sindsdien
maar één keer toegepast. In alle an-
dere jaren werd ervan afgeweken
door aparte wetgeving.

Premier achter machtswoord Ruding
Lubbers: reserves dekken
extraatje alleenstaanden

VanQn onze parlementaire redactie
D N HAAG - Er is geen extra geld
<Cg 0m circa 200.000 alleenstaan-
den !?et een inkomen tot 35.000 gul-
ik■' omto ook in 1990 nog éénmaligiL enstaandentoeslag in de be-
Vngen toe te kennen. De kosten
Vj. daartoe strekkend voorstel
Va„ "e Kamerleden De Grave en
ifcS Amelsvoort (WD-CDA), 100
»,0r?etï gulden, kunnen gedekt
i . len via dereserves van de socia-f°ndsen.
L "Jjer Lubbers heeft dit gisteren
Ke<? °P van het kabinetsberaad
jV^Sedeeld.Het voorstel De Grave-

fen- '^rnelsvoort werd dezeweek in-
bij de debatten-Oort. Minis-

dat *:uding (Financiën) eiste hierop
de l~ekking werd aangegeven voorkjJ^sten. Beide Kamerleden ver-
sfiraW Dereic* te zÜn daarover af-
\o iq

11 te "—ken bij de rijksbegro-
s'(JpJt Volgens de minister-pre-

ent is dat echter niet nodig.

Positief
h6t erste minister steldezich achter
W-Machtswoord dat Ruding deze
4f p gebruikte om WD en PvdA
lije

e houden van een blijvende al-
efo 'staandentoeslag. Lubbers wees

a* e °peratie-Oort bedoeld
baari?J.s belastingvereenvoudiging,

zou de toeslag vervallen.

Herstel ervan noemde hij 'meer dan
marginaal' en van 'principiële bete-
kenis. Daarbij was er sprake van
een 'inhoudelijk' punt.
Lubbers wees er verder op dat de
meeste alleenstaanden geen koop-
krachtnadeel door Oort ondervin-
den. Voor degenen voor wie dat wel
het geval is blijven de nadelen bin-
nen de in Oort afgesproken marge
van min vijf procent. De operatie-
Dekker (hervorming van de gezond-
heidszorg) werkt verder positief
voor hen uit.

Over de dekking van het voorstel
voor een permanente alleenstaan-
dentoeslag (wijziging van belasting-
tarieven en belastingvrije sommen)
zei de minister-president dat dan
het hele gebouw-Oort onderuit ge-
haald zou zijn met alle commotie
van dien. „Dat moeten we niet heb-
ben," aldus Lubbers.

De alleenstaandenorganisatie CISA
zal na de invoering van de herziene
belastingwetgeving volgens 'Oort'.
(1990) alleenstaanden oproepen de
belastingverzwaring die voortvloeit
uit het schrappen van de alleen-
staandentoeslag aan te vechten.
Volgens het Centrum Individu en
Samenleving biedt het verdrag inza-
ke burgerlijke en politieke rechten
(Bupo) basis om zich tegen de belas-
tingverzwaring te verzetten. Het
CISA zal alleenstaanden bij de

rechtsgang begeleiden, zo heeft de
organisatie premier Lubbers giste-
ren per brief weten.

Ondanks oproep Europese Commissie

Kabinet zet subsidie
schone auto's door

g£N HAAG - Het kabinet geeft
<1p p gevolg aan de oproep van
_«r-iUropese Commissie, het da-

bestuur van de EG, om
v
«i subsidie van 1700 gulden

°r schone, kleine auto's twee'aanden uit te stellen. „Wij
niets op," aldus pre-

v er Lubbers gisteren na afloopdl het kabinetsberaad.

De subsidie betekent een ver-
dubbeling van het huidige be-
drag voor schone auto's. Het ho-
gere bedrag zal alleen gelden
voor auto's die voldoen aan zeer
strenge Amerikaanse eisen voor
uitlaatgassen. Om daaraan te
kunnen voldoen, moeten de
auto's een geavenceerde kataly-
sator hebben. De EG heeft vorig

jaar bezwaren geuit tegen hetNederlandse plan. Minister Nij-
pels (VROM) zette echter door,
daarin gesteund door deTweede
Kamer. De Europese Commissie
wil ons land nu voor hetEurope-
se Hof dagen. Om te bezien opwelke juridische grond dat zou
moeten, heeft de commisse onsland gevraagd het besluit uit testellen.

„Het gaat om een uitbreiding van
een bestaande regeling. Wij zul-
len de Europese Commissie dat
schriftelijk meedelen.De behan-
deling in de Eerste Kamer van
het voorstel kan volgende week
gewoon doorgaan," aldus Lub-
bers.

Steeds minder
verpleegdagen in

ziekenhuizen
UTRECHT- Het aantal verpleegda-gen in de Nederlandseziekenhuizen
is vorig jaarmet 500.000 gedaald tot
16,9 miljoen. Ook de gemiddelde
verblijfsduur van de patiënten daal-
de van 11,5 naar 11,2 dagen, zo blijkt
uit gisteren bekend geworden voor-
lopige cijfers van de SIG, de Stich-
ting Informatiecentrum voor deGe-
zondheidszorg.

De dalende tendens is al een aantal
jaren te bespeuren en is ondermeer
te danken aan een verschuivingvan
behandelingen in het ziekenhuis
naar meer ambulante zorg in dag-
verpleging ofpolikliniek.Het aantal
ziekenhuisopnamen daalde vorig
jaar met 6.000. Sinds '84 daalde het
aantal verpleegdagen met 2,3 mil-
joen en het aantal ziekenhuisopna-
men met 60.000 (tot 1,51 miljoen).
De gemiddelde verpleegduur werd
in die periode bekort met precies
een dag (van 12,2 naar 11,2 dagen),
zo blijkt uit de cijfers van de SIG.

Dank
De Westduitse president Von Weiz-
sacker heeft de TweedeKamer gis-
teren bedankt. Het Duitse staats-
hoofd zei dat met deze beslissing is
'voldaan aan een verlangen naar hu-
maniteit.

Het debat 's ochtends in de Tweede
Kamer over mogelijke gratie voor
de 'Tweevan Breda' duurdealles bij
elkaar anderhalf uur. Op verzoek

van de PvdA-fractie was ook minis-
ter-president Lubbers aanwezig.
Lubbers volgde het debat zwijgend.
Minister van Justitie Korthals Altes
zei bij het begin van het debat zelf
van mening te zijn dat het beter was
geweest als het doodvonnis tegen
Fischer en Aus der Fünten was vol-
trokken. De bewindsman beëindig-
de zijn betoog met een oproep aan
de Kamerleden 'onze samenleving
te ontdoen van het armzalig restje
leven, dat de twee oorlogsmisdadi-
gers nog rest, in stede van hun sym-
boolfunctie in onze samenleving te
continueren, en daarmee een onui-
troeibare bron van verder verdriet,
en verdere verdeeldheid.

Argument
Voorstanders van gratiëring onder
deKamerleden voerden gisteren als
belangrijkste argument aan dat 'die
twee onze samenleving niet nog

eens mogen belasten met een dis-
cussie over hun lot. Daarom moeten
ze weg', aldus de PvdA'er Kosto.
Zijn partijgenote Haas-Berger zei
namens de tegenstanders van vrijla-
ting: „Wij staan voor een keus. Er is
gevochtenvoor devrijheid. Er is ge-
vochten voor de rechtsstaat; een
rechtsstaat waarin we ons allemaal
moeten thuis voelen."

Vrijwel alle partijen bleken ver-
deeld over de vraag of de regering
het groene licht moet krijgen voor
gratiëring. Van de CDA-frac.tie
stemden 46 van de 50 leden voor,
van dePvdA 19 van de47 aanwezige
leden. Van de negen leden van D66
stemden zeven voor gratie, terwijl
van de 26 WD'ers tien leden voor
vrijlating waren. Schutte (GPV) en
Van Es (PSP) stemden eveneens
voor. De twee PPR-Kamerleden
stemden verdeeld. SGP en RPF
keerden zich tegen gratie.

binnen/buitenland

Op basis van wettelijke waarborg

Kabinet garandeert
koopkracht minima
jeHAAG - Hetkabinet ga-

de minima tot in
"jgte van jaren koopkracht-

Alleen met aparte
kan daarvan wor-

*n afgeweken. Dit blijkt uit
p 1Wetsvoorstel van minister
6 Koning (Sociale Zaken).

het wetsvoorstel wordt de huidi-
j*utomatische koppeling van mi-
j'urnloon en sociale uitkeringen

de ontwikkeling van de lonen in

het bedrijfsleven vervangen door
een zogenoemde beleidsmatige
koppeling.

De beleidsmatige koppeling houdt
in dat het kabinet jaarlijks aan de
hand van loonontwikkeling, werk-
gelegenheid, arbeidsmarkt, collec-
tieve uitgavenen koopkracht zal be-
zien hoe hoog het minimumloon en
de sociale uitkeringen moeten zrjn.

Op advies van deRaad van State be-
sloot het kabinet ondanks de be-
leidsmatige koppeling een koop-

krachtgarantie voor de minima in
het wetsvoorstel op te nemen. Daar-
bij wordt uitgegaan van een alleen-
verdienend echtpaar zonder kinde-
ren met een minimumuitkering.

Geëmotioneerde reacties op uitslag stemming

Grote meerderheid voor
gratie oorlogsmisdadigers

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De regering heeft de
oorlogsmisadigers Aus der Fünten
(79) en Fischer (87) gratie verleend.
De Twee van Breda werden gister-
middag vrijgelaten, tot ongewenst
vreemdeling verklaard en om kwart
over vijf overgedragen aan de Duit-
se autoriteiten. De Tweede Kamer
zette vrijdag met een onverwacht
grote meerderheid (85 tegen 55
stemmen) het licht op groen voor
gratie van de twee. Het debat was
kort, sober maar geladen.

De uitslag van de stemming in de
Kamer leidde tot geëmotioneerde
reacties bij vertegenwoordigers van
het voormalig verzet. Woordvoerder
Minco van de organisaties uit het
verzet en van oorlogsslachtoffers
sprak van 'een zwarte dag voor de
rechtsstaat. Rabbijn Soetendorp
zei dat de uitslag 'hard aan komt.
„Dit is het laatste debat geweest
over de 'Twee van Breda. Ik hoop
dat het ook het laatste is geweest
over de ereschuld."

" Een zeer
geëmotioneerde
mevrouw R.M.
Haas-Berger tijdens
het debat over de
gratieverlening.

De motie die het
PvdA-Kamerlid
indiende werd
verworpen.

Vergeten
„Opdat wij hen niet verge-
ten" luidt de leus, die bij de
jaarlijkse herdenking van
degenen die in de Tweede
Wereldoorlog het leven lie-
ten, gebezigd wordt. Giste-
ren zijn 85 Kamerleden hen
en de nog in leven zijnde
oorlogsslachtoffers toch
even vergeten. Of liever: zij
verkozen een formele en

pragmatische opstelling boven concrete erkenning van de geteis-
terde gemoedstoestand van oorlogsslachtoffers en hun nabe-
staanden.
De motie Haas-Berger (PvdA) waarin stelling wordt genomen te-
gen hetvoornemen van het kabinet om de 'Tweevan Breda' gratie
te verlenen, werd met 85 stemmen tegen 55 stemmen verworpen.
Gemakkelijk was dit debat uiteraard niet. Dat bleek ook uit het feit
dat deverschillen van opvatting dwars door alle partijen en fracties
heen liepen. Zoals rabbijn Awraham Soetendorp het dilemma
deze week omschreef: het was een keus tussen „recht en recht".
Het recht heeft dus gezegevierd en ook verloren.
Wie uit eerste hand kennis heeft kunnen nemen van de zeer geë-
motioneerde reacties van oorlogsslachtoffers zal vooral aan dat
laatste zwaar tillen. Het Limburgs Dagblad is de afgelopen dagen
door veel mensen opgebeld die hun gevoelens over deze pijnlijke
kwestie kwijt wilden, zelfs moesten.
Gistermiddag werd het CDA-Kamerlid Gualthérie van Weezel vlak
na het Kamerdebat belaagd door ongeveer vijftig ex-verzetsmen-
sen toen hij voor hetKamergebouw verklaarde dat hij vóór vrijla-
ting van de twee van Breda had gestemd. Het is uiteraard niet toe-
vallig dat diezelfde mensen ook gewag maakten van het over-
heidspensioen dat de weduweRost van Tonningen nog steeds ont-
vangt. En mocht straks, om overigens volstrekt oirbare redenen,
toch een 'zware' afvaardiging uit Nederland naar de begrafenis
van de Japanse keizer Hirohito gaan, dan zal de oorlogsslachtof-
fers nog meer leed berokkend worden.
Een kamermeerderheid heeft gisteren helaas alsnog de 'gewone'
normen van een rechtsstaat voor deze uitermate 'ongewone' oor-
logsmisdaden willen toepassen. Het initiatief van negentien oud-
verzetsmensen, oud-politici en wetenschappers om het kabinet te
verzoeken de twee oorlogsmisdadigers in Breda vrij te laten, heeft
het door hen beoogde effect gehad.
De motieven van het kabinet zijn daarbij niet helemaal duidelijk.
Zoals burgemeester E. van Thijn tijdens een demonstratie in Am-
sterdam donderdag terecht opmerkte, is er sedert eenzelfde debat
in 1972 niets wezenlijks veranderd. De argumenten van toen gel-
den nu ook nog.
Aanvankelijk waren 'de Twee', Aus der Fünten en Fischer, ter dood
veroordeeld met de bedoeling hen permanent uit de samenleving
te verwijderen. Zij kregen gratie en hun straf werd omgezet in le-
venslang. Voor hen zou dat woord in strafrechtelijke zin dan echter
wel zijn ware betekenis moeten behouden: gevangenisstraf totaan
de dood. De gemoedsrust en geborgenheid van deoorlogsslacht-
offers in ons land gebiedt dat. Of zijn we hen al vergeten?

R.B

Marktwaarde woning graadmeter huur

Eerste stap naar
huurliberalisatie

DEN HAAG - Voor de huur van
nieuwe woningen met een huurprijs
boven 750 gulden is per 1 julihet zo-
genoemde puntenstelsel niet meer
van kracht. Om te bepalen of de
huurprijs redeüjk is zal de huur-
commissie uitgaan van de markt-
waardevan de woning. De maxima-
le huur per jaarwordt dan 8,7 pro-
cent van de marktwaarde. Dat heeft
het kabinet gisteren besloten.
In een brief aan de Tweede Kamer
noemde staatssecretaris Heerma
van Volkshuisvesting het besluit
een eerste stap naar verdergaande
huurliberalisatie. Nadere stappen
op dit punt worden uitgewerkt en
gaan binnenkort naar deKamer. De
staatssecretaris verwacht niet dat
de verhuurders direct de maximale

huurprijzen voor alle nieuwe wo-
ningen gaan hanteren. De liberalisa-
tie geldt niet bij kamerverhuur.
In het regeerakkoord van dit kabi- ■net is afgesproken dat huurliberali- ■satie wordt ingevoerd voor wonin-
gen met huren boven de individuele
huursubsidiegrens. Deze grens be-
draagt per 1 juli 750 gulden per
maand. Heerma sluit nu met de
huurliberalisatie aan bij deze grens.
De liberalisatiegrens wordt jaarlyks
aangepast aan de hand van de
trendmatige huurverhoging.

Voorlopig geldt de huurliberalisatie
alleen voor woningen die op of na 1
julivoor het eerst worden bewoond.
In de Nota volkshuisvestingvoor de
jaren negentig van Heerma wordt
voorgesteld alle huurwoningen bo-
ven de 800 tot 850 gulden kale huur
per maand te liberaliseren. Huur-
commissies mogen dan geen oor-
deel meer geven over de redeüjk-
heid van de huur.

(ADVERTENTIE)

Kwaliteitsmeubels koopt u beter bij van Sloun.

Mvan /loun Interieur/Q\
■iHii^iri.M 11111 "ii 'i^M^MV^>l
SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG V^ _Jr
Industriestraat 23 Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1

Slaapadviescentrum: Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20
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Z_!_ik__±;
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GT. Touring Salomon S.N.S.
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WERKPLAATS |f33G_____j
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I r^#^ Het Carnaval en EIs^SHÏ^Ï,
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——"l——__Mßi__^MM«BßßM_^_^_""l——""——»"""""——"—-"»■——_Mr_^r_^_^_^_l__i__^_««Br_»

Zaterdag 28 januari 19893
Limburgs dagblad



Telefax .
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Personal Binder, ’ 1395 -
voor prof. rapportage
Prijzen excl. B.T.W.

Autronic B.V. - Oirsbeek
Tel. 04492-3888

Te k. FITNESSAPPARA-
TUUR. Tel. 045-325859.
Te k. wegens overcompl.
Philips KLEURENTELE-
VISIE, ’ 175,-; draadlozete-
lefoon, ’lOO,-. Tel. 045-
-412908.
Te k. DAMESFIETS met
terugtrapremmen, ’ 85,-.
Lupinestraat 100, Kerkra-
de-West.
Te k. aangeb. „antieke"
FLIPPERKAST, i.z.g.st.,
vr.pr. ’540,-. Tek 04490-
-49947.

Te k. 2 eiken SALONTA-
FELS, waarvan 1 met pla-
vuizen, tel. 045-227533.
GOEDKOOP Canada-
brandhout in bundels ± 1m3voor ’20,-, stammetjes
rondhout in lengtes van ±
1.20mtr. Per hele vracht tel.
045-751253.
Te k. eiken BANKSTEL.
Tel. 043-648387.
Te k. wegens verh. INBOE-
DEL i.z.g.st. Tel. 04490-
-20889. M. v. Bourgondiestr.
26 Sitt.

Actomat BV
vraagt voor haar BP Autorette Terworm,
Antwerpseweg 1, Heerlen

noodhulp m/v
voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen.
Min. leertijd 18 jaar.
Bent u geïnteresseerd? Bel dan maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur mevr. E. Beister-Dinjens, tel. 045-
-753283.

2 enthousiaste verkopers/
magazijnbediendes m/v

gezocht voor binnendienst. Opl. 1.V.A., MTS, MDS. Lft.
vanaf 18 jr. Soll.: richten aan Directie Kerp b.v.,

" ■ In de Cramer, 6401 DM Heerlen.
Met spoed gevr. erv. 1e SPUITER, moet geh. zelfst.
kunnen werken. Inl. na 17.00 u. Garage-spuiterij Hanne-
man, Strijthagerweg 125, Kerkrade, 045-452666.
met spoed gevr. ervaren VERKOPER in sportbranche
op parttimebasis. Br. (met pasfoto) o. no. SI 634 LD Sit-
tard, Baandert 16, 6136 ER Sittard.

Te huur FRITUREZAA*
te Heerlen met inventafl*
Nieuw ingericht, voorloP*
zonder woning, goede »
gingmetgoede omzetmOiv
heden. Ervaring gewens1

Tel. 045-314719. -Te huur WOONH. m. gal*ge, 4 slpks., niet langer d 3?
± 1 jr., in Oud-Geleen, ft
’700,-. Br.o.nr. GE 8J"L.D., Markt 3, 6161 GE G«-
leen.
KAMER te huur in Voeren-
daal. tel. 045-750229. _^>
Te h. ome. KERKRAO?
gem. zit./slpk. m. gebr. J^!gemeensch.keuk., badk- JJligb., aparte entree, v. Pfj?
ouder dan 35 jr. Tel. o*>'
351294 of 045-214265. ___^
Te h. Heerlen-CentrumKj
MER in studentenhuis.T*
045-455755. I
Te huur in Stem WOOIH
UNIT, w.c, douche, ope*
keuken etc. 04490-38083^

GRINDTEGELS, 60x40
’3,60 p. stuk betonband
15/5 ’ 2,70 p. stuk, klinkers
’17,60 p.m2. Alles mcl.
BTW. Ook betonplaten en
palen voor schuttingen, e.d.
Creugers Beton, Economie-
straat 46. Hoensbroek, tel.
045-213877 (bij Herschi).

Nieuw in Aken: exclusievetweedehands DA-
MESKLEDING. Jacobstr.
192. Dagelijks van 12.00 tot18.30 uur, za. van 10.00 tot
14.00 uur. Info: 09-
-4924130802.
1600 m2ANTIEK, in Stem.
Nu ook enorme keuze in ro-
tan meubels en tiffany lam-
pen. Pierre Coumans, Heer-
straat-Nrd. 144 en Indus-
trieweg 15 Stem. Elke dag
teopend, behalve 's maan-

ags.
BUDER"US Intergas, Rad-
son, Nefit cv-ketels, scher-
pe prijzen, goede service.
Jac Köhlen, Rijksweg N.
104 bij ziekenhuis Sittard.
04490-13228-14862.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logerij. Irmstr. 64
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
’1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms.
Tel. 045-319846.
KLEURENTELEVISIES

Phiüps, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
BV., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

Over te nemen en/of te h.
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B.). Kon.
Astridlaan 8. Zich wend.Rijksweg 187, 09--3211761175.
KAMER te huur in Simpel-
veld. Pr. ’350,-; Te bevr.
045-443238/443716.
3-kamer APPARTEMENT
te huur, moet opgeknapt
worden. Tel. 045-223168.
Per 1 maart te huur aangeb.
goed onderh. APPARTE-
MENT te Geleen. Grote
woonkamer, keuken, 2
slaapkamers, douche, toi-
let. ’ 580,- p.mnd. excl. gas,
water, stroom. Br.ondinr.
GE 816 LD, Markt 3, 6161
GE Geleen.
BOYENWONING te huur
met 2 slaapkamers. Tel.
04493-1368.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon, tel. 045-416005.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.O. Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

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-
derneming. Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510

Gevr. le KAPSTER + leer-
ling-kapster voor Dtsl. Sa-
lon Küppers-Zweiphen-
ning. Tel. 09-49240661228.
Parttime VERKOOPSTER
gevr. 17-19 jr. voor min. 24
uur p. week liefst met enige
verkoopervaring, bent u
geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak slagerij Melik,
Bautscherweg 31, Heerlen,
tel. 045-412771.
Gevr. erv. parttime PER-
STER, Wasserij Dry Clean-
shop Afcent, vrijd. tel.
253212, zat. tel. v. 17.00 uur
258562.

Kapster
gevraagd

Ervaren kapster voor 4
dgn. die zelfstandig kan
werken. Hairstudio Hairdo
Beek, tel. 04490-76397.
WERKSTERS gevr. voor
hotelwerkzaamheden Ho-
tel Limburgia, Grendelpln.
19, Valkenburg, tel. 04406-
-12318.

Te k. 1 Bisderus C.V.-KE-
TEL, gas. hoog rendement,
met ingebouwde tapboiler,
20.000 kcal., in staat van
nieuw, ’750,-; 1 aanhang-
wagen, ruime maat. J. v.
Maerlandstraat 59, Heerlen.
DIAPROJECTOR, Kodak
Carousel S (topmodel) met
14 originele magazijnen (80
dia's per magazijn) en pro-
jectiescherm, samen ’300,-.
Tel. 045-313992.
Te k. 2 kl. FAUTEUILS en
eiken gordijnstangen, com-
pleet. Tel. 045-751739.
TENNISRACKET, zg.a.n.,
Völkl super comp. S grip
2-3, slechts ’95,-; commu-
niejurkje, wit, lang, prach-
tig. Tel. 045-214739.

VERKOPER gevraagd
voor herenmodezaak te Ge-
leen. Zonder ervaring en
vakdiploma's onnodig te
reflecteren. Sollicitaties
schriftelijk, met jaasfoto,
onder nr. GE 820 LD, Markt
3, 6161 GE Geleen.
DEAN SPORTSWEAR
vraagt voor direct een ver-
koopster voor ± 25 uur.
Leeftijd 18-26 jaar. Handge-
schreven sollicitaties met

Pasfoto richten aan: Dean,
assage 3. 6161 ER Geleen.

Voor nieuw te openen res-
taurant LA CUISINE DU
SOLEII vragen wij m.i.v. 15
februari: 2 serveersters/kel-
ners. Leeftijd max. 21 jr.Er-
varing niet noodzakelijk.
Werkweek ± 30 uur. Soll.
binnen 1 week te richten
aan M. Belfi, O. Nassau-
straat 16. 6411 LH Heerlen,
tel. 045-714249.
Jong dynamisch bouwbe-
drijf vraagt voor direkt en
indirekt ploegen METSE-
LAARS, timmerlieden,
construktieschilders en
ijzervlechters. Voor ml.
04902-15061.

Te k. GASHAARD, pel-
frim 1 jr. oud, Tel. 045-

-55516.
Te k. KANTELPOORT
standaardmaat?’ 100,-, 045-
-272170. .
Te k. SRV WAGEN, afm. 9
x 2.20 br.m, Spijkstal met
opel Moter, dubb. assig
kleine wieltjes, geh. in or-
fin.st. met koeling en rek-

en, ook geschikt v. rijden-
de videotheek of camper
APK gek. tot 1990,’ 6500,-.
045-323178.
Modern leder. BANKSTEL
3-2 zits als nw. vp ’ 1250,-.
Moderne eethoek 8-hoekig
iets moois vp. ’ 725,-. 2 mo-
derne witte fauteuils vp.

’ 300,-. 045-323830.

VIDEO-REPORTAGES van uw bruiloft, communie en£vanaf ’ 175,-; Foto de la Haye, Hoensbroek, tel. 045"
211875. Ook voor uw fotoreportages. _^J
Kantoorruimte in het centrum van

Heerlen
gelegen aan de Promenade. De ruimte is gelegen op*
derde verdieping, ca. 110 m2groot en de indeling is no9
nader overeen te komen. De basishuur bedraad,

’ 1250- per maand excl. voorschot servicekosten *"■BTW. Voor verdere inlichtingen: Kok Vastgoed Mak^
laars BV. Tel. 045-712040. .-

Let op! Let op!
Te k. grote faillissementpartij

diverse soorten bureaus 3 en 6 laden, grote schuifdeur-
kasten 200x200x50, bureaustoelen, tekentafelstoelen,
2-drs. dossierkasten, materiaalkasten, ladenbloks 2-4-6
laden voor hangmappen, houten bureaus, diverse soor-
ten tafels, werkbanken, scheidingswanden computer,
tafels, vakkenkasten op wielen, heteluchtkanonnen tot

70.000 kilocal.
Een enorme sortering in
bedrijfsinventaris tegen
ongekend lage prijzen.

Dit moet u zien!

Rockmart
Kissel 46A, Heerlen, tel. 045-723142
Geopend: ma. t/m do. 10.00-18.00 uur

vrijdag 10.00-19.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Te h. z.m. BOYENWO-
NING, Kerkrade, tel. na 18
uur 045-464096. Geschikt
voor 1 a 2 per.
Te h. woonhuis te MUN-STERGELEEN Ind. Hal,
w.e. keuken, woonkamer, 3
slpks. overloop m. kasten,
badk. m. ligb. en 2de w.e.Zolder en c.v. Voor en ach-
tert., carport, gar. en ber-
ging. Huurpr. ’BOO,- netto
aanv. v.a. 1-3-89. Br. o.nr. Si
637 LD Sittard, Baandert
16, 6136 ER Sittard.
Gem. ZIT-SLPK. te h. inBrunssum. Te bevr. tel. 045--252049.
Te huur stereo GELUIDS-
INSTALLATIE (Bell) 2 x
200 watt. Tel. 457553.
BEDRIJFSRUIMTE,
gesch. v. schoonheidssalon
e.d. te h. in Landgraaf, gel.
bij kapsalon. Tel. 045-
-317621.
Te h. in LANDGRAAF
gem. woon. en aparte slpk.
m. cv., kl.-TV, kabelant,
gebr. v. keuk. en bad,
huurpr. ’550- all-in. 045-
-315674.
Te h. rustig gelegen ruime
BUNGALOW m. grote ga-
rage op loopafst. v. centr.
Heerlen, huur ’ 1350- p.
mnd. Tel. 045-441977.
Te h. KERKRADE-W. app.,
3 slpk., ’BBO,-; 1 slpk.
’670,-; woon-slpk. ’520,-.
Alle prijzen mcl. cv., water
+ servicekosten. Tel. 045-
-440887.
CAFE/PET. REST. in
C-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.
FRITURE annex restau-
rant in Heerlen, z. woning.
Goed gel. en degelijk inge-
richt bedrijf met goede om-
zet. Huur ’ 1500-per mnd.
Kooppr. mv. ’ 69.500,-. Ho-recabureau Limburg, Frits
van Dijck (beëd. taxateur
horeca). 043-630127.
Te h. BOYENWONING
met gebruik van tuin, ing.
l-3-'B9. Anjelierstraat. Huur

’ 535,- p.mnd. excl. g.w.l.
Overname vloerbedekking
e.d. Tel. 045-724700.
Te h. opkl. ind.terr. diverse
BEDRIJFSRUIMTEN, ge-
schikt voor vele doelem-
den. Tel. 045-721976.
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m 2, gelegenaan deKis-selte Heerlen, totaal geïsol.,
voldoende parkeergelegen-
heid, 5 jr. oud. Inl. Biaflass
8.V.. tel. 045-412189, b.g.g.
045-310557.
Te h.gemeub. APPARTE-
MENT 2 slaapkamers,
woonkamer en keuken,
dakterras. Schildstraat 8,
tel. 045-214784.
APPARTEMENTJE te
huur, gemeub. of ongem.,
te Hoensbroek, ’ 550,- all-
in, huursubs. aanw. 04492-
-1822.
Te huur aangeb. luxe ge-
stoff. APPARTEMENT in
centrum van Heerlen,

’ 550,- p.mnd. mcl. Inl. tel.
045-727318, b.g.g. 04490-
-54317.
RESTAURANTte Heerlen,
geschikt voor partijen,
ruiloften, enz. Pracht zaak

met complete duurzame in-
ventaris. Huur ’2OOO,- per
maand. Koopprijs mv.

’ 79.500,-. Horecabureau
Limburg, Frits van Dijck,
(beëd. taxateur horeca),
043-630127.
Schaesberg, halfvrijst.
WOONHUIS geheel ge-
stoff. Huurpr. ’1250,-. Inl.HuurcentraleLimburg. Tel.
045-228151.
Te h. 2 mooie APPARTE-
MENTEN gelegen te Che-vremont-Kerkrade. Inl. 045-
-459543.

Hobbymachines
voor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in
Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra,
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ’ 198,-;

lintzaagmachine ’ 695,-;
Naebers

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide).
Tel. 045-211941. Geen koopavond.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

Gevraagd

zager
en

polijster
voor natuursteenbedrijf.

Steenhouwerij Moonen-Wanders, Wijngaardsweg 10,
6412 PJ Heerlen, 045-227700.

Te k. moderne KINDER-
WAGEN, 3-in-l, z.g.a.n., te-
vens kinderbadje met stan-
daard en wipstoeltje. Tel.
04490-43590, Dassenkuil-
laan 60, Geleen.
Totale OPHEFFINGSUIT-
VERKOOP schoenen en
laarzen, zomer en winter en
kinder, 3 paar voor ’ 100,-.
Daniken 50, Geleen, tel.
04490-42264/52845.
Te k. zeer mooi eiken
BANKSTEL en 2 paar
ski's, t.e.a.b. Tel. 04490-
-38119.
Pracht Phiüps WASAUTO-
MAAT, boyenlader, 40 cm
breed; ’ 200,-, Marijnen dro-
ger, ’ 150,-. Tel. 045-215537.
Tesoro METAALDETEC-
TORS en 2e-hands detec-
tors, met garantie. Gesink,
tel. 053-300512.
Te k. COMMODORE 64
met diskdrive, datarec,
joystick, disks, ’710,-. Tel.
045-223128.
Te k. VERSTERKER,
2xllo watt, met veel aan-
sluitmogelijkheden, 1 jr.
oud, merk TEAC, vr.pr.

’ 1300,-. Tel. 045-326391,
tussen 18.00 en 19.00 uur.
Te k. eiken BANKSTEL,
3-1-1, met salontafel,
z.g.a.n., prijs ’ 975,-; noteh.
kast, ’250,-; radio-/tv-meu-
bel met pick-up, ’ 75,-. Tel.
045-251848 of 04490-18948.
Te k. PIANO-ACCOR-
DEON, Höhner Atlantic IV
N de Luxe, ’4000,-. Stift-
straat 6, Landgraaf.

Kachels
Grandioze verbouwingsop-
ruiming: 10-70% korting.

Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

CHAUFFEUR gevraagd
voor ± 20 uur per week. bij
voorkeur gepens. of ged!
WAO en met enige bekend-
heid in grensgebied Neder-
land, Duitsland. Sollicita-
ties te richten aan: Öffer-
mans Interieurbouw, In-dustriestraat 78, Nuth. tel.
045-243333.
Ervaren PORTIER ge-
vraagd voor dancing. Te-
vens ervaren barkeeper ge-
vraagd voor vrijdag en za-
terdag. Tel. 045-213350.
Gevr. supermarkt Kerkra-de, VULPLOEGMEDE-WERKERS(STERS) va. 18
jr. voor winkel te vullen, 1 a
z avonden p. week. Br.o.nr.XE 075 LD, Markt 42, 6461ED Kerkrade.

Te k. eiken WANDMEU-
BEL (2.96 br.) Te bevr. Na-
middagse Driessen 52,
Übach over Worms. Tel.
045-316307.
Tek. PRACTICA spiegelre-
flexcamera, flitser, tas, Chi-
non groothoeklens + tele-
lens 200 mm. Te bevr. Na-
middagse Driessen 52,
Übach over Worms, tel. 045-
-316307.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR lang 130, hoog
100, dik 8 cm. 043-645628.
Te k. prachtige manouKINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje’ 1400,-; Tel. 045-
-257213.
Te k. HERENKAPSA-
LONINSTALLATIE, kas-
sa, open winkelstellage.
Tel. 045-312459.
AARDAPPELS kleibintjes
vanaf 30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100 kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Ve^pdrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Te k. KOLEN le keus. Tel.
045-422217 of 423199.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32 x 32 cm ’24,50
g/m2, tegellijm, voegsel en

iTW inbegrepen, franco
thuis bezorgd. ïegelhandel
Janssen v. Dorst, De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.

Gevr. feelance AQUISI-TEURS m/v voor adver-
tenbtieverkoop. Hoge pro-
visie, tel. 04454-1209.
Mode Prom. Nederl. vraagt
voor haar modellen-agentdames en heren t.b.v. MO-
DEFOTOGRAFIE lft. 16-30
jr.Br. met foto en tel.nr. on-der nr. HK 667 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
STUDIEBEGELEIDING
gevr. niveau 2 havo iederedag 2 a 3 uur omg. Heerlen
045-424992.
Ervaren BROOD- EN
BANKETBAKKER gevr.
Goed loon, tevens leerion-
gen gevr. Bakkerij Thiis-
sen. Tongerseweg 259,
Maastricht.Tel. 043-430093.

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

Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
Te k. Zibro Kamin Lazer,
PETROLEUMKACHEL
t.ler 3, nw.pr. ’ 1500,-, prijs

’ 750,-. Gérard Doustraat
13, Heerlen-Meezenbroek.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Te k. ZONNEBANK + he-
mel 24 lamps. pr. ’2500,-;
Tel. 045-440742.
Tek. 2 grote en 2 kleine gas-

fevelkachels. Tel. 045-
-24482.

Draadloze TELEFOONS
vanaf ’ 150,-; 3 mnd. gar.
Inr. en rep. mog. MegroNe-
derland. Tel. 045-220902
b.g.g. 06-52127702.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw vacuüm- en ho-
gedruk geïmpregneerd
(TUIN)HOUT; Impreg BV,ln de Cramer 104, Heerlen,
751687.
Speciale aanbieding: dak-
en VLOERPLATEN le
keus nu ’47,50 p.pl. Hout-
handel Rinkens Landgraaf.
045-319846.
Te k. geloogd eiken BANK-
STEL m. lederen kuipzit-
ting, eiken TV-kast, div. le-
deren lampen, surfplank,
merk Wayler. 04490-38601
na 18 uur.
Tek. COMMODORE 64 ho-
mecomputer met diskdri-
ve, datarecorder, joystick,
software (± 80 diskettes),
een hulpcartridge en enke-
le boeken. Tel. 04493-2556.
Te k. 5.25 DISK-DRIVE'S
voor Amiga 500, 1000, 2000,
ext. in- en uitschakelbaar.
40-80, tracks, doorgeluste
bus, nieuw met 3 mnd. ga-
rantie. Pr. ’325,-; Tel. 045-
-251263.
Te k. SPORTFIETS, 5 ver-
snell., ’ 85,-; kindercross-
fiets BMX 6-10 jr. ’ 75,-. Pr.
Hendriklaan 185, Bruns-
sum.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel barokstijl, eet-
hoek en enkele Perz. tapij-
ten. Alles als nieuw. Tel.
045-223094 of 323751.

Te k. COMMUNIEJURK-
JE, mt. 128, prijs n.o.t.k.
Koninginneplein 3, Schaes-
perg. __
Gr. AANHANGER, torsie-
as, zonder bak, ook ge-
schikt als boottrailer, ’ 300,--. Tel. 045-415355.
Te k. van part.: antieke
eiken KAST, kist. bu-
reautje en bankje, alles in
zeer goede staat. Tel. 04406-
-15050 na 18 uur.
Tek. KOELKAST, 140 1, engaskooktoest. m. oven.
Waalstr. 3, Heerlen.
Nieuw origineel Maroc TA-
PIJT, zachtrose, 190x280,
Argentijns rundervel, zeer
mooi. Canon super-8-film-
camera + projektor,
scherm, tafel, elektr. snij-
app. + 2 halog.lampen. Ato-
mic ski's + Tyrolia binding,
1.85 m. Compl. vol eiken
kinderkamer, bed, matras,
1.40x0.70, kast, bureau +
kist. Handwerk. Tel. 045-
-728188.
Te k. wengé (donker)
WANDMEUBEL, 3-delig,
2.50 br., 1.90 hg.; wengé sa-
lontafel; wengé kranten-
bak; Philips bandrecorder
mcl. 4 banden. Tel. 045-
-255702.
Te k. plusminus 100 oude
HEILIGENBEELDEN,
t.e.a.b. Benzenraderweg 93.

Hotel Winselerhof
is een monumentale hereboerderij uit de 16e eeuw

met 49 luxe hotelkamers en een stijlvol
Toprestaurant Pirandello

Ter versterking van ons receptieteam zijn wij
op zoek naar een enthousiaste

Receptionist(e) A (m/v)
De kandidaat dient te beschikken over een afgeronde

opleiding voor receptionist(e)-informatrice of een
diploma middelbare hotelschool. Leeftijd 18-25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto richten aan:
Directie Hotel Winselerhof

Tunnelweg 99
6372 XH Landgraaf

Tel, inlichtingen 045-464343 (dhr, van Gangelen) Autotelefoon
PTT car-vox

vanaf ’ 99,- per mnd. excl.
Autotronie b.v. Oirsbeek

04492-3888

Te k. WANDMEUBEL (pa-
lissander) en notehouten
eetkamer, prijs n.o.t.k. Sa-
telietstraat 6, Brunssum,
045-221717.
Te k. 2-zits leren BANK,
z.g.a.n., 3 mnd. gebruikt.
Tel. 043-615994.
Te k. YAMAHA keyboard,
4 mnd. oud, met 5 jr. gar.,
’1950,-. Ruil. Yamaha of
Elka orgel mogel. Tel. 045-
-750830.
Te k. elektr. SCHRIJF-
MACH. Triumph, ’275,-;
schrijfmach. ölivetti

’ 150,-; kassa elektronisch,

’ 395,-; dicteerappar. Grun-
dig ’ 100,-. Tel. 045-257711.
Te k. lang COMMUNIE-
JURKJE, mt. 128/134. Te
bevr. 045-415768 na 12.00
uur.
Te k. 2 chesterfield BANK-
JES. 2'/2-zits. Caumerbeek
27, Geleen, 04490-43231.
Te k. prima WASMACHI-
NE-combinatie Zanker of
AEG met garantie. Tel. 045-
-314914.
Te k. antieke BUFFET-
KAST met opzet 2.00 m.
breed tel. 04406-13729.
COMMUNIEJURKJE te
koop, tel. 045-323207.
Te k. grote porseleinen
dubb. WASBAK, donker-
blauw compl. m. spiegel-
kast, mcl. verlichting alles
br. 130 cm. 04490-17210.
Open HAARDHOUT j 30,-
-p. m3gratis bezorgd, 04459-
-1675.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Gebr. DIEPVRIEZERS,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
alle huish. apparaten, naai-
machines, ook klokken en
fietsen. Kl. defect geen be-
zwaar. Tel. 045-726206.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208 Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Te koop gevraagd AARD-
APPELEN (bintje) voor in-
dustrie (min. 100 ton). Oer-
lemans Diepvries Centrale
B.V. t.a.v. dhr. L. Heynen.
Tel. 04763-9222.
TUINFREES te k. gevr.
Postbus 9, 6343 ZG Klim-
men.
Te k. gevr. restpartijen
WINKELVOORRADEN.
Uw aanb. naar postbus 63,
8.3980 Tessenderlo.
KINDERSLAAPKAMER-
KAST, wit of blank hout.
Tel. 045-215928.
Wie heeft voor student klei-
ne comf. CLUB te geef?
Tel. 045-271042.
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. 2e hands MEU-
BELS. Meubelhal Meers-
sen. In- en verkoop. Zr. Pa-
ladiaplantsoen 28 Meers-
sen. Tel. 043-644172.
Gevraagd LAZY BOY re-laxstoef Tel. 045-312801.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-
hofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
TE HUUR. Heerlen, Kom-
men 81, luxe patiobunga-
low met gar., gedeeltelijk
gestoffeerd en eventueel
gemeubileerd, o.a. hal, toi-let, woonk. met open haard,
keuken, 3 slpk., badk. met
ligb. en afzonderlijke dou-
che, berging en geheel on-
derkelderd. Huurpr.

’ 1500,- per, maand excl.
stoffering en meubilering.
In onderling overleg te
aanv. Inlichtingen en be-
zichtigingen b.v. Makelaar-
dij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen, Heer-
lerbaan 50, 6418 CH Heer-
len. Tel, kant. 045-417085.
Te h. te VOERENDAALvrijst. huis, grote tuin en ga-
rage, 3 slpk., badk. Keer-
berg 94. 045-750938.
Beg. grond WOON/ZITKA-MER met kitchenette ±
5.50 x4.00 hal-douche en
v.w., w.e. Aparte iongang.Info van 17-19 uur, 045--212613.
Te h. in centrumKerkrade-West WINKEL met maga-
zijn en kantoor ± 100 m2,
geschikt voor alle branches
en eventueel met woning.
Zeer giunstig gelegen. Rui-me parkeermogeujkhedenen alles in keurige staat. Te
bevr. onder antwoordnum-mer no. 1254, 6400 VB Heer-len.
H'broek nabij centr. AP-
PART. ’ 395.- en ’ 495,- all-
in m. gebruik v. douche en
w.e. Tel. 045-229883 tussen
18 en 20 uur.
KAMERS te huur, alleen
voor uiterst nette personen.
Gelegen bij winkelcentrum
Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
1-pers. APP. best. uit
zit/slpk., keuken, badk.
Qremerstr. 4 Valkenburg.
KAMER te h. met c.v. te
Valkenburg. 04406-12875.
Over te nemen te MAAS-
MECHELEN (b.) pracht en
goedlopend „Nachtcafé"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, 09-
-32111761175.

IOpleiding RIJ-INSTRUC-
TEURTRICE. Vraag bro-I chure! Weeren-Wesseldijk,
Nijmegen, tel. 080-777524.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

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.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
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.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap: stratenmakersbe-
drijf Nico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-^13956.
DAKDEKKER Vraagt
klusjeswerk. Tel. 045-
-218299.
Twee jonge mannen
KLUSSEN voor u binnen
en buiten, schilderwerk,
timmerwerk en tuinwerk-
zaamheden. Tel. 045-
-411574.
TV-ANTENNES ’ 395-all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.

Dakcentrum
Hemast

Voor al uw dakwerkzaam-
heden. Bel voor vrijblijven-
de offerte. 045-323659.
Voor al uw VERBOUWIN-
GEN en andere klussen,
goedkoop, 045-316436.
Opritten en terrassen in
KLINKERS of sierbestra-
ting, tuinaanleg. Vrijbl.
prijsopvraag. 045-326574.
B.z.a. KINDEROPPAS v.d.
carnaval, omg. Terwinse-
len. Tel. 045-415322.
Gediplomeerd ACTIVI-
TEITENBEGELEIDSTER
zoekt bsaan in de bejaar-
densector. Br.ond.nr. XE
072 LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.

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-
schiktvoor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044;

Zwaar eiken BANKSTEL,
3-2-zits, met leren kuipkus-
sens, vr.pr. ’ 1875,-; zwaar
eiken salontafel, vr.pr.
’475,-; massief eiken buf-
fetkast, gesloten model, iets
moois, vr.pr. ’2000,-. Tel.
045-323830.
Te k. LGB-BAAN 11 locs,
veel ace. Carrera racebaan,
tel. 04490-20273.
Te k. exclusieve BRUIDS-
JURK maat 38/40, pr.
n.o.t.k. tel. 04499-4774.
Te k. notenhouten OMA-
SLAAPKAMER, 3-deurs
kleerkast, kaptafel, 2
nachtk. 2 stoelen 04498-
-56645.
Te k. BABYLEDIKANT
met matras ’ 125,-; combi-
kinderwagen met toebeho-
ren ’lOO,-. Tiendstr. 5
Nuth. 045-244963.
Te k. GASHAARD met
houtvuur + gevelkachel +
ronde bijzetkachel, Etna.
Heerenweg 123 Heerlen-
Heksenberg.
EETKAMERTAFEL en 4
stoelen, eiken, 2 fauteuils.
04490-24436 na 18.00.
Te k. VIDEO Sony AFS
bed. Bèta + 100 filmen,
orig.,prijs ’850,-; films ook
p.st. te k. a ’6,50. 04451-
-2375.
Te k. prachtige kwaliteit
lange zwarte PERSIANER
JAS, mt. 38, mcl. witte
nertsmuts en shawl, prijs
n.o.t.k. Tel. 045-711576.
Te k. partij BREIWOL ba-
by-, peuter-, kinderkleding,
joggingpakken voor groot
en klein. Groningenstraat 9,
Heerlen, 045-721051.
2-dsrs. IJSKAST, videoca-
mera, kleerkast. Tel. 045-
-712426.
Te k. ZONNEHEMEL,
Sunfit, op statief, 10 snel-
bruinlampen, z.g.a.n.,
nw.pr. ’ 2100,-, vr.pr. ’ 950,-.
Tel. 045-272253, na 16.00
uur.
Te k. EETHOEK, essehout,
Poolse volkskunst, ’ 750,-;
bankstel, ’250,-; tuinbank
met tafel, ’75,-; rommel-marktspul. Tel. 04492-3986.

Weg. verh. te k. AAN-
BOUWKEUKEN, mcl. in-
stall. Na 18 uur 045-420401.
10 VLOERPLATEN (Du-

rox). afm. 2.50x0.50x0.15,
’400,-. Gremelsbrugge 36,
Rimburg (Landgraaf).

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. grijze moderne VI-TRINEKAST, moderne
6-hoekige marmerstruc. sa-
lontafel, alles slechts 1 jr.
oud, pr.n.o.Lk. Tel. 045-
-252024.
ALLESBRANDER, pr.

’ 600-, tel. 04492-1861.
Te k. VIDEO VCC + 2 ta-
fels, tel. 045-272568.
Moet weg: KOELTOON-
BANK in zeer goede staat.
Koopje, tevens ged. winke-
linventaris, tel. 04750-33068
of 33805.
Te k. gebr. Alpine SKI'S
120 tot 200 cm. Tel. 045-
-751850.
Te k. BABYKAMER Louis
Defosser, wit met blauw af-
gezet, 2 jr., nw. ’ 3400- nu
vraagpr. ’1700,-. Tel. 045-
-226055.
Te k. manou 2-ZITSBANK-
JE + fauteuil, tel. 045-
-214541.
Te k. KOLENHAARD, zeer
mooi, zw. met bronzen ro-
zen, tel. 045-459492.
Te k. WANDMEUBEL, eet-
hoek, nieuw, babykamer.
Tel. 045-243331.
Te k. 2-persoons BEDDEN
90x200 + 2 matrassen, pr.

’ 350,-. 043-623269.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045--422797.

ZIEKENVERZORG-
(ST)ER gevr. v. in het week-
en bij invalide. Tel. 045-
-462421.
MEISJE gevr. voor privé en
escort. Tel. 045-420042.
Huw.rel.bur. zoekt een
CONSULENTEi.d. omg. v.
Maastricht. Br. o. no. HO675 aan Limb. Dagbl., Kou-
venderstr. 215, 6431 HO
Hoensbroek.
Wordt in drie maanden
RIJSCHOOLMANAGER;
rijinstructeur (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-
fen rijbewijs B, Its-c/mavo-

ïavo-diploma, 18-28 jaar.
Schriftelijke sollicitatie:
KRM, Industrieweg 71,
5863 CB Best.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER lft. 18-20 ir. Bak-
kerij Martens, Tuddernder-
weg 85, 6137 CB Sittard.
Wij zoeken een gemotiveer-
de VERKOPER(STER)
voor onze AGF-afdeling
voor minimaal 32 uur per
week. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt, 04498-
-56969.
Voor direct BARDAMES
gezocht topcondities werk-tijd in overleg, ml. va. 14uur 045-463616 - 317032.
Seviaag_. vrouwelijke
BUFFETHULP vanaf 20
jaar, 2 of 3 avonden inweekend. Ervaring vereist.Tel. 04490-79297.
T#tTrq ELEKTROMON-
IExIItiü voor langdurige in-
dustriële projecten in Bel-gië. ECM Heerlen 8.V.,Burg. v. Grunsvenplein 10,
6411 AT Heerlen. Tel. 045--718877.
2 BARMEISJES gevr. voor
Club Mazaruki. Intern mo-
gei. Tel. 09-3211733232.

T.E.S. Telecom
Telecommunicatie voor
midden- & kleinbedrijf
★ PTT-goedgekeura

★ Vrijblijvend advies
★ Service & installatie

★ Vele bekende merken
Centrales met 1 tot 24 lijnen. Autotelefoons, beantwoor-
ders, faxen, doorkiezers, alarmmelders. Bel voor inlich-
tingen: 043-686674.
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.
Stoffenzaak TUMMERS
excl. bruids-, dames- com-
muniestoffen, Kerkstr. 302
Brunssum.

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
GASHAARDEN: oliehaar-
den, kolenhaarden, grote
voorraad, flinke korting.
Jac Köhlen Rijksweg N.
104 bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228-14862.

Goedlopende club te Maas-
tricht vrgt. MEISJES. Tel.
043-211620.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel..
09-49240573510 of 09-
-49240573539 na 14 uur.
Crèche Lucas Stichting te
Hoensbroek zoekt met
spoed VRIJWILLIGERS
voor de maandag, dinsdag-
middag, woensdag, don-
derdagmiddag en vrijdag.
Tel. van maandag tm vrrj-
dag 045-239411.
KIPDRUMSTEAK m. ker-
ryrijst + verse salade

’ 14,95; kop koffie + gebak
v.d. dag ’3,95; Lunchr.-
rest. „Au Coin", Honig-
manstr. 33 Heerlen.
Voor het komende seizoen
kunnen wij nog een leer-
ling-SERVEERSTER OF
KELNER PLAATSEN
(min. 18 jr.), geen vakantie-
werk. Liefst omg. Valken-
burg, Hotel Lennards,
04406-13855.
Weg. toenemende drukte
DRINGEND leuke barda-
me gevr. voor excl. club in
Kerkrade. Tel. 04490-52942,
na 18 u. 045-457927.
Gevr. aktieve JONGE-
MAN, ± 18 jr„ voor onze
A.G.F.-afdeling, enige erva-
ring gewenst. Br.ond.nr.
GE 817 LD, Markt 3, 6161
GE Geleen, waarna telefo-
nische afspraak volgt.
Gevr. ervaren BROOD-
en/of BANKETBAKKER,
lft. 21-30 jr zonder diplo-
ma's onnodig te sollicite- j
ren. Gaarne schriftelijk of \tel. afspraak, tel. 045-
-316197. Bakker Verbeek,
Hoofdstraat 53, Landgraaf.
BANKETBAKKER gevr.,
part-time, br.o.nr. SB 039
LD, Fr. Erensln. 4, 6371 GV
Landgraaf. ;

APPARTEMENT t.h. Oir*'
beek. Inl. 04492-2601. _^|

Werkend stel zoekt ET„.'
GE/BOYENWONING «£ 'min. 2 slpks. omg. K'rad£;
huur ± ’550,- tel. ,
456089 na 18 uur. __^.
Te h. gevr. zo spoedigrf 10/WOONHUIS m. 2 a 3 slp^'
omg. Valkenburg, event-» "tuin. Tel. 04406-16179.
Te h. gevr. WINKELRÜI^TES in Z. Limburg A-Uft'katie ± 50 m2br. o. nr. f 1?
664 Limburgs Dagbls
Postbus 3100, 6401 yr'
Heerlen.

Te ruil HOEKWONING *P
Brunssum, geh. onderK*
derd, tegen andere wor}jPl
:in Brunssum. Tel. t"
250343. Na 13.00 uur. \
Te ruil woning te BRUNS.
SUM, 4 slpk., cv., gr. W£m. berging, gr. living, opf
keuken voor gelijke *ining m. garage elders, ty
zat, na 17.00 uur 045-312»^ ;
DAMOISEAUX Heerje1}
verkoopt en verhuurt me*
dan u denkt! (Verhuur-zo"
der borg). Tel. 045-41 lg3">
KANTELDEUREN en r<£luiken bestellen? Strat»
Voerendaal bellen 1° n.
voor industrie). Teneie'
weg 8-10, tel. 045-750JgZ^- ■CENTRALE VERWA^'MING d.h.z.-pakket, b.v- 'rad., ketel en alle aansiu..
mat., ’2850,- mcl. Bl v\;
Tel. 045-313239.
Bouwen onder eigen jra
heer? Van part. te huv
BOUWLIFT, bouwkeej;
steigermateriaal, betorin ,

len enz^enz. tel. 045-316»^
Van particul. .SfFOUNDLANDERPUP=' ,j
m. stamb., geënt en om
Tel. 04241-1549. <1
T.k. nest M. HERDERS^',
der en moeder beide cc*",.
caat, zeer goede afsta
ming, tel. 04490-50788^^Te k. jonge Duitse H r̂
DERS m. stamboom, vao
Duits import reu, uit ' rS.
trouwde kennel, Wilc01
hof, tel. 04750-21521. gg-
Te k. YORK-TERRI^klein soort, zeer mooi, wjjj.
je, m. stamboom,
459492. -—-lig
Te k. jonge BOUVIËp?

’350,-. Tel. 045-320870^
Te k. DOBBERMANN tee
3 jr. tel. 04490-55304^^
Te k. hele lieve ST. BE*'
NARD 2 jr. teef met sta'
boom. Gewend aan km Za,
ren en dieren. Met ma"),
riem en voerbakken, g°
koop 04499-2665. _-<g;
Te k. jonge Duitse Vp'
teef, zwart, 3 mnd. oua ,
reu van è mnd. ge$e£s.Geneinde 14 Itteren-Ma"
tricht. 1
Te k. Duitse HERDER J&.2'/2Jr., met stamb. Tel-^
222860. -<jj
Jonge ROTTWEILER- ..
mnd. zoekt i.v.m. 9m q&
digh., nieuw thuis,
228300. -—ff-
Te k. prachtige YORKS^,
RE terriertjes, geënt on
en stamboom, goedKo
tel. 04490-33594. _—~rf^
Te k. gevraagd RE£5dVTIEPAARD. Aanbieo
gen. Tel. 045-216527:_^{
Te k. ruime VOGEL*?„,
e.a. vogelbenodiganeu.
Te bevr. Namiddags'■ ,
Driessen 52, Übach °Worms. Tel 045-3ljggW
Te k. POESJES, ras: Bgg.tish korthaar. Tel. "**53188. ___—tjï^
Te k. MECHELSE »&,.
DER, teef, 8 mnd. oud, o?
vier, teef, met PaP{,:opefl
nendaeler, reu; tev. Kv
te k. Tel. 045-212429^,^
T.k.3jr. RUIN v. Carnb^i.jr. merrie v. Randwy»-
-045-455030. ____-^£
Te k. kruis. BOÜVIgSf
/ROTTWEILER puP' ü Ij
tev. vlinderhondies "Sei9;
mnd. m. stamb. 045^f^Jonge bruine en fl^,
KIPPEN, tegen de kll iü-
Henk Ploemen, Brpe*^
zenstr. 53,Rimburg tei- J320229. —-^

Te huur
Studentenappartementen
aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen.

lnd.: woon/slaapkamer, kitchenette, douche en toilet.
Huurprijs ’ 308,95 per maand excl. voorschot stook- en

servicekosten.
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor: 045-417085

Design kantoormeubelen
Uit 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., Handelsstr 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan
particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie vanaf ’ 295-excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Uw tijd zetten wij om in geld
Bent u hierin geïnteresseerd, en in bezit van een auto,
dan kunt u voor meer informatie bellen met Keser Uit-
zendbureau. Tel. 045-718831. Bettina Lemmens.
Administratiekantoor omg. Heerlen vraagt op korte ter-
mijn ADMINISTRATIEVE KRACHT m/v, met enige er-
varing. Br.ond.nr. HK 666, postbus 3100,6401 DP Heer-
len.
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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.

Te huur
Nuth, Parklaan 22

flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slpk'
douche en berging.

Huurprijs ’ 509,50 per maand excl. voorschot energi*
en servicekosten.

Te aanvaarden 1 april 1989.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
Tel. kantoor: 045-417085 -



Begrip
Jerwijl het drukke verkeer langs
j^ndert, vraagt ze dringend doch

om begrip voor het feit,
ze niet kan en ook niet wil

Praten over de discussie in het
Nederlandse parlement inzake
r 0 invrijheidstelling van haar
"■an. „Ik ben daar erg over opge-
wonden, zo u zich kunt voorstel-er>- Zijn mogelijke terugkeer na
p. die jarenverheugt me natuur-
lik. Maar het bevreest me tege-
lijk. Want in hoeverre is zijn vrij-
heid opnieuw een straf voor

Na zon lange tijd in gevan-
genschap te hebben doorge-dacht".*2 dan na een lichte weifeling:
{""et is heel goed denkbaar datnet opheffen van zrjn levenslan-
ge gevangenisstraf hem straks
Sjets wezenlijks meer oplevert.ue wereld is veranderd. Mis-
Schien voelt hij zich nu vrijer in
gevangenschap. Is het schenkenan genade straks wel een grote-ne straf.e vraagt andermaal om begrip,

knikt als teken van afscheid en
sluit zacht de deur. Elly Fischer
woont al sinds de Tweede We-
reldoorlog in Bigge-Olsberg; zij
het niet immer op hetzelfde
adres. Na de arrestatie en de ter
dood veroordelingvan haar man,
in 1951 omgezet in levenslang,
trok zij in bij mijnheer pastoor en
diens huishoudster. In 1958 ver-
huisde ze naar het huidige adres
en bood zij op haar beurt de ziele-
herder en zijn huishoudster on-
derdak. Beiden zijn inmiddels al
weer geruime tijd overleden en
sindsdien deelt Frau Fischer het
voor haar alleen veel te grote
huis met een op zichzelf wonen-
de jongeman.

" Frau Elly Fischer: „De
wereld is veranderd."

Geestelijk
raadsman
Twee van
Breda:

'Persoonlijk kan ik
geen afweging maken'

Van onze verslaggever

J*EN HAAG- De Twee van Bre-
jj Verlangen naar hun vrijheid.. e oorlogsmisdadigers willen
ta!.1» .laatste dagen nog slijten
jl 'hun echtgenotes die hen in
sch Jaren van gevangenis-, nap trouw bleven.Die wens is
k. enige dat nog zin geeft aanaun bestaan.
ye Haagse geestelijke mr J. van
jUgt weet zeker dat de 87-jarige„ anz Fischer en de acht jaarjon-
Pü Ferdinand Hugo Aus der

unten na 44 jaar dolgraag naar
v_f willen. Hij is een van de drie

die het tweetal
iilf k

°cc* kennen, er zelfs rede-
JK bevriend mee is geraakt. Er is

de t
6nS cm geen sPrake van dat

hipt Ge grijsaards de gevangenis
ten meer zouden durven verla-

in 1980 kennis met de Twee van
Breda, na zijn benoeming als
hoofdaalmoezenier van justitie.
Sindsdien bezoekt hij de Twee
een keer of zes per jaar. Maar
meer dan eens per week wordt
hij op de hoogte gehouden door
gestichtsaalmoezenier Verheyen
en zuster Salvatrix.
Deze zielzorgers bezoeken de
oorlogsmisdadigers meermalen
per week. Van Vugt beschouwt
hun werk als een moeilijke opga-
ve. Verheijen en Salvatrix zijn
belangrijke steunpilaren voor de
Duitsers, van wie de naaste fami-
lie niet zo vaak komt. De Twee
zelf leven ieder hun eigen leven.
Ze zijn een beetje op elkaar aan-
gewezen temidden van de snel
wisselende bevolking van de
Bredase koepelgevangenis.

"*k.betwijfel wel of ze de veran-
hpvjllB nog aan kunnen- De vri>
sch uVereist een geweldiêe om-
a]^akeling, voor zowel de tweejsvoor hun vrouwen. Het is eennorme opgave om na 45 jaar ge-
dergenis net leven weer met an-ren te delen en te wennen aanpen andere levenswijze."
f£J vervolgt: „Voor de twee is de
and-1945 stilbliJven-staan. Ver-
bü Hlngen Singen aan henvoor-
w_.ii4 levende contact met de

zijn ze kwijt. Daterk je aan bepaalde opvattin-gen over veranderingen in de sa-menleving. Dat kan storingen ge-en m de relatie met familie,
Aus der Fünten zal datgunnen ondervinden. Hij heeft

en kleinkinderen; Fi-jnerniet."ue nu 62-jarige Van Vugt maakte

De voormalig hoofdaalmoezenier mr J. van Vugt van justitieis een van
de weinige Nederlanders die de Twee van Breda heel goedkennen. Hij"
raakte zelfs zeer vertrouwd met de oorlogsmisdadigers. Voor het eerst
en pas na groteaarzeling was hij - aan de vooravond van het Kamerde-
bat - bereid om met een buitenstaander te praten over zijn relatie met
Fischer en Aus der Fünten en hun eventuele vrijlating. Van Vugt is
bang om mensen te kwetsen en wil niet gezien worden als pleitbezor-
ger voor de Twee.

Relatie
De relatie tussen Van Vugt en de
twee Duitse gevangenen - met
wie hij Nederlands sprak - ont-
wikkelde zich dusdanig dat de
hoofdaalmoezenier ondanks zijn
pensionering vorig jaar toch me-
de-verantwoordelijk bleef voor
hun zielszorg. „Ze vroegen daar
zelf om. Ze zagen er tegenop om
weer opnieuw te beginnen met
een ander."
Van Vugt stond in het begin erg
huiverig tegenover het contact
met de twee oorlogsmisdadigers.
„Je kent die mensen niet, je
gruwt van hun verleden en hebt
een natuurlijke solidariteit met
hun slachtoffers. Toch wil ik een
menselijke houding innemen te-
genover de daders, maar naar
hen toe nam ik de slachtoffers
mee. Ik realiseerde me aanvan-
kelijk nietdat ze toen al 35 jaar in

de gevangenis zaten met alle ge-
volgen vandien."
Hij sprak met hen over de oorlog
en over de gevolgen voor deslachtoffers en hun nabestaan-
den. „Ik wildeweten of ze er nog
serieus mee bezig waren." Het
werd hem na verloop van tijd
steeds duidelijker hoe dat alles,
in een zeer chaotische vorm, nog
in hoge mate bij de Twee leefde.

Piëteit
Plaatselijke kranteman Stephan
Schutte, tevens belast met het
werven van advertenties van de
neringdoenden in de omgeving:
„Daar schrijven we hier niet
over. Ook niet als hij bij wijze
van spreken morgen ineens hier
op de stoep zou staan. Uit een
vorm van noem het maar piëteit
jegensFrau Fischer".
De weduwe Bültmann is eigen-
lijk als goede overbuur een van
de weinigen, die zich het lot van
Elly Fischer heeft aangetrokken.
„Vroeger, toen de kinderen nog
klein waren, kwam ik er nauwe-
lijks. Maar nu ik tegenwoordig
meer tijd heb, loop ik toch zeker
één keer per week bij haar naar

binnen. Behalve dan de laatste
twee maanden. Maar toen lag ze
ook in het ziekenhuis. Omdat ze
haar heup had verbrand aan een
warmwaterkruik, die in bed was
leeggelopen".
Ze vertelt hoe de vrouw van de
aanvankelijk ter dood veroor-
deelde oorlogsmisdadiger regel-
matig naar Breda reisde om haar
man er in de gevangenis te be-
zoeken. „Ze gingaanvankelijk in
elk geval iedere drie maanden.
Jaar in, jaar uit. Eerst met de
trein. Maar dat werd haar toch te
bezwaarlijk naarmate ze ouder

werd. Sindsdien, ze heeft zeil
geen.kinderen, brachten familie-
leden haar als het zo uitkwam.
De laatste tijd is de frequentie
van het bezoek echter afgeno-
men. Ook al vanwege die zieken-
huisopname en het verdere her-
stel thuis".

"In Bigge-Olsberg zitten ze niet te wachten op de beslissing over vrijlating van en de daarmee samenhangende komst
van Fischer.

Teruggetrokken
De echtgenote van de nu 87-jari-
ge Franz Fischer leeft haareigen,
teruggetrokken leven. Vooral de
jongeren van Bigge-Olsberg we-
ten nauwelijks wie ze is. Of ze

willen het niet weten. Omdat
haar naam onverbrekelijk is ver-
bonden met een periode, waar-
mee ze eigenlijk niet geconfron-
teerd willen worden. „Dat was
voor onze tijd. Dat is gepas-
seerd", geven ze als antwoord.
„We kijken in plaats van terug
naar gisteren liever vooruit naar
morgen. Misschien valt er dan
sneeuw", reageren ze wat lache-
rig.
Het uitblijven daarvan beheerst
het ganse dorp. Vera Bültmann,
overbuurvrouw van Elly Fischer
en weduwe van de dorpssmid:
„Ik woon hier nu vanaf 1955. Dit
is voor het eerst sinds ik mij kan
heugen, dat er in deze tijd van
het jaar nog geen sneeuw is ge-
vallen. In Winterberg zijn de we-
reldkampioenschappen rodelen
georganiseerd, maar de datum
daarvoor is inmiddels al een paar
keer opgeschoven moeten wor-
den".

Het is duidelijk; het uitblijven
van een flink pak sneeuw is een
neutraler onderwerp dan de
eventuele terugkeer van Franz
Fischer naar het dorp, waarvan
de inwoners in meerderheid hun
dagelijks brood verdienen in de
hout- en metaalindustrie.
Ook het tweemaal in de week
verschijnend nieuwsblad 'Rund-
bliek' rept met geen woord over
de in Nederland plotseling weer
opgelaaide discussie over de in-
vrijheidstelling van de 'Zwei von
Breda.

Last
De vraag of ze wel spijt hadden,
raakte bij hem geleidelijk wat
meer op de achtergrond. „Je
kunt die twee oude mannen niet
elke keer met het verleden con-
fronteren. Om eerlijk met hen
om te kunnen gaan was het voor
mij belangrijk om te weten of ze
zich, zoals zovelen, nog zouden
beroepen op termen als 'Ich habe
es nicht gewusst' of 'Befehl is
Befehl.' Het bleek Van Vugt al
snel dat ze grote afstand hadden
genomen van hun verleden,maar dat ze dat tegelijkertijd als
een zware last met zich meetor-
sten.
De Twee verkeren al jarenlangin
een wanhopige situatie, zegt Van
Vugt. „De schuldigheid aan de
oorlog blijft als een loodzware
last op hen drukken. Meer dan
welkeandere tot gevangenisstraf
veroordeelde misdadigers dra-
genzij deze schuld met zich mee.
En ze kunnen er niets mee. Ze
waren niet in staat om het goed
te maken of verdienstelijk te
worden voor de maatschappij."
„Hun schuld blijft voor wat ze
zelf hebben gedaan, huizenhoog
overeind staan. Maar we kunnen
zoeken naar een verklaring hoe
dat zo is gekomen. Ze kwamen in
nazi-Duitsland in een verderfe-

lijk systeem terecht. Ze werden
geïndoctrineerd met even ver-
derfelijke opvattingen en ze heb-
ben daarbinnen gefunctioneerd,
zoals duizenden anderen. In feite
was het zeker zo verwerpelijk dat
ook vele Nederlanders zich bij
hen aansloten. Begrijp me goed,
ik wil het niet goed praten, maar
ik probeer te begrijpen hoe het
mogelijk is dat heel gewone
mensen zo slecht worden en zul-
ke afschuwelijke dingen kunnen
doen."

Uitgeput
Van de weduwe mag Franz Fi-
scher gauw thuis komen. „Veer-
tig jaar is lang genoeg. Zon man
is toch helemaal, uitgeput. Men-
sen, die vandaag de dag een

moord begaan, lopenna een paar
jaar weer gewoon vrij rond. Ter-
wijl ze lichamelijk in staat zijn,
opnieuw zo iets ergs te doen".
„Ofde bewoners hem hier zullen
accepteren? Ach, weet u; de ge-
neratie van toen is vrijwel dood.
En de jongeren redeneren van:
'Het is onze zaak niet. Wij zijn
niet in die periodevan weleer op-
gegroeid. Ze hebben er natuur-
lijk veel over gehoord en dat is
ook goed, maar ze hebben er
niets mee van doen gehad. Die
episode is gepasseerd, voorbij".
Toch zijn er nog enkelen in Big-

ge-Olsberg, dieverre van reikhal-
zend uitkijken naar Franz Fi-
scher. Of zoals een 80-jarige oude
baas het verwoordt: „Ik zit niet te
wachten op de komst van een
man dievelen zo bewust de dood
in heeft gejaagd. Laten ze die
lummel daar maar netjes houden
in Holland. Die paar jaar die hem
nogresten. Ik hebzelf als soldaat
in deoorlog gediend, maarik heb
gewoon m'n plicht gedaan. Niet
meer en ook niet minder".

Rob Hirdes

Berouw
Eind 1986 leidden de ontmoetin-gen tot een brief, waarin de twee
oorlogsmisdadigers berouw
toonden. „Dat was het resultaat
van een ontwikkeling die ze
doorgemaakt hebben. De brief
werd geschreven op eigen initia-
tief en stond los van een gratie-
verzoek. Het was het resultaat
van een lange worsteling met het
verleden en vele gesprekken. De
brief is een authentieke uitdruk-
king van wat er in hen omgaat."
De vrijlating is in de gesprekken
vaak aan de orde geweest. „Ze
raakten gespannen en onrustig
van elke keer dat de zaak in de
publiciteit kwam. Daarom waren
we blij als het rustig bleef." Van
Vugt vertelt dat de Twee on-
danks hun wankele geestelijk
evenwicht niet bijzonder over-
stuur zijn geraakt van de jongste
ontwikkelingen.
Van Vugt wil niet geschaard
worden ondervoor- oftegenstan-
ders van de vrijlating. „Ik wor-
stel met het probleem", zegt hij.
„Los van de Tweevind ik het uit-
voeren van een levenslange ge-
vangenisstraf tot de dood in
strijd met de beginselen van

onze rechtspleging. Als voortzet-
ting van de gevangenhouding
niet meer overeenkomt met de
normen en waarden van onze
maatschappij, dan wordt die ge-
vangenhouding onrecht."

" Aalmoezenier J. Van Vugt: „Voor de Twee is de tijd in
1945 stil blijven staan."

Beide kanten
„Maar tegelijkertijd denk ik aan
de gevolgen voor de oorlogs-
slachtoffers. Voor mij leven bei-
de kanten voor de volle honderd
procent. Puur persoonlijk kan ik
daarom geen afweging maken.
Ik hoef dat ook niet. Maar ik zeg
wel: als je voor vrijlating bent,
hoefje niet tegen de slachtoffers
te zijn."

In zijn overigens niet zo omvang-
rijke contacten met oorlogs-
slachtoffers constateert hij ook
een tanend verzet tegen vrijla-
ting. Van Vugt: „Een man zei: Ik
zal er niet wakker van liggen,
maar vraag het me niet. Daarom
vind ik het heel goed dat die
hoorzitting van de Tweede Ka-

Mer niet is doorgegaan. Jevraagt
toch ook niet aan de vader van
een vermoord meisje of de dader
na zijn gevangenisstraf weer vrij
mag. Dat is namelijk de rechts-
staat!"
Voor velen hebben de Twee een
symboolfunctie gekregen. Van
Vugt: „We moeten aanvaarden
dat ze voor een grote groep men-
sen staan als symbool van het
enorme onrecht en gruwelijkhe-
den van het nazi-regime en als
een waarschuwing voor de toe-
komst. Maar mag zo iets bepa-
lend zijn voor de strafduur?
Voorstanders van vrijlating ma-
ken de Twee tot symbool van de
manier waarop wij met de men-
selijke waarden omgaan. Het
verdeelt het land."

Schaamte
De. geestelijke vertelt dat hij,
wanneer hij bij de Twee in hun
cel zit, zich er als Nederlander
voor schaamt dat ze daar nog ge-
vangen zitten. „Ik ervaar een

werkelijk schaamtegevoel als ik
me realiseer dat wij dit mensen
kunnen aandoen, welke mensen
het ook zijn. Die absolute uit-
zichtloosheid, dat zinloos zitten
te zitten, dat wachten op het
doodgaan. Als je dat ziet, vraagje
je af hoe dit kan blijven gebeu-
ren."
„Het is heel erg om zo uitzicht-
loos in de gevangenis te moeten
zitten", gaat hij voort, „omdat de
zin en het doel van de straf, naar
algemeen wordt aangenomen, is
weggevallen. Onder die uitzicht-
loosheid lijden de Twee enorm.
Maar voor hen, oude mensen,
zijn de steeds oplaaiende discus-
sies ook een verschrikkelijke
kwelling. Ze klampen zich
steeds aan elk grassprietje vast.
Ook nu weer verkeren ze in de
grootst mogelijke spanning."
In de gesprekken met Van Vugt
is het onderwerp zelfmoord
nooit aangeroerd. „Wel is door
hen de vraag opgeworpen:
'Waarvoor leef ik nog. Voor mij
is dat een belangrijk onderdeel
van het schaamtegevoel, want
als we het daarover hebben,
moet ik toegeven dat ik persoon-
lijk deze tot de doodvoortgezette
gevangenhouding tegenover hen
niet kan verdedigen."

binnen/buitenland

Vrouw van oorlogsmisdadiger Franz Fischer:

'Vrijheid voor mijn man
misschien grotere straf

Van onze verslaggever

BIGGE-OLSBERG - Zimmer frei. In het vrien-
delijk-ogende dorpje Bigge-Olsberg, speels inge-
klemd tussen de glooiende hellingen van de
Sauerlandse heuvels, is geen huis zonder zon
bordje achter het raam. Ook Elly Fischer, de
hoogbejaarde echtgenote van Franz Fischer - sa-
toen met Ferdinand Aus der Fünten beter be-
kend als de 'Twee van Breda' - heeft nog steeds
een 'Zimmer frei'. Al meer dan veertig jaar. Al-
leen loopt zij daar niet zo mee te koop. Hieronder
het verslag van een bezoek aan Bigge-Olsberg af-
gelopen donderdag.

{£ Bigge-Olsberg wacht behalve"rau Fischer niemand op de be-
slissing over de vrijlating en dedaarmee samenhangende komstJan Fischer. Daar wachten ze al-!een maar op sneeuw. En zo heeft
■j-tiereen zijn eigen problemen,
."'ant het nauwelijks vierduizend
lrWoners tellende dorp vormt
??n belangrijk overnachtingsge-
D'ed voor het twintig kilometer
verderop gelegen Winterberg.
fjet wit gepleisterde huis aan de

22 onderscheidt
*>ch niet ofnauwelijks van de an-
dere zo keurig onderhouden wo-
"'ngen in Bigge-Olsberg. Of het
boeten de twee brievenbussen

de straatzijde en de tweeNaambordjes op de voordeur
*Un. Op een van die bordjes ont-
breekt de naam; op de andere
JJaat 'Fischer'.
jjfet duurt even voor de 84-jarige
''Uy Fischer de deur voorzichtig
" half - opent. Ze is een rijzige,
pijze vrouw en haar leeftijd is
«aar niet aan te zien. Ze veront-
Schuldigt zich er voor, dat ze niet

*° snel bij de deur was. „Maar ik
f*en nog niet zo lang geleden uit
ft?t ziekenhuis ontslagen en ook

meer zo snel ter been".

Dilemma
Hij vertelt de overheid toch ook
steeds te hebben verdedigd. „Ik
zeg hen dat die met een gruwe-
lijk dilemma zit. Dat ze dit van-
wege de slachtoffers moeten la-
ten voortduren. De Twee besef-
fen dat de jodenvervolging vre-
selijk is geweest. Het valt me
mee op datze niet echt verbitterd
zijn. Ze hebben oog voor deze
moeilijke situatie in Nederland."
Van Vugt hoopt dat hij de Twee
tot steun heeft kunnen zijn. „Als
gestichtspastor in de Van Mes-
dagkliniek en het huis van bewa-
ring in Groningen was ik gewend
om mensen naar een nieuwe toe-
komst te begeleiden. Als geeste-
lijk verzorger probeer je daders
hun situatie te laten doorzien,
waardoor ze het evenwicht her-
vinden. Je helpt ze toegroeien
naar een andere mentaliteit."
De Haagse priester heeft nooit
kwade commentaren gekregen
op de geestelijke bijstand die hij
de Twee verleende. „Bijna nie-
mand weet dat ik dat doe. Maar
in het algemeen lopen geestelij-
ke verzorgers voor gevangenen
wel eens tegen de opmerkingen
aan dat ze hun tijd verdoen.
Denk je ze te kunnen verande-
ren?, wordt dan gevraagd. Maar
ten aanzien van die Twee is dat
nooit gebeurd."

Weert Schenk
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Spoed. Wij zoeken drin-. gend AUTO'S vanaf bj. '80.|Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alletypes Mer-
cedes.
VOLVO 360 GLT, 5-drs.,
wit, 55.000 km, okt. '85,
trekh., 04756-3158.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal dehoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Tek. CITROEN BK 1,9GTI
bj. nov. '87, km.st. 20.000.
04490-11047.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Te k. TOYOTA Celica,
bwj.'79, kl. blauw, tel. 045-
-243331.

Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet., LPG '85;
KAdett 1.2 div. extra's, PG,
rood '82; Kadett 1.2 i.z^g.st.
va. ’ 3900,-; Manta GTE zil-
vermet. '81; BMW 316 div.
extra's rood '85; VW Polo
GT coupé, div. extra's, rood
'85; VW Golf CL groenmet.
'82; Ford Escort 1.3 Ghia,
5-drs., groenmet., '82; Hon-
da Quintet rood, 5-drs.,
LPG '82; Toyota Corolla
rood '80; Datsun Cherry
goudmet. '79. Inr., financ,
gar. moe. AutobedrijfGebr.
Dominikowski, Kantstr. 48,
Übach o. Worms-Land-
graaf. Tel. 045-326016.
Te k. Opel KADETT City
'75, APK t/m dcc. '89. Vr.pr.
’950,-. Tel. 045-314086.
Mooie zuinige DATSUN
100 AF 2 coupé, 100% in
orde, LPG + APK 18-2-'9O,
bjr. '78. Vr.pr. ’ 1175,-. 045-
-323796.
Te k. MAZDA 323 1.3
mooie zuinige auto, APK
gek., bjr. 1980. Vr.pr.
’2500,-. Tel. 045-415181.
Te k. VW GOLF diesel CL
1984, km.st. 160.000, APK
gek. Tel. 045-324782.
Te k. PEUGEOT 505 STI
bjr. 10e mnd. '79 m. APK,
div. extra's, i.g.st. Inr. mog.

’ 2250,-. 045-314654.
Te k.BMW 320-4, bjr. '77.
’2100,-. Tel. 045-315440.
Koopje! Toyota CARINA
'81, in zeer goede staat. Tel.
045-214465.

Te k. VOLVO 340 Sedan
GL bwj. '85, 1700 cl. Tel.
04490-25127.
Tek. DATSUN Cherry bwj.
'80 i.z.g.st. Valderensweg 1Doenrade.
Tek. VW Kever + Chirocco
1600TS APK, i.z.g.st. 04499-
-3398.
Te k. MINI 1100 Spec. +
Golf + Opel Kadett, APK,
i.z.g.st. 04499-3398.
Autobedrijf JASPER B.V.
biedt te koop aan, tijdens
een wervelende occasions-
show: ± 80 gebruikte
auto's, alle merken, alle
bouwjaren, in haar nieuwe
verwarmde occasionhal,
waar u onder het genot van
een kop koffie uw keuze
kunt maken. Event. finan-
ciering wordt ter plekke
voor u geregeld en tijdens
de januarimaand profiteert
u van onze speciale voorde-
len en extra hoge inruilprij-
zen. Alleen bij off. Peugeot-
dealer Jasper 8.V., Windra-
kerberg 29, gem. Sittard,
tel. 04490-21944; donderdag
koopavond.
Te k. voor VW Transporter
SCHUIFDEUR rechts als
nieuw - puntgaaf. Tel. 045-
-441373.
Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. Q4S-
-634978.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-87

5-drs., kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic
Mazda 2.0 L Diesel

Zilvergrijsmetallic 1986
BMW 316, 1987, 1984

Beige en grijsmetallic

Audi 100 CC Avant 2.2, 1985
Met airco, schuifdak, getint glas

Opel Kadett, '83 t/m '86,
Diverse kleuren

Opel Kadett Diesel, '83
3-drs., groen

Seat Fura, blauw, 1985
Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
Volvo 360 GL, 1987, groenmetallic

± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00uur, donderdagkoop-

avond.

Zaterdag 28 januari 1989 i6
Te k. Opel Senator 3.0 S
autom., op gas, APK gek.
Leuke auto, bjr. 1980. Vr.pr.

’ 4750,-. De Kissel 52, Heer-
len.
MITSUBISHI Colt GLD
diesel, 5 versn., bwj. '85, nw.
model, ’ 8750,-. 04490-
-24937.
BMW 323 I M. '81, veel ex-
tra's, schuifdak, BBS,

’ 6950,-. 04490-10165.
Te k. voor liefh. prachtige
MERCEDES 280 SE, mod.
'79, alle extra's. 04490-15431.
Te k. TRIUMPH sportwa-
gen TRS-5, bwj. '79, APK,
iz.g.st. 04499-1670.
NISSAN Petrol 3.3 turbo
diesel met veel extra's, bwj.
'87, mr. Toyota Landcruiser
mogel. 04490-11087.
FORD Fiesta C, bwj. '86,
i.st.v.nw.. pr. ’11.750,-.
04490-11087.
VOLVO 340 GL autom.,
bwj. '84, 2e eigen., kl. rood,
’11750,-. 04490-23318.
FIAT Panda45 CL, bwj. '86,
kl. rood, ’7850,-. 04490-
-26923.
VOLVO 340, '85, m. gas-
inst., keuring toegest.,
’9350,-. 04490-12138.
Te k. TOYOTA Corolla 30
Deluxe, '79, m. LPG +
APK, zuinig en gaaf, 100%
in orde, pas grote beurt ge-
had + nieuwe uitlaat,

’ 1850,-. 04451-2375.
Te k. FORD Escort combi,
'81. vr.pr. ’6250,-. Tel. 045-
-352846.

Uitlaat kapot?
dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsberg 175,
Heerlen, 045-725507. Dealer van origineleRomax uitla-
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zaterdags
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

APK-keuringsstation

Te k. AUDI 100 SE, i.z.g.st.,
'78, inruil mogelijk. Tel. 045-
-455778.
4 l.m. VELGEN 6j x 13 +
banden 205/60, o.a. VW +
BMW ’750,-. Uitbouwset
VW Golf (oud model) + 2
personal sturen met naaf
(Golf '78-'B3 + Kadett C).
Gremelsbrugge 36, Rim-
burg-Landgraaf.
FORD Sierra Sedan 1.6CL,
bwj. aug. '87, pr. ’ 18.450,-.
04498-54962.
MERCEDES 190 diesel
1985, v. ext., el. schuifd.,
stuurbekr., ww-glas, deurv.,
z. mooi. ’28.750,-. 04750-
-10606.
TAUNUS 1.6 Bravo '82,
i.z.g.st., schuifd., trekh.
’4900,-. Tel. 045-217221.
T.k. Honda INTEGRA '86,
wit, 36.000 km. ’20.750,-.
Schuttenstr. 6, Heerlen. Tel.
045-215088.
Te k. Ford FIESTA 1,1 bjr.
'79, zwart, APK jan. '90.

’ 1950,-. 045-316610.
SEAT-DEALER ACH.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met

far. te koop aan: Seat Ibiza
GL s.drs '87; Ibiza 1.2 GL

del sol '86; Ibiza 1.2 L '86;
Ibiza 1.7Van Diesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85; Seat Ronda
1.2 GL '85 en '84; Seat Mala-
ga 1.5SKI '89; Malaga 1.2L*88; Seat Ibiza 1.5 GLX
5-drs. '88; Subaru 1800 4
WD '88; Subaru 1800 GL
'85; Subaru 1600 '81 en '80:
Subaru Mini '87; Alfa Sud
1.5 '81: Renault R5'85 en
'81; Honda Accord '79;Honda Civic '80; Lada
2105G'83 en '82; Talbot So-
lara 1.6 GLS en GL '81:
Opel Kadett 1.2 '84; Opel
Kadett Stat.car '81; Opel
Kadett '77; Opel Corsa 1.2S
'84: Fiat Panda 45 '81; Fiat
127 '78; Sunbeam 1000 '79;

Austin Allegro '78; Seat 133
Luxe '80; Subaru 1600 '87;
Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-
avond.
Te k. zeer luse uitv. v. inva-
lide, zeer mooi SIMCA 1510
5 x 1600, bwj.'Bl, autom.,
met div. extra's, pr. ’ 6000,-.
Tel. 045-728385.
Te koop Ford TAUNUS,
bwj.'7B, apk tot jan.'9o met
radio + trekhaak. Tel.
04750-16756, Herten.
Te k. MERCEDES 240 TD,
aut.'79, ’11.500,-; Volvo
244 m. Lpg ’4500,-; Golf
Diesel '79, ’l4OO-, Div.
goedkope inruilers, Bis.
Lindanussingel 68, Roer-
mond.
Weg. omstandigh. te k.
Ford L 1600, bwi.'79, apk-
gek.. 4-drs., schuifd. +"ekn., vraagpr. ’ 1750,-.
Clemensstr. 2, Hoensbroek,
tel. 045-224213.
RENAULT R 9 GTS, bwj.
9-'B2, lpg, sunroof, trekh.,
lm-velgen, tel. 04492-3062.
Tek. Ford FIESTA 1100 '80
als nieuw m. APK pr.

’ 2900,-, tel. 04490-22689.
Te k.BMW 316 i.z.g.st. met
veel extra's en lpg pr.
’2500,- Rijksweg Nrd. 76,
Geleen.
DAIHATSU Cuore, 2 cyl.,
'84, z.g.a.n., 25.500km. Pres.
Rooseveltstr. 16, Schinveld.
Te k. ALFA GTV-6 bj. '81
zeer mooi, pr. n.o.t.k. tel.
04490-78312.
SENATOR 28 S, schuifd.
Pullman bekl. bj. '79
’3850,- mr. mog. 04490-
-22932.
Ford TAUNUS '80, apk
4-10-89, op lpg, zeer goede
st., get. ruiten, sportv., tel.
045-552664.

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's va. 1982.va. ’ 3900-
Fiat Uno 55 S, 10-'B5, donkergrijs.’ 11.900-
Fiat Uno 45, 1987, rood./ 13.750-
Fiat Uno 60 S, silver, 1987, grijsmet../ 14.500-
Fiat Ritmo Prima, 1985, donkergrijs.’ 8750-
Fiat Ritmo Carrara, 1987, wit./ 12.900-
Fiat Ritmo, spec. uitv., '88, groenmet., 8000
km./14.700-
Citroën 2CV6, 1982, blauw./ 1750-
Ford Sierra 1.6, 4-drs., '86, blauw-grijsmet../ 18.900-
Ford Scorpio 2.0 autom., 1985, bl.-grijsmet..’ 22.900-
Lancia V 10 Fire, 1986, rood./ 12.750-
Mazda 626 Hardtop, 1982, rood./ 3900-
VW Polo 1050, 1986, grijsmetalic./ 12.900-
VW Golf 1300 C, 1986, donkerblauw./ 16.900-

Fiat Bastiaans Heerlen BV
Spoorsingel 20, tel. 045-724140

Te k. gevr. VW Kever +
Golf. TeL 04499-3398.
Te k. OPEL Kadett Hatch-
back 13N op gas bwj. '82,
APK, i.z.g.st. 04499-3398.
Honda Accord 2.0 1986;
Honda Civic 1.3 L 1986;
Peugeot 205 XS 1.6 auto-
maat 1986;Autin Mini 1987;
Opel Kadett 1.2LS 5 deurs
1987; Opel Kadett 1.2 LS
1986; Renault 11 GTL 5
deurs 1986; Renault 5 TL 5
deurs 1986; Citroen BK 1.4
E 1986; Skoda 120 LS 1984;
Opel kadett 1.2 1984; Auto-
bedrijfKLIJN, deKoumen
7, Hoensbroek 045-220055.
Volvo 740 Turbo 1987; Vol-
vo 240 DL lpg 1985: Volvo
340 Dl 1.7 1986; Volvo 340
GL 1.4 Sedan 1986; Volvo
340 Special 1.4 1986; Volvo
360 GLE 2.0 injection 1985;
Volvo 340 DL diesel Sedan
1985; Volvo 360 2 ltr. 5
deurs 1983; Volvo 340 DL
1.4 5 deurs 1983; Volvo 340
L 1.4 5 deurs 1983. Autobe-
drijfKLIJN de Koumen 7,
Hoensbroek 045-220055.
Te k. VOLVO 340 autom.
bj. '87 weinigkm. i.st.v.nw.
tel. 04490-34411.
FIAT Ritmo diesel bj. '81
APK '89, vr.pr. ’2350,- 5
versnel, tel. 045-273340.
MAZDA 626 Hatchback 2.0
GLX duurste uitv. bwj. '84

’ 11.750,-; Tel. 045-442125.
Zeer mooie OPEL Corsa
LS aug. '85 wit le eig., scha-
devr. ’10.950,-; TeL 045-
-711885.
Te k. FIAT 127 mei '79kl. z.
wagen verk. i.z.g.st. Dorps-
str. 19, Bingelrade.
Te k. DAIHATSU minibus
bwj. '81, kl. wit. Inl. 045-
-321099. Na 14 uur.
Te koop BMW 320 autom.
in perfecte staat, apk tot 3
jan. '90. Vr.pr. ’ 2700,-. Tel.
322771. Koempel 41 Lgrf.

Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u al»
bij Stiba-autosloperij «f *pie. Tevens schade- en Fbruikte automobielen. "J
enverkoop.Locht 70,KerK-
rade-West. Tel. 045-42342 J
V. grensovergang Locnt^
FORD type Escort I.3J*zeer mooi '82, met apk. Rw
merstr. 37-39 Heerlen^
Te k. OPEL Rekord S 2 '"trefler met lpg, bj. '85, ap»
gek. Kl. wit. Inr. kleinere
auto mog. Vr.pr. ’ 12."!>u''Kieskoel 8 Schaesberg ,

Te k. AUDI 80 LS 4-drs. f-
'Bo, kl. zilvergrijsmet. nw
radio, trekh., apk 6e,
Vr.pr. ’ 3550,-. Ariënsstr-'
Kakert-Schaesberg.
VOLKSWAGEN Golf <*
briolet 16 '86, Mereede 5

Benz. 190 E '85, Opel Sena-
tor 3.0 I '88: Opel CorsaJ-3

D '88; Opel Kadett haten
back 1.3 N '86; OpelKade]
hatchback 1.3 S '87; OK1
Kadett hatchback 1.3 S <K'
Opel Corsa 2-drs. TR l^J;
Inruil, financ mog. 13r~&fs.garage-autohandel J. Bv j

man, Stenen Brug 1 Lanu IJ
graaf. 045-323800. - j
Te k. CITROEN GSA Ck* ,
'81 met apk ’1550,- Tel'045-252947. I
AUTO'S hallo opgelet!* |
betalen ’ 300-tot ’ 20.W. .
voor uw auto, ook bedru1

wagens. 045-411572. _^< I
Te k. DATSUN Bluebird » l
GL bj. '80, apk eek. f' \mog. Tuipenstr. 2 Sittaro>
Te k. MAZDA 323 1.3 H? 'bj. '80, bruin, 3-d., trekhaa»
i.z.g.st. ’3150,-. Heiberg''1' iAmstenrade. *j |
Te k. FORD Fiesta 1.1 £'nesse, mei '87, brede al"»1,

velgen, in perf. st. ’ 16.5W-' i
Tel. 045-319247. A \
BMW 525 I autom. bwj- 'f'vele extra's. Inr. diesel m"»
045-353347. \ :Te k. VOLVO 66 DL, f*\bwj. '80, 71.000km/235"r'
Tel. 045-316495. -j ,
Te k. als nw. CITROEJtype BK 1.4 '86, kl. rpo*
zeer mooi ’ 9250,- Met keu
ringsrapp. 043-254462. -
Te k. OPEL Commode*
Berlina mooie »%
’4250,-; Chevrolet IrnPf'Station zonder rn°J'u’500,-: Renault 4 ’,125"'Renault 5 ’250,-; koEP£ling defeeti Honda Hrej.

’ 500,-; Manta 2x sloop. ita |
045-725634 na 19 uur^^
Autobedrijf LOVEN Hfilen b.v., Palemigerbooij
401, Heerlen, tel. 045-7224?'
biedt te koop aan: Mer<-
des 260 SE ± ’ 50.000.- °Z
der nieuwprijs, 25-°- ..
37.500 km donkerblauw
met. le eig. alarminsw';
antenne- en luidspreker»*
centr. deurvergrendeu;*buitentemperatuurrnetej'
velours bekleding, *£%■
schuifdak (electr.). Atf%
Mazda 626 Sedan 2 ltr. Gi>£LPG '84; Mazda 626 2 »u 2GLX '86; Mazda 626 H»^ltr. GLX '86 '87; Mazda SfeHB 1.1 '83; Mazda 323 Hg
1.5 GT '83; Mazda 323 ftg
1.5 aut. '81; Mazda 323 WJ1.3 '81 LPG '82; Mazda
NB 1.3 GLX '85 nw. tt>°&
Mazda 323 NB 1.3 LX ,\h.
Mazda 323 NB 1.5 GLX .^Mazda 323 NB 1.5 GLX *..
Ford Sierra 1.6 LPG "g.
Ford Sierra 1.8 Laser 'S.
Ford Escort 1.3 '82 W^j
Ford Escort 1.1 '82; *°L.Fiesta 1.1 '85 nw. mod.; ' j3
Uno 45S Rialto '85; Honuoj
Quintet autom. zeer rrw
'82; Mitsubishi Colt 5-<« 3
GL '82; Nissan Cherry 'jg
GL '84; Talbot Sambal
'82; Toyota Corolla lp j^g

' 12V '85; Opel Kadett }'g| '82-'B3-*B4; Opel Ascona}^.1'84; Opel Manta 18S Gl Z.:Mazda 323 autom. 78; v*

nault 18TS '79. _^^

Te k. BMW 320 automaat 1; 11-79 met APK ’3950,-»;045-728454. -^Honda PRELUDE, *5

'mooi, m. '81 ’4750,-- *\l-'9O, Lampisteriestr.; Hoensbroek, na HjOjj^-■Te koop Ford FIESTA FJtival, bwj.'B3, Dr. PruW>*!j[ straat 54, Hoensbroek^^i.Te k. SUZUKI GX 'S. i.z.g.st eind '80 APK U.g£
vr.pr. ’3200,- tel. 044»':: __?. _^. Te koop RENAULT 5 *£Super, bwj.'Bs, P^°-lnJ- Hommerterweg 86, Hoe^j
broek. —""d
Ford SIERRA 1.8,1^3[ stationcar 1985, kl. R.qs',\ blauw ’ 16000", 045j70g^
Te k. OPEL Kadett Gg- 1987 2.0 L geheel ul%r'bouwd, enigste in Nyog
land.Ford Escort XR3 i' r;
Turbo '87 iets aparts;/"üsche 911 Cabriolet 1983 &,

aparts; Porsche 911
3 1979 rood als nieuw; \ZA5 sche 928 autom. 1981 gepp. uitgev.; Mercedes> 16Idepper 1985 30.000 f.- gel.;BMW 316 1984 met g£.■ sportwielen enz. N'vjpfl; BMW 320 cyl, sports"ffiö«

enz. 1980; Ford Escort i°> ;, Leaser 4-drs. 1985 zWïpI Opel Kadett Caravan gU> 1986; Opel Kadett 16D la.^. AN. Inruil + financier»^mogelijk., 3 maanden j

' 10.000km garantie.EuroPf,1 weg 304 Zuid-Landgra"1!ï Tel. 045-324498. -d
I Ford scorpio 2.0 5-bak „j
1 f22500,-; Ford Sierra *J
i Laser '86 ’17500,-; *°ti

Sierra 2.0 Laser Combi i

■ f 16500,-; Ford Sierra jjM; Laser automaat «%

" ’15500,-; Ford Sierra*'' diesel 5-bak '86 ’ 17«

" Ford Sierra 2.0 GL 5-P£; lpg '83 ’ 12500,-; Ford fgi
i, cort 1.1 Laser 5-bak ,s. ’12750,-; Opel Ascona *«: LS automaat '85 5-de£jj1 ’ 16500,-; Opel Ascona11° ;ilLuxus 5-deurs'B37 llsu„>
f Opel kadett 1.2LS div- aVj. '86’ 15750,-;Opel Corsa '<D LS 3-deurs-'B7 ’ l^tf■■ Opel Corsa 12 LS G\/, ’ 14750,-; Peugeot 505 "j

i 5-bak lpg '85 f15500,-; *$' nault 25 GTS 5-bak j*3 ’.23500,-; Renault ,ê~ Broadway 5-deurs j]
? ’ 13000,-; Renault ,jj|

'Broadway 5-deurs r -j*

’ 13000,-; Renault 9
5-bak'é3 ’ 7750,-; Mits^gl
hi Galant 1.6 GL 5-baK ,$
f 16500-; Mazda 626 1° j.fl

’ 9500,-; Nissan Stanza Jn,GL 5-bak '83 ’8500,-.
ruil, financieren en p" $
garantie Autobedrrji f
APK keuringsstatiori w,

VAN DIJK en Zn.,f'Upertsweg 33, Landg'^
(Kakert-Schaesberg), .*s.
045-311729, alle keurU» J
toegestaan.

ElmtmMM I
e h. PAARDEBOXEN,
!l-in ’250,- + weidegang
n buitenmanege. 04451-
-257.
e k. Airdale en draadhari-
e FOXTERRIERPUPS.
[umcoverstraat 143,
leerssen.
EKKELS, poedels. york
n foxterriers, boomers.
,'alem 11 A Schin op Geul.
'1.: 04459-1237.
'e k NEWFOUNDLAN-
)ERPUPS, zwart en bruin,
i. stamboom en HD-garan-
e. Melickerweg4, Herken-
osch. Tel. 04752-1115.
lennel v.d. HERDERS-
ARM heeft jonge Duitse
erders te k. 04490-10652.
.CHAPEBOK te k. G Leu-
issen, Ransdalerstr. 68
tansdaal.
"e koop zwarte MlDDEN-
;lagschnautzers
pups) met stamboom. Va-ler wereldkampioen. Tel.
4116-76677.
Fe k. KRIELKIPPEN. Na-
elbeek 23, Schinnen.

"e k. ROTTWEILER, teef,
'/2 jr. Tel. 045-351408.
onge COCKER SPA-
TELS, iets aparts. Koopje!
Cerkstr. 33, Übach o.
Vorms.
iOXER, reu, met stam-
ipom. Tel. 045-253109.
"e k. Duitse HERDERS, 7
vkn., ouders HD-vrij, v.
:amp., Quai v. Haus Sandra
THfllk.kl. lam.l Gitta, v.
iteckenpferd VH I. Tel.
45-414187.
"e koop zwarte LABRA-
)OR-RETRIEVERPUPS,
ageënt en ontwormd,
iuders HD-vrij, stamboom
n garantie. Tel. 04138-
-2402.
ABRADOR-RETRIE-
'ERPUPS met stamboom
n gezondheidsgarantie.
'el. 04135-1931.
'OGELS, ruim 100 srt. uit
linnen- en buitenvolières,
i.a. toekans. bladvogels,
chamaüjsters, vliegenvan-
:ers, meesjes, astrildes enz.
,'erw. voor 28-1: rode kardi-
lalen, mcx. nonpareils, in-
ligo- lazulieregenboogvin-
;en. Dierenspeciaalzaak
„blanc, Heisterberg 21,
loensbroek, tel. 045-
-.12876.
"e k. jonge GRASPAR-
CIETEN, jonge dwergpa-
lagaaitjes, hamsters, ca-ïa^s, goed fluitende man-
:anaries, Japanse nachte-
lalen, verder alle dierenbe-
nodigdheden voor uw huis-
lier. A.P. v.d. Veer, Rum-
>enerstr. 70. Brunssum.
Ce k. PAARDETRAILER,
>r. ’ 1200-, i.g.st. Tel. 045-
-56554.

[*« k. zwarte BOUVIER, ± 1
aar (teef). 04499-3607,
4499-1577.
> k. aangeb. SCHNAUT-
'ER, 11 mnd. oud, liefvoor
hinderen, prijs n.o.t.k. Tel.
4490-55754.
?e k. gevr. BOUVIER, reu,- 1 jaar. Tel. 04490-22932.
ioed tehuis gezocht voor

en
"erveurnense herder. Tel.
4490-38119.

k. 2 fraabo BROEKEN
oor VDH en IPO, i.z.g.st.
nl. 045-422528.
tASHONDJES. puppies
an golden retrievers, rott-
weilers, dobermanns, hei-
lewachtels, Duitse staan-
lers, bassets, lerse setters,
Duitse herders, Welsh ter-
ïers, keeshondjes, spa-
iiels. shi-tzu's, pekingees-
es, div. kleuren poedeltjes,
nalthezers, yorkshire ter-
iers en div. soorten en
:leure leuke bastaardhond-
es. Gedipl. kennel. Ook alle
londearükelen. Lochter-
veg 8, Budel-Schoot (ach-
er Weert). Tel. 04958-1851.
dagelijks geopend. Ook
szondags, s Dinsdag ge-
loten.
7.k. zwart DWERGPOE-
DELTJE, ontw. en geënt
4754-5418.
JOBERMANPUPS te k.,
net stamboom, tevens pri-
na dekreu, HD-vrij, be-
chikbaar rijksgedipf. ken-
iel Von Leuchtenstern, tel.
145-310948.
Ne k. Mechelse HERDER-
3UPS, 8 wkn. Dr. Kuijper-
traat 33, Heerlen.
e k. gevr. IV2-PAARD-
iTRAILER, voertuig of
oncourswagen. Tel. 045-
-»5030.
Crachtige Amerikaanse

TER-
tIER (pit buil), 8 wk. oude
velpen, te k. TeL 09-
-,9240522925.

Ve k. gevr. auto's vanaf
978. Garage SCHAEP-
CENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
"n SCHADEAUTO'S van
>0 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-9679 of 25611.

>loqp-, loop- en SCHADE-
ATAGeNS tegen redelijke
.>rüs, gratis afhalen, ook 's
■vonds, tel. 04405-1602.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
lryfsauto's. Sloop of scha-
ie geen bezw. 045-723076,
xg.g. 045-727742.
n- en verkoop goede ge-
iruikte zomer- en WtN-
rERBANDEN met gar.

39, Heerlen,
145-222675.
JEDRIJFSAUTO'S en
lussen. Steeds voorradig
liverse bestellers, bussen,
ninibussen, open laadbak-
ten. Alle typen bestelau-
o's. Ook diverse luxe
luto's in alle typen en prijs-
dassen. Donny Klassen
W, in- en verkoop. Meers-
enerweg 219, Maastricht,
el. 043-635222 of 043-
-134915.
Vii kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
anaf 1979. Donny Klassen

xv. In- en verkoop. Meers-
enerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
J34915.
<oadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
;te pr. + vrijw. ook wrak-
cen. TeL 045-226346-226260.
Wij geven het meeste voor
iw AUTO. U belt, wij ko-
nen direct Tel. 045-422610,
>ok 's avonds.
/an part. FORD Sierra 2.0
jhia, bwj. '84, 42.000 km,
luto als nw. 045-752215.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ... '81 t/m'B7 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Uno 45-55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Uno Diesel '84, '86, '87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127 Super 900 '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 Volvo34sDLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Kadett 1.2 Hatchback, '83,
schuif/kanteldak, als nw.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Te k. ALFA Sud Super 1.5
bj. 1982 km.st 76000. le eig.
Heerstr. Nrd. 30 Stem.
Te k. GOLF bj. '78 zwart
APK vr.pr. ’B5O,- tel. 045-
-225919.
Te k. HONDA Accord air-
back 1986 autom. bl. metal.
12000km 04498-54973.
NISSAN Patrol 3.3 TD 4x4
zwart 1987 23000 km, 04498-
-54973.
NISSAN King CAB 1987
20.000 km Brahma CAB tel.
04498-54973.
VOLOV 66 GL z.m. + APK

’ 850,- R 5 Alpine opkn. bj.
'79 ’ 900.- 04498-55552.
Te k. MAZDA 323 1.3 bj. '80
APK '90 tel. 04490-26049.
Te k. VW GOLF C bj. '83 in
perf. st. tel. 045-413840.
Te kj. BMW 320/4 lpg, bj. '77
i.g.st. vr.pr. ’ 2000,- tel. 045-
-219334.
VOLVO 240 GL '81, LPG,
kl. grijs, i.z.g.st. ’ 6750,-. Tel.
04492-3234.
Opel CORSA '84, kl. rood,
i.z.g.st ’8750,-. Tel. 04492-
-3234.
VOLVO 264 GLE aut '80,
kl. grijs, led,, inter. Bijz.
mooi ’ 5250,-. 04492-3234.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81, kl. ivoor, i.st.v.nw.
’4250,-. 045-454217.
VOLVO 240 DL '83. LPG,
kl. rood, le eig. ’9750,-. Tel.
04492-3234.
MINI Metro '84 kl. griis,
luxe uitv. Als nw. ’ 6500,-.
Tel. 04490-27578.
BMW 520-i '82, kl. grijs, bijz.
mooi. ’9250,-. Tel. 04492-
-3234.
LADA 1200 S '85, le eig.,kl.
rood, i.st.v.nw. ’ 4500,-.
04492-3234.
RENAULT 4 GTL '84, le
eig., kl. beige, a. nw. j 4750,--. 045-421207.

Honda PRELUDE EX '83,
le eig., kl. grijs, stuurbekr.
55.000 km. ’ 13.750,-. 04492-
-3234.
Te k. OPEL Manta 1.6 N
met LPG, bwj. '78, APK,
aug. '89, pr. ’lBOO,-. Tel.
045-443105.
KADETT Sedan 13 LS, '86;
Kadett 13 LS, '8; Kadett 13
GLS, '85; Kadett 13LS, '85;
Kadett 12LS, '85; Kadett 12
S, '83; 2x Fiesta 1.0 L '83.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Van le eig. RENAULT 11
GTD diesel 3-drs., mod. '86,
weinig gel., donk.blauw-
met, evt. mr. mog.,
’11.950,-. Streeperstr. 3G,
Schaesberg.
Te k. OPEL Rekord 21 S,
'78, i.g.st, pr.n.o.t.k., APK
tot lf-'B9. Na 13 u. 045-
-313661.
MITSUBISHI Lancer, op 3
wkn. na bwj. '80, APK tot
10-'B9, auto 100% betrouw-
baar, motorblok '84, nw.
achteras en radio-cass.,

’ 2250,-. Wilmenweg 28,
Merkelbeek, tel. 04492-3029.
Te k. R9TLE, bwj. '82, gek.
tot 24-l-'9O, i.g.st., elektr. ra-
men, centr. deurvergr. enz.
Vr.pr. ’5250,-. Tel. 043-
-616375.
Tek. FORD Taunus 1600 L,
i.g.st, 4 nw. banden, 4-drs.,
bwj. '79, vr.pr. ’ 2000,-. Tel.
043-616375.
VOLVO 340 GL, bwj. '83,
nw. model, 3-drs., le lak, als
nw., ’ 6500,-. 043-610262.
Te k. schade-auto FORD
Capri, '78, m. Sierra-motor,
5-bak. Tel. 043-633204.
Te k. FIAT Ritmo 65 CL,
bwj. '80. Tel. 043-633204.
Te k. VW JETTA Diesel,
bwi. 7-'B2, 4-drs., APK tot
10- 89, zeer mooie auto,
100%, i.z.g.st, vr.pr.
’5250,-. 043-212458.
OPEL Kadett Berlina,
5-drs., type '81, APK,
sportw., i. absol. nw.st,
’4250,-. TeL 04750-27528.

Ford Escort L 1.3, '82; Citroen Visa RE II 1.1, '87; BMW
316 1.8, '81; Nissan Sunny CL 1.5, '84; VW Passat 1.6,
'83; VW Jetta 1.6, '87; Opel Kadett S 1.3 autom., '85;
Volvo 360 GLS 2.0, '86; Volvo 340Winner 1.4 automa-
tic, '85; Lada 1600 GLS, '84; Lada 1200 E, '83; Mazda
929 DX 2.0, '85; Mazda 626 HB - GLX 1.6, '84, '85; Maz-
da 626 HB 2.0, '83, '85; Mazda 626 Sed. LX, 1.6, '83,
'84; Mazda 626 Sed. GLX 2.0, '81, '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0, '82; Mazda 323Sport HB 1.3, '87; Mazda 323 HB
1.3 GLX, '81, '82, '86, '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX auto-
matic, 12-86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj., '87; Mazda
323 Sed. GLX 1.3, '82, '83, 85. Mazda Kroon-garantie.
Autobedrijf LEYMBORGH B.V. Bornerweg 2-8, Lim-
bricht, tel. 04490-15838.

Te k. GOLF 1600 GLS
autom., bj. '78, APK eind
'89, vr.pr. ’ 2250,-. Tel. 045-
-218777.
Te k. MINISpecial laat '78,
schuifdak, get. glas, uit-
bouwset, kl. parlemoerwit,
APK tot 21-10-'B9. Rozen-
straat 27, Vaesrade, tel. 045-
-242957.
Ford FIESTA KR 2, bj. '86,
km.st. 35.000, kl. zwart,
z.g.a.n. Tel. 045-711730, na
17;00 uur.
Te k. VW PASSAT diesel, 5
versn., 3-drs., '82. Maaierhof
27, Heerlerbaan, 045-
-425996.
Te k. COROLLA Liftback
SXL, antracietmet, electr.schuifdak, Blaupunkt, ex-
tra's, mei '87, ’ 18.750,-. TeL
045-727696.
Te k. BMW 316, bj. '83, nw.
model, zeer mooi, sportvel-

?en en origin. met. banden,
00% in orde, prüs n.o.t.k.

Kennedystraat 33, Hoens-
broek.
ESCORT L 4Bravo, Ï4
mnd., veel extra's, 22 mnd.
orig. Ford-gar., le eig.,

’ 7000- onder nw.prijs, cv.
inruil mog. 045-212669.
Te k. van VOLVO-mede-
werker 340 DL diesel,
4-drs., grafietmet, bwj.
2-'BB, vr.pr. ’22.750,-. Tel.
045-250636.
Tek. RENAULT 4, bwj. '79,

’ 375,-. Tel. 045-272884.
Te k. MAZDA. 626 GLX,
5-drs., 2/2 jr., luxe uitv.,
sportvelgen + grill, zeer
mooi. Tel. 045-251226.

Tek. VW Derby LS, bj. eind
'81, i.z.g.st., APK, prijs 1

’ 3850,-, Tel. 04490-22681), 'MINI 1000 HLE, bj. '84, '.
km.st. 34.000, zeer mooie .
staat. Tel. 045-228469. 'S.M.A.S. ruimt op!!! Opel :Kadett station, '78, ’900,-; IFord Taunus combi, LPG, ;
bwj. '78, ’850,-; Citroen
Break, bwj. '80, ’ 750,-; Fiat ;
133 de luxe, br. '79, ’ 850 -;
Mitsubishi Lancer, bwj. '77, :
’650,-. Alle auto's zijn
APK-gekeurd en verkeren
in zeer goede staat. Voor
ml. 04704-4411.
AUTO LANDGRAAF
biedt aan, kijk en vergelijk:
Porsche 924, m. div. ace, in
absolute nieuwstaat, kl.
rood, '8L ’24.500,-; Audi
coupé GT m.z.v. ace, 15.000
km, donkerblauw, nw.st.,
'87, ’34.900,-; BMW 732 I,
m. abs., 5-bak, enz., auto is
als nieuw, groenmet;, '84,
’23.900,-; BMW 525 E, m.
div. ace, kl. wit. als nieuw,
'85, ’ 21.900,-; BMW 316, m.
5-bak, 62.000 km, kl. lapis-
blauw, '87, ’ 23.800,-; Fiat
Panda 1000 CL. 9000 km, kl.
zilver, '88, ’13.950,-; Ford
Scorpio 2.0 CL, 5-bak,
blauwmet, '86, ’22.800,-;
Ford Sierra 1.6 coupé,
3-drs., kl. blauw, 49.000km,
'86, i 17.800,-; Ford Sierra
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet,
zeer mooi, '84, ’10.950,-;
Ford Escort 1.6L, 3-drs., kl.
blauwmet, '83, ’10.750.-;
Mazda 323 GLX hatchback,
nieuwste model, 39.000 km,
'87, ’ 17.500,-; Honda Prelu-
de EX automaat 1.8, met
stuurbekr., goudmet., '85,
’21.900,-; Honda Prelude
EX 1.8 121 Valve, kl. wit,
'85, ’22.950,-; Volvo 240
GLE autom., m. alleace, kl.
blauwmet, '83, ’18.900,-;
Volvo 340 GL diesel sedan,
luxe uitv., grijsmet., '85,
f 14.900,-: Opel Corsa 1.2
LS, 3-drs., 15.000 km,
nw.st, eind '87, ’14.900,-;
Opel Senator 2.5 E, m.
5-bak, LPG, CD-uitv.,
blauwmet, '84, ’19.750,-;
Opel Senator 3.0 E autom.,
z.v. ace, blauwmet., '81,

’ 8950,-; Opel Rekord 2.0 S
GL-uitv., met LPG, kl. wit
'83, ’11.500,-; VW Golf C
1.3, kl. roodmet, km.st.
32.000 km, '87, ’19.500,-;
VW Golf C diesel, kl. wit,
zeer mooi, '83, ’ 7250,-; Alfa
Giullietta 1.6, m. sporty.,
zeer mooi, kl. rood, '81,
’5750,-; Opel Kadett sta-
tion, groenmet., zeer mooi,
'80, ’4950,-. Inruilers: Dai-
hatsu Charade XT, 5-drs.,
kl. wit, '81, ’2500,-; Opel
Kadett station 1.3, kl.
groenmet., '80, ’ 4950,-;
Saab 900 GLS sedan, met
schuifdak, kl. bruinmet.,
'81, ’6950,-; Ford Taunus
2.0 L 6 cyl., met LPG,
blauw, '80, ’1950,-; Ford
Taunus 2.3 Ghia, kl. zuiver,
'80, ’ 2750,-; Volvo 244 DL,
met LPG, kl. groen, '80.

’ 5750,-; Pontiac Sunbird
aut, 4 cyl., kl. bruinmet,
'80, ’3750,-; Pontiac Sun-
bird, 6 cyl., aut., kl. groen-
met., '79, ’2750,-; Mitsubis-
hi Gant GL, bruinmet., '78,
’950,-; Opel Kadett 1.2 S,
bruinmet, '78, ’ 1250,-;
Opel Kadsett 1.2, kl. groen,
'77, ’950,-; Opel Kadett
City automaat, oranje, '77,

’ 1250,-; VW Golf automaat
1.6, kl. rood, '76, ’1250,-;
VW Golf S 1.6, 4-drs., kl.
groen, z.g. cond., '78,
’2250,-. * erkend Bovag-be-
drijf * eigenwerkplaats * fi-
nanciering zonder aanbet.
mogelijk * alle keuringen
toegestaan * inruil mogelijk
* keuze uit 12-3 mnd. garan-
tie * WN keurinesstation *garantie boven ’ 10.000,- *
Kom vrijblijvendkijken en
vergelijken bij Auto Land-
graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen, tel. 045-
-424268/424231.
GOLF D, bj. '84, nw. model,
groen, 111.000 km, 4-drs., 5
versn., nw. banden, uitste-
kend onderh., ’ 12.500,-.
TeL 045-425725.
Demo-auto: GOLF GTD,
5-drs., schuifdak, getint
glas, toerenteller, sept. 1988,
.km.st 9200. Auto Caubo,
Valkenburg, 04406-15041.
LEGERJEEP te koop, met
alle kent. Ford. Voskuilen-

i weg 53, Heerlen.
VOLVO 340 DL, 5-drs., 5
sp., 7-'B7, kl. antraciet,
km.st. 20.000, prijs’ 18.500,--. Tei. 045-212589.

\ Te k. Opel ASCONA, op
gas, bj. '79, APK eind 'Bs,, vr.pr. ’2350,-. Tel. 045-
-218777.

Stationcars:
Kadett 1.2S3-drs. '83
Kadett 1.3S5-drs. '84
Kadett 1.3S5-drs. '85
Kadett 1.3S5-drs. '86

Mereed. 230TE 5-drs. '81
Mitsub. Gal. 5-drs. '80

Inruilers:
VW Golf I,6GL '85
Ascona 1 BGL '85
Fiat Uno 55S '84

Inr. mog. + Garantie
Autobedr. Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen,
tel. 045-416023.

Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade

Auto-occasions
BMW

520i86 ’ 27.500,-
-316 '82 ’ 9.000,-
-323i'80 ’ 9.000,-

-316, 320 '76 vanaf
’1.750,-

Opels:
Omega 2.3 D '87

’ 27.500,-
Kadett GSI Sedan '86

’ 25.000,-
Kadett E 1.6 S 5-drs. '84

’14.000,-
Ascona 1.9 S aut. '78

’ 2.000,-
Seat:

Ibiza 1.2 L'B7 ’ 14.500,-
Malaga 1.5 L'BB ’ 19.000,-
Ronda 1.5 GLX '85

’13.000,-
Mitsubishi Colt GLX '86

’16.000,-
Diverse inruilers met APK

vanaf ’ 750,-
-045-412545. \

Opel Göttgens
Beek

Opel Corsa '83-'B4-'B5-'B6
Opel Corsa 5-drs. '85-'B6
Opel Kadett GSi-ll ,86-'B7

Opel Kadett 3-drs. '82-83-
-'B4-'B5-'B6

Opel Kadett 4-drs. '86
Opel Kadett 5-drs. '86-'B7

Opel Ascona '83-'B5
Opel Record '82-'B4-'B5

Opel Omega '87
Opel Senator '85-'Bl

Diverse andere merken 20
stuks o.a. Escort, Fiesta,
VW Jetta, Seat, Mazda,
Nissan, Mitsubishi, BMW,

Fiat Uno, Panda.
Bezoek ons: Göttgens,
Weth. Sangersstr. 1 Beek,

04490-75858.
Te k. FIAT Ritmo 65 bwj.
'79, apk eek. ’BOO,-. Tel.
045-423895, b.g.g. 318412.
Te k .FORD Sierra 2.0 L la-
ser, 5-drs. bwj. '86, div. ex-
tra's, le eig. in nw.st. Mgr.
Hanssenstr. 6 Nieuwenha-
gen^ "FIAT Panda 1000 CL, bwj.
'86, 35.000 km, nw. model,
i.nw.st, ’ 7750,-. 04490-
-14427.
VOLVO 244 GL, zilvermet.,
schuifd., trekh., stereo,
APK, etc, mod. '81, evt. in-
ruil mog., ’5950,-. Stree-
perstr. 3G, Schaesberg.

AUTOBEDRIJF Ruyl BV
biedt aan: VW Golf GLi ca-
briolet, 5-bak, sportv., 1980;
VW Golf GLS 1.8 cabriolet
5-bak sportv., 1981; VW
Golf C, sportv., spoiler, zeer
speciaal, 1986; VW Golf
GTi, 7 j. velgen, Zender gril,
1979; VW Kever 1303 S ca-
briolet, sportv., 1977; Toyo-
ta Corolla 1.6 GTi, 16 V cou-
pé, sportv., verlaagd, uit-geb., 1984; Opel Corsa 1.2S,
5-bak, Irmscher uitv.,
sportv., 1987; Opel Kadett
1.2 S 14, sportv., striping,
1987; Ford Escort 1.6 L
5-bak, sportv., Zender uit-
gebouwd, 1986; Ford Sierra
1.6 CL Sedan, sportv., cv.,
a.spoiler, 1987; BMW 318i,
sportv., verlaagd, v.- + a.s-
poiler, 1985; BMW 316.
4-drs., zw. glas, 1987; BMW
316. 4-drs., striping, 1986;
BMW 316, 1980; BMW 315,
sportv., striping, 1983;.BMW 520i, sportv., 5-bak, 4
hfdst, 1985; BMW 518i,
schuifd., 5-bak, 1985; Hon-
da Prelude 1.8 LX, 5-bak,
1985; Honda Accord 2.0 EX,
stuurbekr., schuifd., 1986;
Honda Accord 2.0 EX,
stuurbekr., 1986; Honda
Accord 2.0 LX, striping,
5-bak, 1986; Honda Civic 1.3
Luxe, 1982; Audi 100CC 2.2
inj., 1985; Renault 25 TS,
1986; Renault 9 GTL, 1983;
Peugeot 205 GT, 5-drs.,
5-bak, sportuitlaat, 1984;
Peugeot 505 GL Break,
5-bak, LPG, 0.b., 1985; Nis-
san Sunny 1.7LX HB, die-
sel, nw. mod., t. 1987; Nis-
san Sunny 1.3 DX, 2-drs.,
1985; Toyota Corolla 1.3DX
Hatchback, 1985; Toyota
Corolla 1.3 DX Sedan, 1983;
Toyota Corolla 1.6 GL Se-
dan, 1984; Toyota Carina II
1.6 DX, 1984; Toyota Camry
1.8 DX turbo diesel, sporty.,
1984; Toyota Cressida 2.2
DX diesel, sporty., 1981;
Alfa Guilietta 1.6, nw.st, le
lak, 1982; OpelKadett 1.6 S,
5-drs., 1982; Opel Ascona
1.6, 4-drs., 1982; Opel Re-
kord 2.0 S, 1983; Volvo 340
DL diesel, 1986;Ford Sierra
1.6 Laser, 3-drs., Ghia front,
1986; Ford Sierra 1.6 Laser,
3-drs., 1985; Ford Sierra 1.6
L, 3-drs., 1983; Ford Escort
1.6L, 5-drs., v. extra's, 1982;
Ford Escort 1.3 Bravo,
5-drs., 1983; Ford Taunus
2.0L (nw. mod.), 1979, 1981;
Mitsubishi Galant GLX,
sporty., 1986; Mitsubishi
Colt EL, 1984; Fiat Uno 45,
1986; Fiat Panda 34, 1986;
Fiat Ritmo 60, 5-drs. (nw.
mod.), 1983; Fiat Regata 85,
1985; Mazda 323 1.3LX HB,
1981; Mazda 626 2.0LX die-
sel sedan, 1984. Exclusieve:
Mercedes 270 SL z+w kap,
autom., sporty., 1975; Peu-
geot 201, 4-drs., geheel ge-
restaureerd, 1929. Inruilers:
Alfa Alfetta 2.0, 1979; Ford: Taunus 1.6 L, 1976; Ford
Taunus combi, 1977; Hyun-
dai Pony, 1983; Lada 1200
combi, 1983; Mazda 323,
1977; Mercedes 200 D, 1976;
Nissan Sunny 1.4 GL, 1980;
Opel Kadett combi, 1977.. Autobedrijf Ruyl BV, Sta-
tionsstraat 85, Elsloo,, 04490-71766. Inruil, finan-■ ciering, garantie. Eigen
werkplaats.

Tek. Opel ASCONA 2.0 SR,
bj. '77, APK 14-2-'B9, prijs
’850,-. Tel. 045-451279.
Tek. VOLVO aut. 264GLE,
bj. '80. Tel. 045-413662.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bj. '77,APK24-l-'90^950,-.
Tel. 045-316940.
Te k. DATSUN 1.3 GL,
LPG, bj. '82, 1 jr. APK,

’ 2750,-. 045-453572.
Te k. MITSUBISHI Galant,
bj. '80, APK '90, LPG, trek-
haak, radio, zeer mooi,
vr.pr. ’2500,-. Tel. 04490-
-49660.
Te k. HONDA Quintet, bj.
'81, vr.pr. ’ 2500,-. Tel. 045-
-420993.
Tek. DATSUN 120 A Cher-
ry coupé, bj. '81, APK tot
eind '89, grijsmet., vr.pr.
’3000,-. TeL 045-463441, na
17.00 uur.
Ford ESCORT Bravo, '83, 1
jr. APK. Rukkerweg 41,
Heerlen, 045-416945.
Te k. BMW 320, 6 cyl., bj.
'78, veel ace, APK '90, mo-
tor '81, event. LPG, prijs
n.o.t.k. Tel. 045-413779.
Te k. Ford ESCORT, zeer
mooi, bj. '81. Belemnieterf
173, Heerlerheide, tel. 045-
-212525.
BMW 316 '85 i.stv.nw., div.
extra's, ’ 13.750,-; Linde-
laan 36 Kerkrade.
Te k. OPEL Kadett Cara-
van 1.3 S bwj. '81, 112.500
km. Tel. 045-424123.
Te k. HONDA Civic bwj.
'78, APK, sport, velg.,

’ 1000,-; Tel. 045-722363.
Te k. FORD Sierra Laser
1600 kl. wit, met extra's, in
nieuwst., bwj. aug. '85,
km.st. 45.000. TeL 045-
-317768.
Te k. OPEL Corsa 1200 S
bwj. '84. Tel. 045-228394.
HONDA Prelude Spec. bj.
7-'B6 z.g.a.n. Na 17.00 uur
045-459509.
Te k. LANCIA Bèta coupé,
absoluut uniek en punt-
gaaf, pr. n.o.t.k. 045-722065.
Te k. FIAT 127 typ 1050 bj.
'80 zeer mooi, APK vr.pr.

’ 1950,-, Zeskant 251 Heer
len, tel. 723689.
Te k. MERCEDES 280
SLC, km.st. 148.000, LPG,
i.z.g.st., veel extra's, tel. 09-
-49-2405-15194.
M.G. - BGT 1968 in nw.st.,
leren bekl., spaakw., rood,
pr. ’13.750,-: Tel. 043-
-471673.
Tek. BMW 316 bwj. 11-3-75,
APK, i.z.g.st., veel extra's
Tel. 045-270889,zat. na 13.00
uur.
Te k. MAZDA 929 bwj. '79,
alum. velgen. Prijs n.o.t.k.
Tel. 045-219450.
Te k. SUZUKI GX bwj. '80

’ 3500,-; Tel. 045-253772.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: BMW
320, t. '82, i.z.g.st., ’ 8900,-;
Ford Escort, t. '82, ’ 6900,-;
Ford Escort, 5-deurs, 1.6 CL
Aut., 1988; Ford Sierra 1.6
EM. lpg. '86; 2x Opel Asco-
na Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota CressidaDiesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t. '81. ’5900,-; Re-
nault 5 TL. t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '82, i.z.g.st.,
’4500,-; Lada Jeep, t. '83,
’5900.-; Citroen GS, t. '81,

’ 2100,-:2x Renault 5 GTL,
t. '81, ’1900,-; Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi Ga-
lant Station, t. '81, ’3600,-;
Datsun Cherry, t. '81,
’2900.-; Honda Accord, t.
'80, ’1600,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t.
'86; Renault 18 TL, 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,-; Golf Diesel, t. '80,
i.z.g.st, ’ 3900,-; Ford Mus-
tang, t. '81, autom., 8 cil.,

’ 3900,-; 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, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma tm
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Te k. KARMANN Ghia
Coupé. bj. 1971, APK tot
jan. '90. Prijs ’ 7500,-. Tel.
04748-2108, na 18.00 uur
bellen.

VW JETTA CL 1.8 I, 2-drs., 'bj. l-'B7, atlasgrijs, met l.m. 'velgen, sportstoelen, etc, '41.000 km, prijs n.o.t.k. Tel. .045-416017. j
Te k. FORD Taunus 2.0 J
Bravo, met LPG bj. '82, ivr.pr. ’5250,-. Tel. 045- j
353748.
Te k. Opel COMMODORE '2.5 Berlina, bj. '79, ’ 2250,-; j
VW Kever 1302, bj. '71. Tel. ■228745. j
Te k. Opel ASCONA 1.6 B, \
keuring maart '89, met icompl. spoiler, bj. '77, vr.pr. ,
’ 1250,-. Tel. 045-272773. J
FORSD Sierra 21 ltr. GL, !
bj. '84, trekhaak, radio, i5-bak, 3-drs., zeer mooi,' i
’12.750,-; Mazda 323 GL iSedan, bj. '83, zilver, in I
nw.st., 5-bak, radio, km.st. '51.000, ’9500,-; Mazda 323 iGL Sedan, bj. 12-'B2, zilver, ]

’ 5800,-- Mercedes 280 cou- '.
pé, bj. '78, in showroomcon- iditie. LPG, Pullman, :’14.500.-; Porsche 911 Tar-
ga, bj. 73, nw. model, ge-
rest., kl. wit, ’ 27.000,-; Daf
camper 10 mtr. lang, 120 pk,
diesel, km.st. 80.000,
’12.500,-. Inruil mogelijk.
Broekstraat 8, Obbicht, tel.
04498-55824.
Te k. VOLVO 340 1.7 ltr.,
blauwmetal., 18.000 km, 1
jr. oud, ’22.000,-. 04498-
-51356.
Ford SCORPIO 2.0 GL '85,
le eig., kl. wit, get. glas,
ABS etc, i.st.v.nw.

’ 18.250,-. 04492-3234.
MERCEDES 190Eautoma-
tic '85; Ford Sierra 20 CL
Stationcar '86; Ford Sierra
18 Laser '86 met gas; Ford
Scorpio 20 CL '87; Ford Es-
cort 1400CL '87 en '84; Opel
Kadett 1300 GT '85; Opel
Kadett 12LS '85 en '83; Mit-
subishi Colt GL 5-drs. '84;
Mazda 323 DCL 3-drs. '84;
Honda jazz '85; VW Golf
1600 5-drs. automatic '84,
garantie, financ, APK en
inruil. Autobedrijf P. Veen-
stra Rotterdamstr. 98, Heer-
len. Tel. 725806 na 18 uur
312059.
Te k. zeldz. mooie FORD
Taunus 1.6L bwj. 7-7-80 m.
APK. Vr.pr. ’2950,-; TeL045-42192£
OPEL Ascona 1.6 S bwj.
'82, nieuwst. APK 90. Tel.
045-456944 tst. 348.
Zeer mooie FIAT 127 bwj.
1978, APK 1990, pr.

’ 1850,-; Tel. 045-410750.
Te k. Opel ASCONA 19 S
aut. bwj. '78, APK, met
sportwielen, LPG en nw.
trekh. Tel. 045-228398.

1000%
zijn onze auto's en 100% is
genoeg!!! Auto van de
week!!! VW Polo C Poin-
ter!!!, '86. Opel: Corsa 1.2
S, '83; Kadett HB 1.3 LS,
'87; Kadett HB 1.6 S, '86;
Kadett HB 1.2 LS, '86; Ka-
dett HB 12 S, '83; Kadett
13 N, '81; Commodore 2.5
S aut., '81; Audi 90 Quat-
tro, 155 pk, '85; Audi 100
CC 118 pk, '85; Citroen
Axel 11, '86. Toyota: Supra
Targa 3.0 I, '86; Carina 11
1.6 DX, gas, '85; Carina
1600 De Luxe, '80; Ford
Fiesta 1100 L, 2x '83.

i Honda Accord, 3-drs., '83;
Lada 21041.5 combi, '87;

; Lada 1200 S, '83, '84; Mit-
subishi Colt 1200 GL, '86;

i Renault 5 Alpine Turbo,
'83; Saab 900 Turbo 5, '80;; Saab 99 EMS, '77; Seat
Fura L, '85; Subaru Mini
Jumbo SDL, 87; VW Golf. C diesel, '79, '83; Volvo

i 345 GLS, '81; Volvo 66 DL,
[ '78. Div. inruilkoopjes,. Lada Combi enz. Inruil en

fin. 100% mogelijk (rente, fiscaal volledig aftrekbaar)^: Bovag-garantie: 3, 6, 12; mnd. Donderdag koop-
avond.

Auto- en
APK-

centrum
; Keulartz BV

Locht 42 83, Kerkrade,
Tel. 045-419905

Te k. TOYOTA Carina de
luxe 1600, bwj. '81, LPG,mr. mog., pr. ’ 3250,-. TeL
045-462771.
Te k. TOYOTA Starlet, '79,
i.g.st, vr.pr. ’ 1000,-. Lode-
wijk-XIV-str. 51, Eys-Wit-
tem, 04451-2042.
Te k. BMW 320 aut, 6-ciL,
bwj. '80, vele ace, pr.

’4750-, zeer mooi. Berken-
laan 10, tel. 045-458995.
Te k. FORD Escort, veel
ace, bwj. okt. '82. Tel. 045-
-421429.
BMW 320 6-ciL, bwj. '80,
APK, div.ace, i.pr.st, vr.pr.
’5750,-. 045-461566.
BMW 318-316, bwj. '78,
APK '90, 2450- p.st. 045-
-461424.
Te k. LADA 2105 GL, bj.
'86, prijs ’5500,-. Tel.7232367 Overslagweg 33,
Heerlen.
Opel ASCONA, '80,
4-deurs, prijs ’ 3000,-. Stein-
derweg 9, Stem.
Te k. SAAB 99, APK tot
juni '89, i.z.g.st, bj. '74, prijs
n.o.t.k. TeL 04490-55395.
Te k. FIAT Ritmo 75, '80,
APK jan. 1990, ’ 1500,-.Tel.
04490-42359.
SUZUKI Alto, '86, nw. mo-
del, rood, km.st. 36.000,
prijs ’8950,-. Tel. 04490-
-32286, na 18.00 uur.
Te k. Opel REKORD 2300
diesel, met defecte motor,
carr. in prima staat, trek-
haak, sunroof, magn. vel-
gen, t.ca.b. Tel. 04490-
-37810.
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Te k. Opel KADETT, bj. 1976, i.z.g.st., APK tot 1-9-89,
prijs ’ 950,-. Te zien bij Autokino, Schaesberg, na 10.00
uur.



Gevaarlijk
i«i rf^ er §.rof besnaarde waarnemers. de VS en Groot-Brittannië vin-
kte v-e gla£*de liberaal ronduit ge-
i^lyk. Zy zien in hem de verper-
j^Wijking van het nieuwe, zelfbe-

roe Ste Dnitsland, dat 40 jaar na de
dg Jftloze ondergang zyn plaats in
\,.. wereld weer opeist en zich daar-
J eerder opMidden- en Oost-Euro-

concentreert dan op het Westen.

*o !porbymania' van de Duitsers
£\rdt gewantrouwd. Regerings-
Vpr en in Washington en Londen
sjsen dat het met de Atlantische
jm dariteit van Bonn snel gedaan
rw*yn, indien Gorbatsjov nog meer
t^cessies doet en mogelyk in de
de l°hist een confederatie van bei-
-Bli,7Ultse staten niet meer zou uit-
riten.

SCner en de meeste Duitsers
de sirenenzang van Gor-

batsjov niet weerstaan", schreef de
Britse Times. De Herald Tribune:
„Veel haviken in Washington, Parijs
en Londen vragen zich niet langer af
of zij Gorbatsjov moeten vertrou-
wen, maar ofGenscher hunvertrou-
wen nog waard is".

" Genscher:
...'gorbofiel'...

Verdacht
Wat hem in Amerikaanse ogen ook
verdacht maakt, is dathij zich in het
verleden altijd heeft verzet tegen
operaties van deAmerikanen die zij
meenden te moeten uitvoeren, om-
dat de vrijheid van hetWesten in het
geding was. Nicaragua, Grenada,
SDI,Libië, de COCOM-lijst van goe-
deren die niet naar het Oostblok
mogen; altijd stond Genscher voor-
op bij het uitoefenen van kritiek.
En nu, terwijl er volgens de Ameri-kanen keiharde bewijzen zijn dat de
Bondsrepubliek betrokken was bij
de gifgasfabriek in Libië en al eer-
der de apparatuur voor een dergelij-
ke fabriek in Irak leverde, speelt de
Bondsrepubliek (lees Genscher) de
beledigde onschuld. Dat steekt de
Amerikanen. Het zijn volgens de
Amerikanen allemaal concrete aan-
wijzingenvoor een nieuwe, eigenge-
reide, ontwikkeling in de Bondsre-
publiek.

De grondgedachten van Genscher
zyn, indien alleverbale ballast over-
boord is gegooid, tamelijk helder.
Hij zet op het Europese huis. Hij
weet dat Europa alleen technolo-
gisch niet in staat is met de VS te
concureren, vandaar zijn streven
naar een Europese elite-opleiding
en een Europese technologische
krachtenbundeling. Verder is hij er-
van overtuigd dat de Amerikanen
na acht jaar overbelasting door de
Reaganpolitiek nu een fase vanrust
willen. De rol van de VS zal, in Gen-
schers redenering, zwakker worden
en de Europese politiek moet daar-
om nieuwe opties open houden.

Genscher heeft ze: een systeem van
coöperatieveveiligheid met de Sov-jetunie gebaseerd op wederzijds
vertrouwen. Genscher vindt dat de
NAVO sterk genoeg is. Daarom is
hy ook tegen de modernisering van
de kernwapens voor de kortere af-
stand.

Ontspanning
Hij wil verder niets weten van mili-
taire extra inspanningen, maar geeft
de voorkeur aan wapenverminde-

ring zonder politieke voorwaarden
vooraf. Hij wil vijandbeelden afbou-
wen. Politieke tegenstanders die
menen dat Moskou misschien ande-
re dan louter vredelievende bedoe-
lingen heeft en erop mikt deAmeri-
kaanse invloed in Europa te vermin-
deren, vindt hij niet capabel. Er be-
staat geen dreiging uit het Oosten
meer, is zijn stelling. Hij weet zich
by' zijn politiek gesteund door een
grote meerderheid van de Westduit-
sers. SPD, Groenen, liberalen en de-
len van de CDU-CSU zyn het soms
uit totaal verschillende motieven
met hem eens.

En juist dat maakt de grote geal-
lieerden wantrouwend. Vroeger
was het de vredesbeweging die hen
zorgen baarde, nu is het een van de
beleidsbepalers van de conserva-
tief-liberale regering. Washington,
Londen en Parijs vrezen dat Duits-
land, net als in het verleden, op
avontuur wil gaan in het enige ge-
bied waar mogelijkheden lijken te
liggen, namelijk Centraal- en Oost-
Europa.

Denken
Het slappe verweer van de be-
windsman richting PvdA, zette
de WD aan het denken. Wan-
neer dekking gevondenkon wor-
den, dachten de liberalen prima
te kunnen scoren als grote pleit-
bezorgers voor de alleenstaan-
den. Altijd goed voor de verkie-
zingen en bovendien, in de ogen
van de VVD, verkoopbaar.
Tegelijk zou het politieke en

maatschappelijke draagvlak
voor Oort verbreed kunnen wor-
den. De PvdA kreeg via het be-houd van de alleenstaandentoe-
slag ruimte om voor Oort te
stemmen.

Dinsdag zetten de liberalen de
eerste schreden op het pad naar
de permanente alleenstaanden-
toeslag. Overleg achter gesloten
deuren met het CDA, Ruding en
staatssecretaris Koning leverde
echter niets op. De kosten vorm-
den het voornaamste struikel-
blok. De liberalen bedachten
echter dinsdagnacht een oplos-
sing: het verhogen van het onder
Oort in te voeren laagste belas-
tingtarief en de basisaftrek (be-
lastingvrije som). Zoals te ver-
wachten viel, zei de PvdA met-
een steun toe aan dit plan.
VoorRuding brak nu pas echt de
klomp. Hij schakelde premier
Lubbers in. Overleg met Voor-
hoeve en diens CDA-collega De
Vries doorbrak de patstelling
echter niet. Net zoals de liberalen
onvermurwbaar bleken toen Ru-
ding woensdagavond in de Ka-
mer alle bezwaren tegen het
VVD-plan in het openbaar op-
somde, om te concluderen dat de
ministerraad zich maar over de
zaak moest buigen. 'Crisis' fluis-
terde politiek-Den Haag.

Vrees
Het kabinetsberaad, donderdag-morgen, vormde echter een
doekje voor het bloeden. Bin-
nenskamers had de kleinste re-
geringspartij al laten weten geen

crisis over de alleenstaanden te
willen. De liberalen vreesden
daarmee de hele operatie-Oort,
met een belastingverlichting van4,1 miljard gulden voor 7,5 mil-joenbelastingbetalers, te verspe-
len.

De WD had echter hoog ingezet
en dus moest er een hoog woord
uit het kabinet komen om de af-
tocht te dekken. Dat kwam ook.
Namens het kabinet deelde Ru-
ding mee dat als het WD-voor-
stel werd aangenomen, alle Oort-
wetsvoorstellen werden inge-
trokken. Weg 4,1 miljard, weg de
door de WD al jarenbepleite be-
lastingverlaging, weg eigen ge-
zicht.
Een klein kluifje kregen de libe-
ralen nog wel toegeworpen. De
tijdelijke alleenstaandentoeslag
voor 200.000 schrijnende geval-
len achtte het kabinet aanvaard-
baar. Voor de buitenwacht is de
afgang er echter niet minder om.
Bovendien kan de WD rekenen
op de hoon van PvdA en CDA.
Ooit brak Voorhoeves voorgan-
ger, Nijpels, als WD-fractielei-
der zijn nek over een dergelijke
'nederlagenstrategie'. Om ver-
volgens beloond te worden met
een ministerschap.

Carel Goseling

" VOORHOEVE...nederlaag...

Liberalen verliezen spel rond toeslag alleenstaanden

Smadelijke aftocht
VVD bij Oort-debat
van onze parlementsredactie

P*N HAAG - We schrijven ver-een week woensdag. De Ka-
**»««" begint de debatten over de
lV_fvoorstellen-Oort: een voor
*"»0 geplande vergaande belas-
li ifVereenvoudiging en -ver-enting. De eerste spreker die
k* katheder bestijgt is het VVD-f^erlid De Grave, in maart
*»«* met PvdA'er Vermeend me-
„„""ijtiatiefnemer voor de plan-
"«n-Oort.
Na, « enige inleidende woorden*°mt de WD'er op de positiean de alleenstaanden na de in-
y enng van de operatie-Oort.oor hen zijn de druiven zuur.
«et wegvallen van de alleen-

in de belastin-
S n treft ongeveer 600.000 alleen-*wanden. Een groep van 200.000
saat er zelfs tussen één en vierProcent op achteruit.

de n e PvdA is de Positie van
" aUeenstaanden een centraalonderdeel bij Oort. Elke inko-mensachteruitgang voor deze

In h moet worden voorkomen.
v«J,e.schriftelÜke voorbereiding
Pvriade, °°rt-debatten heeft de
Dart-u ook als enige grote
saZ 1J handhaving van de alleen-
Vvr? ent°eslag bepleit. CDA enVVD waren tegen.

e„® Grave kondigde wel nog aanvl" tildehjke regeling te willen
st£ e groep van 200.000 alleen-wlS? en ' die toch wel erg hardwerden getroffen. Het wis dan
bprk'Vt* verwonderlijk dat de li-

raai begin deze week voorstel-

de om in 1990 de toeslag te hand-
havenvoor alleenstaandenouder
dan 27 jaar met een inkomen tot
30.000 gulden. Een idee dat op
steun van het CDA kon rekenen.
De kosten, 100 miljoen gulden,
konden worden gedekt bij de be-
groting voor 1990.

De PvdA dacht echter nog steeds
heel anders over de kwestie.
Daar was men er niet van over-
tuigd dat een alleenstaandentoe-
slag inderdaad, zoals de commis-
sie-Oort en het kabinet beweer-
den, onuitvoerbaar en oncontro-
leerbaar was. Zeker niet als de
toeslag beperkt zou worden tot
alleenstaanden die konden aan-
tonen zelfstandig te wonen en
geen kamerbewoner zijn.
De argumenten van PvdA-ka-
merlid Vermeend bleken zo
steekhoudend dat zelfs minister
Ruding (Financiën) maandag
schoorvoetend moest erkennen
dat een dergelijke regeling wel-
licht toch uitvoerbaar was. Mits
de kosten, 300 tot 500 miljoen
gulden per jaar, gedekt zouden
worden.

binnen/buitenland

Toenemend westers wantrouwen jegens Duitse minister

'Gorbofiel'Genscher
beleeft zware tijden

Van onze correspondent

i?°NN - De Westduitse minis-r van Buitenlandse Zaken
ijrjns Dietrich Genscher be-jl^ft zware tijden. Nationaal is
vjj nog steeds de populairste

maar internationaal
j£?ert het wantrouwen. Gen-h^er is in Amerikaanse enritse ogen de kwade genius
enter een beleid dat het nieu-
* Duitse zelfbewustzijn ma-tteert. Of het nu gaat om
*t verzet tegen nieuwe

een handels-
j?.rog met de VS, steun voor
j^ehaelGorbatsjov of dubieu-
£wapenhandel met de Derde. &reld, overal zien de critici
J ongrijpbare hand van Gen-
ther.

tyn paar voorbeelden. „Als de
ij^tduitse minister van Buiten-
Q*»Se Zaken de strekking van de
L^jsche affaire niet heeft begrepen,
tjlj.Vl hij een blindegeleide hond no-
IJI ■ Dat zei de aartsconservatieve
jïïerikaanse republikein Jesse
*«ns dinsdag tijdens een Senaats-

Jpig in Washington over Gen-
!:£ers rol in de Libië-affaire. Gen-■£ncr- NATO's leidende 'GorbofïeT
v^ Gorbie-Groupie', zo tekenden
SffPectievelijk de Washington Post
d ac Washington Times de rol van
l nünister in het Oost-Westover-

öL 'genscheren' en 'gen-. «erisme' doen nationaal en inter-
zonaal weer de ronde. Ze staan
ju?'.hetrazendsnel veranderen van
j^Uieke standpunten en zijn ont-
jftaaan de grootste politiekeover-

'hgskunstenaar in de westelyke

Indrukwekkend betoog Justitie-minister

Korthals Altes wint
Kamer voor vrijlating

DEN HAAG - Het is ongetwij-
feld aan minister van Justitie
mr Frits Korthals Altes te dan-
ken dat de Tweede Kamer in
een zo grote meerderheid (85
tegen 55) akkoord ging met de
vrijlating van de 'Twee van
Breda. Het betoog dat hij gis-
termorgen in de Tweede Ka-
mer hield om zijn standpunt te
onderbouwen, werd door zo-
wel voor- als tegenstanders
van vrijlating als 'indrukwek-
kend' bestempeld.

Zelfs de felste tegenstanders van
vrijlating van 'deze twee schoften',
die op depublieke tribune het debat
in de Tweede Kamer volgden, hiel-
den tijdens het betoog van de minis-
ter van Justitie hun adem in. Er
klonk geenwoord van protest vanaf
de tribune en datkon ook niet. Kort-
hals Altes maakte op volstrekt ge-
loofwaardige wijze duidelijk dat
ook hy geworsteldhad met de vraag
of hij de discussie opnieuw moest
oprakelen.

Verantwoordelijkheid
Het sierde hem dan ook dat hij de
volle verantwoordelijkheid nam
voor het feit dat de emoties over de
eventuele vrijlating opnieuw oplaai-den. Hij verschool zich niet achterde brief van 'de negentien', maar zei
zelf tot de overtuiging gekomen tezijn, dat hernieuwde discussie mis-
schien niet op dit moment, maar
dan toch later onvermijdelijk zou
zijn geweest.

Kamer en minister deden donder-
dagavond en vrijdag hun uiterste
best om de discussie uit de bekende
politieke sfeer te houden. ledereen
was volstrekt vrij een eigen stand-
punt in te nemen. Het was waar-
schijnlijk ook om diereden dat pre-
mier Lubbers, hoewel constant aan-
wezig naast ministerKorthals Altes,
zich op niet één moment in de dis-
cussie mengde. Dat was voor Lub-
bers een prestatie die tot nu toe voor
onmogelyk werd gehouden.

Uithaal
Even dreigde de politiek toch om
het hoekje te komen. Ria Beckers
(PPR) beëindigde donderdagavond
haar betoog met een felle uithaal
naar de minister-president: „U hebt
nu het hart niet meer in uw lyfdat u
om economische redenen een zware
delegatie naar Japan stuurt om Hi-
rohito de laatste eer te bewijzen."
Toen zij gistermorgen geen ant-
woord op deze dringende oproep
kreeg, drong zij echter niet meer
aan. Het kabinet zal niet eerder dan
volgende week een besluit nemen
over de delegatie naar Japan. De
kans dat naast minister Van den
Broek nog een lid van het Konink-
lijk Huis zal meegaan, is na hetgeen
deze week gebeurde wel heel erg
klein geworden.

De tweede bijwie depolitiek tydens
dit debat toch nog een rol speelde,
was het PSP-Kamerlid Andrée van
Es. Zij zelfhad zich woensdagavond
al openlijk uitgesproken voor vrijla-
ting van de 'Twee van Breda.'. Dat
standpunt riep echter de grote woe-
de op van haar partijbestuur, dat in
meerderheid tegen vrijlating was.

Van Es werd donderdagmiddag in
een inderhaast bijeengeroepen be-
stuursvergadering onder grote druk
gezet om haar stemgedrag aan te
passen aan het meerderheidsstand-
punt van haar partij. Omdat zij als
enige voor haar partij in de Tweede
Kamer zit,kon dePSP niet verdeeld
stemmen. De druk was zó hoog op-
gevoerd, dat Van Es donderdag-
avond met gebroken stem verklaar-
de dat ze niet meer wist welk stand-
punt ze moest innemen.

Van Es nam het enig juiste besluit:
ze volgde haar eigen mening. Het
gaat niet aan dat wie dan ook een
Kamerlid onder formele druk zet
om van standpunt te veranderen.
Zij en alleenzij is de gekozenvolks-
vertegenwoordiger. De partij kan
hoog of laag springen, maar het
door de kiezer aangewezen parle-
mentslid maakt zelf uit hoe ze
stemt. Van Es volgde dan ook haar
oorspronkelijke standpunt, in dit
geval een stem voor vrijlating.

De laatste twee oorlogsmisdadigers
zijn uit ons land verdwenen, 'uitge-
bannen uit onze samenleving. Als
ongewenst vreemdeling zijn ze het
land uitgezet, om nooit meer terug
tekeren. De vraag of deze oplossing
voor de slachtoffers van de Duitse
gruweldaden de beste is (zoals de
voorstanders beweren) of juist de
slechtste (de tegenstanders), kan
voorlopig niet worden beantwoord.
Dat zal de tijd moeten leren.

Het is te hopen dat de onverwacht
grote meerderheid' in de Tweede
Kamer voor vrijlating, ertoe zal bij-
dragen dat de discussie over de
'Twee van Breda' wat sneller zal
verstommen. Dan hoeft in de poli-
tiek nooit meer over deze overblijf-
selen van de oorlog te worden ge-
sproken. Hopelijk krijgen slachtof-
fers van deze mensen dan iets meer
rust.

Henri Kruithof

Eerste officiële besprekingen met EG

Arafat wil informele
erkenning van PLO

MADRID/JERUZALEM - PLO-lei-
der Yasser Arafat heeft gisteren
voor het eerst officiële besprekin-
gen gevoerd met de Europese Ge-
meenschap. In Madrid had hij een
gesprek met de ministers van Bui-
tenlandse Zaken van Spanje, Frank-
rijk en Griekenland. Hij werd daar-
na ontvangen door koning Juan
Carlos, een eer die normaal is weg-
gegelegd voor staatshoofden.
Volgens diplomaten in Madrid heeft
Arafat erop aangedrongen dat de
EG zich sterker maakt voor een in-
ternationale vredesconferentie over
het Midden-Oosten. Tevens vroeg
hij de ministers, net als de voor-
gaande avond de Spaanse premier,
Felipe Gonzalez, om informele er-
kenning van de PLO door de Ge-
meenschap.

'Trojka'
De EG vormde in december jl. een'trojka' (bestaande uit de drie minis-
ters van Buitenlandse Zaken van de
huidige, de vorige en de komende

EG-voorzitter) om te proberen een
actievere rol in het vredesproces in
het Midden-Oosten te verkrijgen.
Aanleiding was de PLO-beslissing
om een eigen onafhankelijke staat
uit te roepen en Israël te erkennen.

Volgens de Franse bewindsman,
Roland Dumas, was het onderhoud
met Arafat 'vruchtbaar en nuttig',
maar hij wees erop dat de EG niet
van plan is vrede te bevorderen ten
koste van de veiligheid van Israël.

Zijn Spaanse collega, Francisco
Fernandez Ordonez die de huidige
EG-voozitter is, zei dat de kwestie
van de erkenning van de PLO ver-
moedelijk zal worden besproken tij-
dens een bijeenkomst van de minis-
ters van Buitenlandse Zaken op 14
februari in Madrid.
Intussen liet Israël weten de bespre-
kingen in Madrid ten zeerste te be-
treuren. De woordvoerder van het
ministerie van buitenlandse zaken,
Daniel Shek, waarschuwde dat de
EG op deze manier geweld aanmoe-
digt.

Zaterdag 28 januari 19897
Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

rPBRZBHHUISI
TEHERAN

I HEERLEN A
NIEUWE I

COLLECTIE I
NEPAL I

TAPIJTEN I
u vindt ons ook

op kabel tv.
pag. 403 ~ . V

%fx- Promenade 143 1

I Po»tC. + plMt*. 1 »,///#' mW^t&^jr//



Zaterdag 28 januari 19898...
Welkom in Gasthof Pingel D-5768 Sundern-Hagen/Wilderwiese
(Hochsauerland), tel. 0949.2393-800. Dichtb. Sorpesee, behaagl.
familiebedrijf (open haard), boerderij, speeltuin. Vp. DM 38-44, 50%
kinderkorting, kegelbaan, grillhut, forellenvijver, overd. zwemb., mi-
nigolf, Sauerlandtouren met eig. bus, geschikt voor clubs en vereni-
gingen. Vraag de folder a.u.b.
Wandelen en fietsen zonder bagage door het

SCHWARZWALD
BAAR + WUTACH

Globaal arrangement (wandelen of fietsen) 7 dagen
kamer/ontbijt (kamer/douche/wc), bagagetransfer, mcl. rit met
de 'Museumbahn'

DM 300,-
Vraag de folder a.u.b.: Stadtisches Verkehrsamt, Karlstr. 58,
D-7710, Donaueschingen. Tel. 0949-771-3834.
BOPPARO, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope""*, Mainzerstr. 4,
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

Ontspanning * Recreatie * Avontuur ka\mm\ MmayL^ammmZmm^r
Vakantie rondom JR^xWWmW WkmHERIUSKiIiy^I

Deur van de Hunsrück
" Hermeskeil - stad van de musea

" stoomtreinmuseum - heemkundemuseum - luchtvaarttentoonstelling

"fitnessprogramma's - fietsen

" modeltrern - (lobbycursussen in juni en
oktober . _^^_.^^^^^^i

Inlichtingen: Tourist-lnformation, A
Rathaus, 5508 Hermeskeil. Tel. MaVË^ _s^». _A
09-49 6503-1084,2055 %__^_!^^V_^_

VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Inl.: en gratis '89 brochure: Pal-
thor Holidays b.v., Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam.
020-442161.

CAMPING BUSREIZEN naar Camping de La Pélonie, Dor-
dogne. Compl. inger. tent staat klaar of neem eigen kampeer-■ uitrusting mee. 16 dgn v.a. ’ 339.- p.p. Vertrek 7/14/21/28-7.
Info-folder: Pb 81, 9500 AB Stadskanaal, tel. 05994 -1 34 41.
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR -Esp 51 - 5691
NJ Son. BEL 04990-746 77 (GRATIS BROCHURE)

IC&a Hongarije Tours
*^ ZOMERGIDSEN 89

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

MAGVAR TRAVEL: 400 huizen en app., 700 campingpl.
vlieg- en busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11, 5109
ZG 's Gravenmoer. Tel. (01623) 22194.

Kühtai/Tirol Heerl. ski- en tourengebied Kühtai/Ochsengarten
(2000 m hoog), dcc. t/m mei sneeuw gegarandeerd.
Gasthof Bergland, A-6433 Ochsengarten/Tirol, tel.

'09.43.5252-6235.

Winter- of zomervakantie in een caravan???
Caravan Interland verhuurt compl. inger. caravans in Bruck

| a.d. Grossglockner (tussen Zeil am Sec en Kaprun). In Ka-
| rinthië Klagenfurt a.d. Wörthersee 30 stacaravans.

Inl. Caravan Interland, Postbus 64, 1230AB Loosdrecht, tel.
02158-5533.

UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE
Vanaf Pasen '89 uw vakantie Spanje écht goed geregeld!

10-13-17-20-daagse reizen " Kinderkorting tot 50%
50 opstapplaatsen " Aardige chauffeurs/reisleiding.

LLORET: Hotel Dalia, LO v.a. 259.-. App. Fenals, LG v.a. 259.-
BLANES: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Esplendid v.a. 369-

CALELLA: Hotel Fragatta, LO v.a. 299.-.
Continental VP v.a. 329.-

MALGRAT: Hotel Los Pinos, HP v.a. 319.-.
Don Angel VP v.a. 349.-

Vraag SUN TOURS gids bij uw reisburo of bel 078-179000

VRAAG GRATIS ONZE SPANJEGIDS ZOMER 1989 AANII
met meer dan 40 hotels aan de Ccsta Brava, Costa Dorada en Beni-
dorm, en div. apt. 10 dg/vpv.a. 219-
Nog enkele plaatsen vrij voor de KROKUSREIS vertrek 3-2-89
LLORET DE MAR HOTEL: AUGUSTA CLUB, COPACABANA, HE-
LIOS, DON JUAN v.a. 10dg/vp 399.-.
BENIDORM HOTEL: FENICIA, VILLA DE BENIDORM, LUNA. DON
ROLF, SURPRISE v.a. 10 dg/vp 379.-. Luxe touringcarreizen met bar,
video, toilet, opstapplaatsen in geh. Nederland.

FIESTA TOURS HOLLAND
Tel. 045-322222/324000 of via Touringcarbedrijf Boosten, tel. 045-
-213218. Dagelijks boeken van 9-22 uur 's zondags van 12-18 uur.

ZOMERPROGRAMMA 1989
VRAAG HET GRATIS AAN. Jl

SPECIALE PAASREIZEItJt
naar de Spaanse zon met superluxe touringcar, bar, toile

video met ROYAL CLASS (toeslag / 50.-).
Vertrek 17, 24, 27 maart. £

LLORET DE MAR, HOTELDEK" 10 dgn. l7ïïg.. *direct aan zee, zwembad VP 299.- .oa.Z
HOTEL SAMBA" L/O 299.- JS.p
100 m van zee, zwembad HP 359.- 'CALELLA, HOTEL NOA NOA",
200 m van zee L/O 229.-
APP. PELAYO II*" 4 pers. 199.- w
SALOU, HOTEL BELVEDÈRE*", V
binnen- en buitenzwembad, tennisbanen, _gg,-
centrum, 100 m van zee, keuzemenu VP 549.- [
HOTEL BLAUMAR"*, gag,- 'direct aan zee, zwembad, keuzemenu VP 499.- ?,g.
APPARTEMENTEN 4 pers. 229.- "jj

AZUL TOURS J
Tel. 045 -3222 24 / 013 -4277 77 / 020 -13 74» ;
Dagelijks boeken van 09.00 tot 22.00 uur. Ook 's zondag ,

EURORAPIDE REIZEN
2x PER WEEK NAAR SPANJE ?

Wilt u zeker zijn van uw voorjaars- of zomervakantie
Vraag dan onze nieuwe zomerfolder. -en -.

Campingretour al v.a. / 209.-. Royal Class toeslag / °u'
INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04.

ygii
HUIS IN SPANJE KOPEN? Wij verzenden 3 brochures #
prachtige projekten Costa del Sol of Costa Blanca tegenfa
rembours ROMAKA VASTGOED Heemraadssinge' J

3023 BG Rotterdam. Tel. 010-4771300, fax 010-476893^
Iberbus. a

,nto
Nu 6 dagen per week per royal class-bus naar Spanje.
(020)24 10 10,(010)4 13 09 78. J.

De ANTILLEN/ARUBA. Boek telef. bij Grand J&*
Schiphol. Tel. 020-480377/480399. Fax 020^804^;
Voordelige TICKETS naar alle bestemmingen,
wijd. Boek telef. bij Grand Travel Schiphol. Tel.
480377/480399. Fax 020-480477. m^"\

CIRKEL-REIZEN: Meer dan 300 huizen en app-,n
geheel Joegoslavië. Inl.: Postbus 11, 5109 ZG
's Gravenmoer. Tel. (01623) 22194.

HET MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WINTEJ
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor 9roo^en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/WïW"
v.a. / 169.- en midweek (6 dg.) v.a. / 298.-. VraaÉL
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/6002^

SOTSJI - RUSSISCH. MOSKOU en KIEV'
RIVIÈRA/ZWARTE ZEE, daagse "*■
eigen rechtstreekse charter ' „Jrnrnd

vanaf Schiphol. , ?r» "n KIÉ^»Vertrek elke zaterdag 15/4, LENINGRAD en W^22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5. 8-daagse reis, venre*
Vanaf ’ 1095.- p.p., hotel"", / 1825.- p.p., volledig

halfpension. verzorgd. ,-rf|
PERESTROJKA REIZEN PERESTROJKA REBft
030-28 03 14/28 70 34/ 030 -280314/ 28 7U

28 62 34 of uw ANVR- 28 62 34 o)'uw■ANVH
reisbureau, .Lid ANVR/SGR reisbureau. Lid ANVH/*. ___^_^—^—^^*^^^ j

U.S.A. &
wereld M Jï) PANADAmcontact k V/MWMU/^

Wereldcontact Reizen (lid SGR) o^aniseert^form^ .avonden samen met lOM Canadian, Northwest^*Airlines, AmtrakA/ia Rail treinreizen, Martinair, bes

Western Hotels, Greyhound.
9/2 Bussurn, 'tSpant. 15/2y^^^u

nre£fSd.bouw. 17/2 Drachten, De Lawei. 23/2 Den Haag, n
Congresgebouw. 2/3 Eindhoven, Cocagne. Reis--ern
deninformatie d.m.v. video-presentatie en Mogg*
Zaal open voor informatie 18.45 u. Aanvang >9.^

Toegang gratis.
Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen
03438-23411 ,

Limburgs Dagblad

*V e* aV V^l
f ep \
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar

\J£ 072-196514/196292 J
AMELAND, luxe app. 2/6 pers., gratis gebruik van zwem-
bad, sauna, etc. Ook weekend en midweek.
Tel. 058-66 75 01.

AMELAND 4-sterrenvakantiewoningen. Inl. 05191-4346.

TERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen-
ten (4 pers.). Inl./folder Knop bungalows, tel. 050-
-346865.

TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria', whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

TERSCHELLING-T.h. stacar., md. 0.a.: 2 slpk., toilet, douche,
koelk., verw., k.t.v., voll. inger. Vrij vóór 15/7 en na 19/8, huur
min. ’ 260.-, max. / 575.-. Twee weken huren vóór 17/6 of na
2/9 / 50.- korting. Inl. tel. 05620 - 25 62.

FRIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3
/1-5, 19-5 / 7-7, 11-8 / 31-10, een visboot met b.b. of
een zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook
ideaal voor het maken van trektochten. Vraag kleuren-
folder. Sjerp de Vries, TERHERNE, 05668 - 2 65.

Molkwerum: te huur voll. inger. 5-pers. vak.won. gel. A/h
IJsselmeer tussen Stavoren en Hindeloopen. Prachtig vis-
en surfgebied. Tel. 05160-6157.
ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer' voor
volwassenen (gem. leeft. 27 jr.)& NJHC Zeilschool 'lt beaken'
voor jeugd en gezinnen. Lid VZN en Recron.
Vraag folder, tel. 05154 - 23 63 of 32 84.

WATERSPORTHERBERG 'OER T HOUT - oer gezellig en
vertrouwd - Zeil-, surf-, kanokursussen en kampen in 16 m 2
BM-ers, Valken en Lasers. Ook voor scholen en groepen. Prij-
zen v.a. ’ 165.-. Inl.. Herberg 'Oer 't Hout', Raadhuisstraat 18,
9001 AG Grouw. Tel. 05662-1528. ANWB erkend, aangesl. bij
NJHC, VZN, CWO en Recron.

'DeWOLVERLEI', Bakkeveen/WlJnjewoude. In het mooie Friese
woudengebied te huur 4* bung.'s v.v. c.v. en open haard. Plan nu
reeds uw voorjaars-, zomer- of herfstvakantie. Vraag gratis broch.
aan. Tel. 050 - 260600 tst. 12 of 05908 - 18748 of 05169 - 1301.

r_camping) Modem ingerichte gezinscamping met
JRkïiinaßf o.a.
ULp^J " Buiten- en verwarmd binnen-

J "* bad (28 gr.)
eext (dr.) " Recreatiebegeleiding gehele seizoen.

" Arrangementen met Hemelvaart en
♦ lidrécron Pinksteren.

Annerweg 3, " Stacaravans te huur.
9463 TA Eext, " Vraag folder aan of kom zelf langs om
tel. 05922-1292 te kijken.

Op de bosrijke Hondsrug ligt vlakbij Emmen
CAMPING en BUNG.PARK DE FRUITHOF. Vrijst.
bung.'s, gez. fam. camping. Vr. gratis kl.fokJ. 05919-12427.

LET OP: spec. aanbieding v.a. ’ 150.- p.w., alles inbegr. Hol-
ten vak.oord 'DE UNDENBERG', t.h. 33 vrijst., in bos gelegen
vak.bung.'s met alie comf., zoals ktv, mcl. video, enz. Op het
terrein verw. zwemb., speeltuin, wasserette, kantine, sportveld
en in hoogs, recr.team aanw. 50+'ers in voor- of naseiz. extra
korting. Vr. gr. folder, Postweg 1,7451 TS of bel 05483-61364.

SALLAND, landschap van ongekenderust en afwisseling. Camping 'De
Spskhoek' biedt u kampeerarr. op ruime plaatsen en zomerhuis,staca-
ravanvemuur. Iniytoider: tel. 05700 - 15973of 05726 - 1577.

„Ontdek Je plekje". ANWB camping De Cröddenbrug
gel. A/h Overijssels Kanaal heeft nog staanpl. vrij. Inl.:
05700-51395 in Schalkhaar.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke vakantie!
Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en weekendverhuur
met gratis gebruik van ruim 40 fantastische 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.

ALMEN I. d. ACHTERHOEK. T.h. voll. inger. zomerhuisjes m.
kl.tv. Bosr. omgev. bij zwem- en viswater. Veel recreatieve
mog., rijpony, roeiboot, tafeltennis, etc. Fietsenverh. Huisdier
toegest. G. J. te Winkel, tel. 05751 " 14 50.

GROENLO, GELDERSE ACHTERHOEK
T.h.: 4-6-8 pers. bungalows of chalets oprecr.centr., o.a. verw.
openlucht zwemb. met 38 m. lange waterglijb., tennis-
banen, vis- en roeivijver, supermarkt. VANAF 1 MEI 1989:
Subtropisch zwemb., sauna, solaria, fitness, bar/bowling en
rest Recreatiecentrum Marveld, Elshofweg 6, Groenlo,
(05440) 61638. Folder op aanvr. Tevens uw ideale gezins-
vak.camping.

Recreetle-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.
VELUWE, VOORTHUIZEN. Camping/bungalowpark De
Jachthoorn. Verhuur van 6-pers. vakantiehuisjes, comfortabel
ingericht. Kantine, kampwinkei, wasserette, disco, speeltoe-
stellen, recr. programma, verwarmd zwembad. Aantrekkelijke
prijzen. Vraag vrijblijvend inlichtingen. Tel. 03429 - 15 06.

MAARN CAMPING 'DE MAARNSE BERG' gel. te mid. v. pracht,
bossen bij natuurpias. Rustige fam. camp., nog mooie seizoenpl.
m. elektra. Klauterbad/speett. Prosp. op aanvr. 03432 - 12 84.

VLIEGENSVLUG NAARKRETA
VANAF MAASTRICHT- SS

H App. Espendes f 610 - naast vindt u alvast een voor-111 I 2kamer app. logiesv.a. p.p li W*Vf . . „, , ,beeld. We zouden kunnen
mm U kunt uw vakantietijd toch zeggen: één uit duizenden.

«lil \\\\w»h I wel prettiger besteden dan Wilt u meer informatie over
~*mm*m' helemaal naar Schiphol te de Arke-vakanties vanaf. '"* rijden? Neem liever dekortste Maastricht, of wilt u boeken,

f^jf^^l vlucht naar de zon: dan is dat snel en vakkundig
*okW^*m fl_r rechtstreeks vanaf Maastricht te regelen bij een van de

I 1 Airport. Dichtbij huis, volop onderstaande reisburo's.
'w^ J__S__:; parkeerruimte en natuurlijk —-*** p"S ook lekker voordelig tax-free yjjfllßKE -:.;~N

* I ...RAZENDSNEL EN PERFECT GEREGELD BIJ DEZE REISBURO'S
>?^'^'<l2ss>-- I Reisburo Jules Verne Maastricht Tel. 043-251555 Heerlen Tel. 045-74000

I Brusselse Poort 28A Weerter Reisburo/ Rijksweg Zuid 1D
*"- /l_Ai I MaaslrichlTel- 043-435300 Vakantiewinkel Geleen Tel. 04490-53355

ËmW Mm ■ -m I Reisburo Stassen Parallelweg 28 Tempelplein 7A
#1 I Boyenstraat 33 Weert Tel. 04950-37115/42555 Sittard Tel. 04490-26080

"Élllli 'liH'lililflHl llll""" f Mi I Echt Tel. 04754-1312 Reisburo Plaisier Hoofdstraat 27g M W^ga I Reisburo Schoenmaekers Bakkerstraat 5 Roermond Kerkrade Tel. 045-463636_ l ! Tel 04750-34800 Reisburo van de Burgt
_^^^^^^^-jafcM^BjaaS Roermond Tel. 04750-17228 Reisburo Paul Crombag Passage 5

I Nieuwstraat 21 Oranje Nassaustraat 45 Heerlen Tel. 045-718400
" _

" ~ _*

Voor een heerlijke ontspannen vakantie voor het hele gezin
Kom naarcamping "De Lelstert" In Roggel. Verw. zwemba-
den met super waterglijbaan, roeivijver, grote speelt., kinder-
boerderij, manege, sportcentr., tennishal, jeugdontspannings-
hal, uitgebr. aktiviteitenprogr. Spec. Hemelv. en Pinksterarr.
Vraag info tel. 04749-3030.

EINDELIJK GEVONDEN!
Een gezellige camping voor jong en oud. Zonnigekampeerplaatsen en
comfort, stacaravans t.h. Leuk activiteitenprogr. Folder + ml.: Camping
Berlngerzand, Heide 5, 5981 NX Parmingen, tel. 04760 - 7 20 95.

18 bronsgroene kwaliteitscampings.
Vraag de uitgebreidekl.folder op 045 - 72 43 95.

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartlkelen, 4 ljk\

J.RONGEN G«werbe7eebUt.
Telefoon 0949/2405/92902 Kamnsberg

ARDENNEN - OURDAL: te h. ruime, sober verbouwde
boerderij, alle comfort, heerlijk wandel-, kano-, surf-, zwem-
mog. V.a. ’ 360,- p.w. Bel (02154) 12457.
ARDENNEN. Te huur: BUNGALOWS / CHALETS /

STACARAVANS per week en weekend.
NATUURREIZEN - Tel. 043 - 61 70 44.

HÈT ADRES VOOR EEN FIJNE VAKANTIE!

Een fijne gezinsvak.? Huur onze 6-pers. STACARAVANSmet
douche/toilet of compleet inger. BUNGALOWTENTEN op
4*"* ANWB camping met zwemb./restaurant in de Ardennen.
Ned. leiding. Inl.: Elians, 02510 - 4 08 18, b.g.g. 3 76 02.

STACARAVANS te huur in de ARDENNEN
vanaf ’ 200.- p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk,
tel. 04459 - 15 98.
WEDDEN DAT uw zomervakantie geslaagd is als u nu reser-
veert op onze 4-sterren ANWB-camping 'HOHENBUSCH'?
Ook verh. v. nieuwe 4-pers. Adria Caravans met voortent voor
slechts ’ 495.- p. w. alles inbegr. Vr. gratis kleurenfolder aan.
Fam.camplng 'Hohenbuech', St. Vlth, Tel. 09 - 32 8022 7523.
CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of
caravan. Fold.: 01172 -14 46, b.g.g. 09 -32 8441 1488.

23000 VAKANTIEWONINGEN te huur in Denemarken, 05975-
-14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland - Hoofdweg 99 - 9681
AC Midwolda.

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

VAARVAKANTIES
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA
Keuze uit verschillende cruises over de Rijn, Moezel,

Neckar, door Nederland en België.
Onze comfortabele cruiseschepen, de

'Mr. JAN ELSHOUT' en de 'ESMERALDA', hebben
ruime salons en geriefelijke hutten (alle met douche en

toilet). Vraag gratis prospectus bij:
WATERTRANSPORT - GROENENDAAL 35 A
3011 SL ROTTERDAM - TEL. 010 - 4 11 86 60

\[jaft^ JfotëftjrossjèfiT ]
BudaC^Jflßi . ver (je grens.

MAARN BUNG.-PARK 'DE MAARNSE BERG' gel. te mid. v.
pracht, bossen. T. h. comf. 4*"* bung. (2-10 pers.) Ook v. week-
end/midw., tev. Krokus + Pasen. Prosp. op aanvr. 03432 -12 84.

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE.
T.h. bungalows, stacaravans, privé-woningen aan zee.
Tel. 02246- 15 96.

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.

NOORDWUK 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.

ZOUTELANDE, 6-pers. stacaravan aan duin, strand en
bos. Vrij vóór 12-7 en na 12-8. Tel. 01134-1564.
KROKUSVAKANTIE - kamperen aan zee. Lekker uitwaaien
op het strand. Met een beetje geluk zonnen in een duinpan
en zeker te weten zwemmen in subtropische wateren (gratis
toegang tot het zwemparadijs). Last minute-aanbieding:
Kampeerplaatsen ’ 50- all-in per plaats (do. t/m zo.).
Tevens chalets, bungalows en caravans tegen heel speciale
tarieven. Roompot Recreatie (01107) 4200.

Zoek metkrokusvakantie/carnaval de
natuurlijke rust van de Zeeuws-Vlaamsekust.
Vooru die er wel even tussen uit wil, maar weinigvoor kilometers
lange files op. de wintersportroutes, of een luidruchtig carnaval
voelt, heeft Badhotel Saint Pierre een aantrekkelijk alternatief.
4-Sterren - uitzonderlijk niveau (culinaire akkommodatie):
Intern: - culinaire verrassingen - zwembad - sauna - fitness
Extern: - strand (50 meter) - prachtige natuur - uitstapjes

- Knokke/Brugge op 15 minuten - golf /*Y"\
Bel voor info: 01171-2020 en boek nu met /
20% korting op logiesprijs! **** ( *m^mW
NIEUW! te huur: luxe 5-sterren Badhotel SaintPleiTe
appartementen en bungalows. Vraag Info! \^ V
ZOUTERIK 2 - NIEUWVLIET-BAD - TELEFOON 01171-2020 \s

RENESSE VERHUUR CENTRALE
Luxe bung.'s/vak.hulzen. Inl. en folder 01116 -13 28.

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.

Vraag nu de 28 pagina's tellende brochure van Roompot
Recreatie '88-'B9 aan.
ROOMPOT RECREATIE - camping - bungalows - chalets -
jachthaven- zwemparadijs - strand en zee. Tel. 01107 -42 00.

Camping De Pekellnge Oostkapellefijne gezinscamping met
o.a. verw. zwembad en tennisbanen. Spec. arr. in voor- en na-
seizoen. Voor info. en brochure: tel. 01188-2820

Camping DE ROOYE ASCH
Havelteweg 59 - 5423 VV Handel - Tel. 04922 - >_^^l
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. wuwnfai—A

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 a2keer p.w. spec. vervoer per tou-
ringcar naar Ardennen (ski en/of wandel) tegen sterk gered. pr.
mcl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V. Vijlen/VW
Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen.
HOTEL VIJLERHOF/VIJLEN-VAALS. Lo. v.a. ’3O- h.p.
v.a. / 45.-, tev. vak. woningen verhuur. Deelnemer winterarr.
0.V./VW Vijlen, 04454-1710.
CAMPING „DE BOUSBERG". Schaesberg met zwembaden
etc. 3 maanden kamperen ’250.-. Bungalows voorseizoen
v.a. ’ 195.- p.w. Bel nu: 045-31 12 13.

VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt

RECREATIEMOGELIJKHEDEN
«subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad

__^^B_iu _Sr>-* familieglijbaan " wildwaterbaan " zon-
n__rW neweide/speeltuin " manege " kanti-

ÜKC|B K^jM_» ne'restaurant-fnture " tennisbanen
MmTTI _—. i-. _P* .=y*7 " midgetgolf " fietscrossbaan
:*'*'*N^f^*¥S»iJß!_B(fc_j Tevens mogelijkheid tot huren

~> ■vm Ili irtjnM.ii ' van stacaravans/bungalows.

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 2wk. all-in. Eigen tent of car. vóór
15 julien né 19 aug. Gezinspr. ’ 14.-p. nacht, min. 7 nachten.
Vr. folder 04492 - 20 44.

HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij de kasteeltuinen. 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.

É| DIT IS HET HELEMAAL ÉÉ
<4K_tort Voof een 9eze<li9e vakantie met veel kinderpret. lufchMbbi
CAMPING De Schotberg te SEVENUM
Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen met ouderekinderen. Gra-
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden
ensurtplas. Disco en bowling. Zeer actief reerea-team. Ook prima geschikt voor 'et-
te 'n weekendje eruit. Spec. Hemelv^Pinkst.arr. Gratis folder 04767 - 1756.

KROKUS-ARRANG. HALFPENS. 3-6 febr. of 6-10 febr.
voor 150.- p.p. mcl. zwembad, sauna, zonnebank. 3-sterren
HOTEL WILGENHOF, bel 04406 -1 21 82, Valkenburg.

VALKENBURG a/d GEUL

f Voor 'n echt fijne vakantie vol ontspanning en variatie is
' Valkenburg ideaal! Gezellige hotels, schitterende

campings, comfortabele appartementen en bungalows, ||
boeiende attrakties; Valkenburcfwordt uwmooiste
vakantie. Boek nu!
Een week-axrajigement v.a. fl. 287,-p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364 ||
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg iyVl



Amerikaanse
economie lijdt
onder droogte
[j^HINGTON - De groei van de
L^ikaanse economie is in het

"<je kwartaal van vorig jaar yer-
I tot het laagste niveau sinds
'laatste kwartaal van 1986.. De
j? van het bruto nationale 'pro-
JJ (bnp) bedroeg gecorrigeerd
l- seizoensinvloeden twee pro-
J °P jaarbasis, zo blijkt uit een
U^ren gepubliceerde eerste ra-
,j6 van het ministerie van Han-

r&tverliezen door de droogte in
L S van de afgelopen zomer had-
L een negatieve invloed van 1,1
L^entpunt op de groei van het
J£ Deskundigen gingen eerder
C* *eek uit van een groei van 2,4
t?ent. Het Amerikaanse BNP
Ef m het eerste kwartaal van 1988
LHiet 3,4 procent op jaarbasis, in
L tweede met drie procent en in
Leerde kwartaal was de groei 2,2

beurs-overzicht
Vast
SfTERDAM - Het Damrak was

'Jdag weer vast gestemd. Na eni-
„■ voorzichtigheid in de ochtend
$> het in de loop van de dag toch
WÜ behoorlijk vooruit en daarbij
landen veel hoofdfondsen nieuwe
SQ°gtepunten voor dit jaar, maar
l^s ook het hoogste punt na de
Ajj^h, bereiken.

ging in afwachting van de
f^sda g te publiceren jaarcijfers
ij^O omhoog naar f 155,70. Ook
naïever en Koninklijke Olie gin-

een daalder vooruit tot f 132
»' f 125,40. Hoogovens ging op
tJrde berichten uit de staalindus-pï,.f W omhoog naar f 76,20.
f -'"Ps werd f 0,60 duurder op

Val '80' Nedlloyd ging in de loop
de dag omhoog en het slot

<£ am bijna f 4 hoger op f 294. In
Oh e sect°r won Furness eerst f 5
f gj !00 maar het slot kwam op
(jj 7- Scheepsbouwer Van der
f j2S|en stoof fl6 naar boven tot

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.
AEGON 93,30 94,90 e
Ahold 94,90 94,80
Akzo 155,20 156,70
A.B.N. 43,20 43,80
Alrenta 160,20 160,30
Amev 05,50 55,60
Amro-Bank 83,70 83,70
Ass. R'dam 152,00 152,50
Bols 140,70 142,00
Borsumij W. 132,50 132,60
Bührm.Tet. 62,60 63,20
C.S.M.eert. 65,80 66,20
Dordtsche P. 228,30 229,50
Elsevier 66,50 66,70
Fokker eert. 29,90 30,20
Gist-Broc. c. 37,70 38,00
Heineken 149,00 150,00
Hoogovens 74,50 75,90
Hunter Dougl. 85,10 86,80
IntMüller 80,80 81,70
KLM 43,80 44,30
Kon.Ned.Pap. 49,60 50,10
Kon. Olie 123,90 125,40
Nat. Nederl. 67,90 68,40
N M.B. 196,50 197,30
Nedlloyd Gr. 290,20 294,00
Nijv. Cate 90,30 92,70
Océ-v.d.Gr. 309,00 311,00
Pakhoed Hold. 108,60 110,50
Philips 36,20 36,80
Philips divB9 34,70 35,20
Robeco 103,50 104,10
Rodamco 158,80 159,10
Rolinco 98,50 99,20
Rorento 61,50 f 61,50
Stork VMF 29,20 29,40
Unilever 130,50 132,00
Ver.Bezit VNU 94,50 93,50
VOC 36,70 36,50
Wessanen 85.00 84,70
Wolt Kluwer 157.50 157,50

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 129,45 129,40
12% NL 81-91 110,90 110,90
12/2NL 81-91 109,30 109,30
12 NL 81-91 106,30 106,30
ll3/4 NL 81-91 107,80 107,80
111/2NL 80-90 103,45 103,45
lIV2NL 81-91 106,10 106,10
lIV2NL 81-92 109,10 109,10
lIV2NL 82-92 109,40 109,40
ll'/4NL 81-96 113,50 113,50
ll'/4 NL 82-92 107,30 107,30
11 NL 82-92 108,25 108,25
103ANL 80-95 108,90 108,90
103A NL 81-91 104,35 104,35
10'ANL 80-00 120,60 120,60
lOV2 NL 82-92 106,50 106,45
lOV2 NL 82-89 102,35 102,35
10'ANL 80-90 104,50 104,50
10/4 NL 86-96 117,20 117,20
10'ANL 82-92 106,70 106,70
10/4 NL 87-97 118,50 118,50
10 NL 80-90 103,35 103,35
10 NL 82-92 107,00 106,95
10 NL 82-89-1 101,25 101,25
10 NL 82-89-2 102,70 102,70
9/2 NL 80-95 104,70 104,70
9/2 NL 83-90 102,85 102,85
91/2 NL 86-93 107,95 107,95
9'A NL 79-89 102,50 102,50
9NL 79-94 103,45 103,45
9NL 83-93 106,15 106,10
83A NL 79-94 102,80 102,80
8% NL 79-89 101,80 101.80
8% NL 84-94 107,20 107,10
BV2 NL 79-89 100,65 100,65
BV2 NL 83-94 105,40 105,40
BV2 NLB4-94-1 105,50 105,50
BV2 NLB4-94-2 111.65 111,50
BV2 NLB4-91-1 102,20 102,20
BV2NLB4-91-2 102,65 102,65

BV2 NLB4-91-3 102,90 102,85
BV2 NLB7-95 107,80 107,70
B/4 NL 77-92 102,50 102,50
B/4 NL 77-93 102,60 102,60
BV4 NL 79-89 100,10
BA NL 83-93 103,95 103.85
B'/. NL 84-94 105,10 105,10
B/4 NL 85-95 106,40 106,10
BNL 83-93 103,20 103,20
BNL 85-95 105,45 105,20
7% NL 77-97 102,50 102,50
73A NL 77-92 102,50 102,50
7% NL 82-93 103.00 103,00
7 3A NL 85-00 105,80 105,70
7V2 NL 78-93 102,35 102,35
7/2 NLB3-90-1 101,20 101,35
7/2 NLB3-90-2 100,60 100,60
7/2 NL 84-00 104,65 104,55
7/2 NL 85-95 103,70 103,40
7/2 NL 85-2 95 103,70 103,70
7/2 NL 86-93 102,60 102,60
7NL 66-91 100,90 101,00
7NL 66-92 101,60 101,60
7NL 69-94 100,60 100,60
7NL 85-92/96 101,95 101,80
7NL87p93 102,35 102,20
63A NL 78-98 101,65 101,65
63/4 NLI-2 85-95 101.00 100,70
6% NL 86-96 101,05 100,90
63A NL 88-98 100,25 100,15
6% NL 89-99 100,30 100,20
6V2NL6B-93-I 100,20 100.20
6V2NL6B-93-2 100,20 100,20
6V2 NL 68-94 100.10 100.10
6V2 NL 86-96 99.50 99,40
6V2 NL 87-94 100.10 99,95
6V2 NL 88-96 99.50 99,35
6V2 NL 88-98 98,70 98,55
6V2 NL 89-99 98,60 98,45
6NL 87 98.40 98,25
6'A NL 66-91 100,10 100.10
6V4 NL 67-92 100,40 100,40
6'/4NLB6-92/6 98,85 98,75
6/4 NL 86/96 98,00 97,90
6>/4 NLB6p95 98,70 98,50
6V'4 NLB7-3p95 98,70 98.45
61/4NLB7-1/95 98,45 98,30
61/4NLB7-2/95 98,45 98.30
6V4NLBB-94 99,10 99,00
6V4NLBB-98 98,00 97,90
6NL67-92 99,70 99,70
6NL 87-94 97,95 97,85
6NL 88-94 97,90 97,70
6NL 88-95 97,30 97,25
6 NLBB-96 96,85 96,70
5% NL6S-90-1 99,60 99,40
5% NL6S-90-2 99,60 99,40
s/4 NL64-89-1 99,60 99,60
s/4 NL64-89-2 99,60 99,60
SNL 64-94 99,00 98,80
4Vi NL 59-89 99,90
4/2 NL 60-90 99,00 98,70
4/2 NL 63-93 99,00 98,60
4'A NL 60-90 99,00 98,80
4/4 NL 61-91 99,00 98,80
V/i NL63-93-1 98.80 98,60
4»/4 NL63-93-2 98.80 98,40
4NL 62-92 99,00 98,70
3% NL 53-93 98.90 98,60
3V4 NL 848-98 97,40 97,20
V/a NL 50-90 98,70 98,40
3'A NL 54-94 98,30 98,10
3'A NL 55-95 98,30 97,90

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 102.90 103,20e
8Asd.R.B4-92 101,70 101,50
BV4 A.1.R.85 107.00 107,50
6'/2BobelB6a 91,00 90,50
6'/4Bührm.73 220,00
6/4 Cham 86 89,50 90,00
5 Enraf-N.86 97,90 98,50b
6Hoogov. 85 116.50 117.00
B'/2HolecBs 98,50 98,70
sHoop Co 87 90,90 90,90
83/4KNSM 75 HB,OO 149,00

73A Nutr.72 340,00 340,00
6/2 Nijv.Bs 134,00 135,00
6V2 R 01.67 99,50 99,5014 SHV 81 154,20 154,20
8% Stevin76 102,50 103,00
BV2 Volker7B 102,50 103,00
Binnenl. aandelen
Aalberts lnd 33,00 33,50
ACF-Holding 58,30 60,40
Ahrend Gr. c 176,30 176,00
Alg.Bank.Ned 44,00 44,50
ABN div'B9 42,50 42,50
Asd Opt. Tr. 26,50 26,50
Asd Rubber 9,00 9,00
Ant. Verif. 340,00
Atag Hold c 80,00 8L',50
Autlnd.R'dam 66,00 64,00
BAM-Holding 285,00 300,00
Batenburg 73,00 74,00
Beers 126,30 126,50
Begemann 71,70 72,30
Belindo 420,00 420,00
Berkei's P. 8,60 8,20
Blyd.-Will. 27,20 27,00
Boer De, Kon. 310,00 317,00
de Boer Winkelbedr. 59,00 58,80
Boskalis W. 13,80 13,50
Boskalis pr 10,80 e 10,75
Braat Bouw 873,00 860,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 872,00 875,00
Calvéprefc 4500,00 4500,00e
Center Parcs 61,00 60,60
Centr.Suiker 65,20 65,50
Chamotte Unie 13,60 13.70
CinduKey 100,00 102,00
Claimindo 408,50 408.50
Cred.LßN 76,20 76,50
Crown v.G.c 73,70 74,50
Desseaux 196,00 197,00e
Dordtsche pr. 227,50 229,50
Dorp-Groep 42,20 41,80
Dorp v.div.B9 44.00
Econosto 201,00 207,00
EMBA 119,00 119,00
Enraf-N.c. 47,20 47,50
Eriks hold. 303,50 309.00
Frans Maas c. 67,20 66,00
Furness 95,00 97,00
Gamma Holding 70,00 70,60
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,10 28,20
Geveke 39,80 40,00
Giessen-de N. 107,00 123,00
Goudsmit Ed. 192,00 197,00
Grasso's Kon. 96.00 95,10
Grolsch 109,00 110,20
GTI-Holding 148,80 150,50
Hagemeyer 83,50 83,00
H.B.G. 181,00 183,50
HCS Techn 15,10 15,20
Hein Hold 129,00 132,00
Hoek's Mach. 168,00 168,00
Holdoh Hout 428,00 435.00
Holec 16,70 17,50
H.A.L.Tr. b 1480,00 1480,00
Holl.Am.Line 1490,00 1490,00
Heineken Hld 129,00 132,00
Holl.Sea S. 1,65 1,66
HoU. Kloos 330,00 b 352,00
Hoop en Co 14,20 14,10
Hunter D.pr. 2,01
ICA Holding 16,80 16,80
IGB Holding 40,30 39,80
IHC Caland 20,30 21,80
Industr. My 174,00 169,00
Ing.Bur.Kondor 595,00 594,00
Kas-Ass. 38,80 38,80
Kempen Holding 17,00 17,80
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 77,60 78,50
KBB (eert.) 76,70 78,00
Kon.Sphinx 70,20 70,20
Koppelpoort H. 270,00 271,00
Krasnapolsky 155,50 155,50

Landré & Gl. 44,80 44,60
Macintosh 45,60 46,00
Maxwell Petr. 580,00 580,00
Medicopharma 75,30 76,50
Melia Int. 7,50 7,70
MHVAmsterdam 21,60 21,30
Moeara Enim 1055,00 1080,00
M.Enim 08-cert 14100,00 14000,00
Moolen en Co 33,60 33.70
Mulder Bosk. 38,60 38,70
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 429,00 431,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,40 48,50
NIB 520,00 519,00
NBM-Amstelland 17,20 17,30
NEDAP 276,00 284,00
NKF Hold.cert. 232,50 235,00
Ned.Part.Mij 31,60 32,20
Ned.Spnngst. 9400,00 9450,00
Norit 649,00 649,00
Nutrieia 242,00 245,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 79,30 80,80
OTRA 495,00 501,50
Palthe 158,00 159,50
Polynorm 86,50 89,00
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 54,00 55,00
Reesink 63.00 64,00
Riva 57,50 57,30
Riva (eert.) 56,50 55,90
Samas Groep 61.50 61,50
Sanders Beh. 80.00 80,50
Sarakreek 37,30 37,40
Schuitema 1270,00a1200,00
Schuttersv. 84,50 84,50
Smit Intern. 26,70 26,70
Stßankiers c. 27,50 26,80
Telegraaf De 442,00 438,00
Text.Twenthe 260,00 257,00
Tulip Comp. 61,30 61,50
Tw.Kabel Hold 133,50 133,00a
Übbink 99,40 102,50
Union Fiets. 16,00 15,70
Ver.Glasfabr. 237,00 238.50
Verto 69,50 70,90
Volker Stev. 57.30 58,30
Volmac Softw. 84,40 84,60
Vredestein 20,20 20,30
VRG Gem.Bez. 175,50 179,00
Wegener Tyl 171,00 176,50
West Invest 21,50 22,00
Wolters Kluwer 158,00 157,50
idem div 89 154,50 154,00
Wyers 60,60 61,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,00 36,00
ABN Aand.f. 68,80 69,50
ABN Belegi. 52,40 52,50
ALBEFO 51,40 51,50
Aldollar BF $ 20.50 20,50
Alg.Fondsenb. 227,00 228,00
Alliance Fd 13,00 13,40
Amba 44,20 44,50
America Fund 271,00 272,00
AmroA.inF. 91,60 91,70
Amro Neth.F. 69,60 70,00
Amro Eur.F. 65,70 66,80
Amvabel 97,70 98,50
AsianTigersFd 53,60 54,00
Bemco Austr. 65,20 66,00
Berendaal 105,30 106,40
Bever Belegg. 28,20 28,20
BOGAMIJ 116,00 117,20
Buizerdlaan 36,60 36.30
Delta Lloyd 40,40 40,10
DPAm. Gr.F. 21.50 21,60
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,50 73,60
Eurinvest(l) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 5,30 5,30
EurGrFund 52,60 52,90
Hend.Eur.Gr.F. 165,70 166,50

Henderson Spint 71,10 71.50
Holland Fund 62,00 63,00
Holl.Obl.Fonds 119,80 120,90
HolLPacF. 109,00 109,70

' Interbonds 565.00 565,00
InteretT.soo 34,70 35,40
Intereff.Warr. 239.50 240,00
Japan Fund 47,40 47,00
MX Int.Vent. 60,50 60,50 e
Nat.Res.Fund 1380.00 1390,00
NMBDutch Fund 34,70 34,80
NMBOblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 102,00 102,00
NMBVast Goed 38,20 38,60
Obam. Belegg. 193,00 194,70
OAMFRentef. 15,00 15,00
Orcur.Ned.p. 46,70 46,70
Rentalent Bel. 1357,40 1357,40
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 17,85 18,00
Technology F. 19,90 19,90
Tokyo Pac. H. 245,00 244,00
Trans Eur.F. 70,00 70,60
Transpac.F. 540,00 555,00
Um-Invest 117,50 118.50
Unico Inv.F. 82,50 82.80
Unifonds 27,00 26,60
Vast Ned 122,40 122.40
Venture F.N. 41,50 42,00
VIB NV 85,80 86,00
WBO Int. 78.20 78,50
Wereldhave NV 205.70 206,00
Wereldh.divB9 202,50 203,00

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4Ü) 105,40 105,20
3/2 EngWarL 36,50 36,00
5 34 EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal lnd 33,70 33,80
Amer. Brands 62,70 62,70
Amer. Expres 29,10 29.40
Am.Tel.& Tel. 30.60 30,70
Ameritech 49,10 49,70
Amprovest Cap. 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 29,40 29.50
Atl. Richf. 84,00 84,30
BAT Industr. 5,00 5.20
Bell Atlantic 72,90 73,20
BellCanEnterpr 37,10 37,10
Bell Res.Adlr 1,42 1,42
Bell South 41,30 41,00
BET Public 2,43 2,40
Bethl. Steel 24,75 25,20
Boeing Comp. 60,60 63,00
Chevron Corp. 47,50
Chrysler 29,00 29,00
Citicorp. 26,70 27,30
Colgate-Palm. 45,00 46,00
Comm. Edison 34.00 34,00
Comp.Gen.El. 412,00 410,00
Control Data 20,50 20,60
Dai-IchiYen 3660,00 3680,00
Dow Chemical 92,20 94.40
Du Pont 98,00 99,75
Eastman Kodak 47,10 47,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 219,00 227,00
Exxon Corp. 44,80 45,30
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,00 22,00
Ford Motor 51,80 51,60
Gen. Electric 45,80 46,70
Gen. Motors 89,50 89,30
Gillette 33,60 d 33,50
Goodyear 49,00 49,00
Grace 4 Co, 27,60 27,80d
Honeywell 59,30 59,50
Int.Bus.Mach. 123,75 127,00
Intern.Flavor 48,75 49,75
Intern. Paper 49,40 49,25
ITT Corp. 54.20 54.60

Litton Ind. 75.20 75,00
Lockheed 43,70 43,70
Minnesota Mimng 65,50 67,00
Mobil Oil 47,10 47,80
News Corp Auss 10,50 11,00
Nynex 67,70 68.60
Occ.Petr.Corp 27,20 27,70
Pac. Telesis 32,20 32,60
P.& 0. ® 5,80 5,80
Pepsico 38,20 38,40
Philip Morris C. 103,25 106,40
PhiU. Petr. 21,50 21,50
Polaroid 40,10 39,50
Pnvatb Dkr 304.00 304,00
Quaker Oats 54,25 54,50
RJR Nabisco 94,50 95,50
SLGobin Ffr 630,00 628,00
'Saralee 47,00 48.50
Schlumberger 34.60 35,30
Sears Roebuck 41,20
Southw. Bell 43,00 43.00
Suzuki (yen) 800,00 809,00
Tandy Corp. 39,90 41,60
Texaco 54,80 54.25
Texas Instr. 42,60 43,90
TIP Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 1060,00 1080.00
Union Carbide 27,60 27,80
Union Pacific 68,00 68,00
Unisys 28,80 29,00
USX Corp 31,00 30,80
US West 59.60 60,00
Warner Lamb. 78.60 78,30
Westinghouse 53,90 54,70
Woolworth 52,40 d 52,80
Xerox Corp. 60.00 61,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52,90 53.00
Am. Home Prod. 165,00 170,00
ATT Nedam 62,00 62,50
ASARCO Ine. 56.00
Atl.Richf. 174.00 175,00
Boeing Corp. 120,00 129,00
Can. Pacific 37,00 39,50
Chevron Corp. 100,00
Chrysler 57,00 d 58,00
Citicorp. 53,70 54,50
Colgate-Palm. 93,00 93,00
Control Data 38,00 39,00
Dow Chemical 189,00 195.00
Eastman Kodak 96,00 100,00
Exxon Corp. 91.00 92,50
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electric 94,00 95,30
Gen. Motors 183,50 185,00
Gillette 69,00 70,00
Goodyear 99,50 101,00
Inco 75,00 78,00
1.8.M. 249.00 255,50
Int. Flavors 100.50 102,50
ITT Corp. 109,50 110,50
Kroger 18,00 18.00
Lockheed 90.00 90.50
Merck & Co. 126,00 129.20
Minn. Min. 135,00 137,00
Pepsi Co. 77,00 79.50
Philip Morris C. 211,50 218,00
Phill. Petr. 42,00 42,00
Polaroid 75,50 75,00
Procter & G. 184,00
Quaker Oats 104,00 103,00
Schlumberger 69,60 72,00
Sears Roebuck 85.50 84,50
Shell Canada 80,50 81,00
Tandy Corp. 80,50 82,00
Texas Instr. 87,00 89,50
Union Pacific 141,00 139,00
Unisys Corp 58,00 58,00
USX Corp 62,50 62,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 111,50 113,00
Woolworth 107,00 108,00
Xerox Corp. 118,00 120,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 543.00 540,00
Dresdner B. 310.00 310,00
Hitachi(soo) 1400.00 1400.00
Hoechst 303.00 307.50
Mits.El.(soo) 410,00 410.00
Nestlé 7300,00
Siemens 533,00 540,00

Warrants
Akzo 41,40 42,80
AMRO warr. 3,10 3,00
Asia Pac Gr F. 7,00 7,10
Bogamij 9,80 9,70
Falcons Sec. 14,60 14,80
Honda motor co. 2550,00 2675,00
K.L.M. 85-92 124,00 125,00
Phiüps 85-89 18,30 18,10
St.Bankiers a 2,10 2,10
St.Bankiers b 3,20 3,20

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100.00 100,00

Aegon warr 13,20 13,20
10'AABN 87 98,00 98,00
13Amev 85 97.75 98,00
13Amev 85 95,80 95,80
10 AmevBs 100,75 100.75
11 Amev 86 99,00 99.00
14'iAmro87 98,15 98,15
13 Amro-BankB2 101,50 101.50
10' 2 Amro 86 97,75 97.75
10Amro 87 98,80 98,80
534Amr086 101,15 101.15
Amro Bank wr 29,00 29,50
Amro zw 86 68.50 68.50
9 BMHecu 85-92 102.00 102,00
7 BMH87 98,00 98,00
HCCRaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 105,00 104,75
7 CCRabo 84 108,00 108,00
IOWEEG-ecu 84 101,25 101,25
934E18-ecu 85 105,50 105,50
12/2 HlAirl.F 93,75 93.75
12NIB(B) 85-90 102.00 102.00
11V4NGU83 101.50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB 86 86.25 86,25
NMB warrants 41,75 42,00
834 Phü. 86 95,50 95,50
63/4 Phil.B3 95,10 95,10
14'/4 Un.Becumy 86 99,75
12'AUnil. 97,50 97,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,20 5.20
Bredero eert. 1.50 1.40
11 Bredero 0.90 0.65

Breev. aand. 6,70 . 6.70
Breev. eert. 6,00 6.00
Leidsche Wol 2.20 b 2,90
LTV Corp. 2,10 2.10

"Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1.55 1,51
7'/sRSV69 90,00 90,00

Parallelmarkt
Alanheri 16,90 16,90
Berghuizer 59,00 58,00
Besouw Van c. 41,50 42,50
CB Obhg.F.l 101,50
CB Obhg.F.2 101.60

'CBOblig.F.3 103.10
DeDrie Electr. 28,00 28,20
Dentex Groep 36,70 37.50
Dico Intern. 82.50 83,00
DOCdata 33,00 32,20
Geld.Pap.c. 75,50 76,70
Gouda Vuurv c 64,00 e 65,00
Groenendijk 31,00 31,40

Grontmij c. 101,00 100,00
Hes Beheer 223.00 223,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3,50 3,60
Infotheek Gr 20,50 20,70
Interview Eur. 7,80 7,80
Inv. Mij Ned. 44.30 45,00
KLM Kleding 28,30 28.30
Kuehne+Heitz 27,10 27,00
LCI Comp.Gr. 37,00 e 36.90
Melle 285.00 285,00
Nedschroef 72,00 73,50
Neways Elec. 10.50 10,60
NOG Bel.fonds 29,90 29,90
Pie Med. 11,50 11,20
Poolgarant 10,35 10,35
Simac Tech. 17,90 17,50
Text Lite 5,90 6,10
VerkadeKon. 265,00 268,00
Weweler 74,20 75,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k,

aegn c apr 90,00 361 6,10 7.30
aegn c apr 95,00 317 2,80 3,90
akzo c apr 150,00 433 10,50 11,30

.akzo c apr 160,00 1089 5,30 5.70
akzo c apr 170,00 775 2.00 2,30
akzo p apr 150,00 448 3,00 2.80
amro c apr 85,00 271 2,60 2.60
buhr c apr 65,00 274 1,70 2,10
eoE c feb 255,00 361 14,50a 16,00
eoE c feb 265.00 688 6,50 8,00
eoE c feb 270,00 1329 3,80 4,80
eoE c mrt 265.00 269 9,00b 10,38-
-eoE c mrt 275,00 869 4,10 4,8*
eoE p feb 260,00 396 1,40 1.20
eoE p feb 265,00 445 3,00 2,20
eoE p feb 270,00 362 5,10 3,90
eoE p mrt 265,00 756 5,10 3,80 b
giSt c apr 40,00 339 1.30 a 1,60
giSt c apr 50,00 403 030 0.30
giSt c jul 40,00 305 2,20 2.40
hoog c apr 70,00 263 7,60 8.40
hoog c apr 75,00 514 4,60 5,10
hoog c apr 80,00 525 2,30 3.00
kim c apr 45,00 520 1,70 2,00
kim c jul 45,00 351 3,00 3,40
knP c apr 50,00 362 2,30 2,70
nis p feb 112,50 350 1,10 1,20
nlw p mei 100,00 1575 I,loa 0,90
nlw p mei 102.50 250 2,80 a 2,80
nlw p «91 100,00 250 3,00 a 2,90
natn c apr 70,00 251 1,90 2,10
natn c jul 70,00 244 2,60 2,90
obl p nov 97,50 500 0,65 a 0,60
phil c apr 30,00 272 6,70 7,20 b
phil c apr 35,00 859 2,70 3,00
phil c apr 40,00 426 0,70 0,80
phil c jul 40,00 390 1,20 1,30
phil c 093 30,00 254 11,30 11,40
ohe c apr 115,00 364 10,20 11,20
olie c apr 120,00 629 6,40 7,00
ohe c apr 125,00 881 3,10 3,70 b
ohe c apr 130,00 364 1,50 1,80
olie p apr 120,00 1503 1,60 1,00
ohe p apr 125,00 802 3.80 3,10
unil c apr 120,00 770 12,00 13,10
unil c apr 140,00 817 1,50 I,Bob
unil c jul 140,00 544 2,80 3,10
unil p apr 120,00 314 1,20 0,70 b
unil p apr 130,00 299 4,30 a 3.30

a=laten g=bieden+ei-di«.
b=bieden h=laten+tx-in.
c=ei-cliin k-gedun-t-h
d=ei-di«idend l=gedaaa+g
e=gedaan-t-bieden »k=slotkoers vorige dag
f=gedaap+laten sk=slotkoers gisteren

Kamminga ziet
weinig heil in
deeltijdarbeid

DEN HAAG - VoorzitterKamminga van het
Koninklijk Nederlands Ondernemersver-
bond (KNOV) vindt deeltijdarbeid geen
'wonderformule' in de strijd tegen de werk-
loosheid. Nu arbeidstijdverkorting praktisch
failliet is, mag de aandacht niet naar deeltijd-
arbeid worden verlegd, zo waarschuwde hij
gisteren in Den Haag tijdens de presentatie
van een onderzoek naar deeltijdwerk in het
industriëlemidden- en kleinbedrijf.

„Deeltijdarbeid moet dienstbaarzijn aan het
goed functioneren van het bedrijf en mag
nooit tot doel worden verheven", vindt Kam-
minga. Volgens het onderzoek, dat onder toe-
zicht stond van de SER-commissie voor on-
derzoek van bedrijven, verricht een kwart

van de beroepsbevolking arbeid in deeltijd.
Het gaat om 1,27 miljoen mensen, van wie 80
procent vrouw is. In het industriële midden-
en kleinbedrijf (minder dan 100 werknemers)
heeft deeltijdarbeid nauwelijks wortel ge-
schoten. Slechts acht procent van de betrek-

kingen wordt in deeltijd verricht en dan gaat
het om kantine- en schoonmaakwerk en een-
voudige administratieve arbeid. Technische
werkzaamheden dievakbekwaamheid verei-
sen worden vrijwel uitsluitend door fullti-
mers verricht.
De voorzitter van de grootste werkgeversor-
ganisatie in het midden- en kleinbedrijf
noemde twee redenen voor de lage score in
de kleine industriële bedrijven. In de eerste
plaats organisatorische, wat nauw samen-
hangt met de wijze van produktie die gericht
is op het naadloos aansluiten van de produk-
tiefasen en voortgang in kwaliteit.
In de tweede plaats noemde hij het kosten-
probleem: de sterkere druk op het organisa-
torische apparaat vergteen grotere overhead.

Indruk dat massaal wordt 'gemajoreerd'

DSM-stukken mateloos
populair in Limburg

Van onze redactie economie
HEERLEN - Het loopt storm
op de aandelen DSM. Nu is er
al meervraag naar de aandelen
dan er verkocht kunnen wor-
den. De inschrijving wordt
ruimschoots overtekend. Al-
leen in Limburg is al voor eni-
ge tientallen miljoenen op de
waardepapieren ingeschre-
ven. Bij de filialen van de
Amro Bank in deze provincie
hebben zich meer dan duizend
gegadigden voor de effecten
van de Limbugse chemiegi-
gant ingeschreven en ook bij
de andere banken is er veel
vraag naar.

De banken hebben de indruk dat
velen bewust voor een groter be-
drag inschrijven dan ze uiteindelijk
aan aandelen wensen te ontvangen.
In beurskringen wordt dat 'majore-
ren' genoemd. Inschrijvers weten
dat in geval van een overtekening

op de aandelen iedere gegadigde
naar evenredigheid met minder
stukken genoegen moet nemen dan
hij besteld heeft.
Door nu reeds te veel aandelen te
vragen, zijn de inschrijvers uitein-
delijk toch verzekerd van een bevre-
digende hoeveelheid effecten. De
banken hebben wel hun bedenkin-
gen over deze handelwijze, maar
voorkomen kunnen ze het niet.

Volgens H. Hol, districtsdirecteur
van de Amro Bank, worden in Lim-
burg waarschijnlijk veel DSM-stuk-
ken gekocht om emotionele rede-
nen. „De belangstelling tot nu toe
heeft onze stoutste verwachtingen
overtroffen.
Kennelijk is de emotionele binding
met het Limburgse chemieconcern
groter dan we hadden ingeschat."
Aan de andere kant van de Lim-
burgse grenzen valt de belangstel-
ling overigens tegen. Zowel bij de
Generale Bank in Leuven als bh de
Deutsche Bank in Aken had men
meer inschrijvingen verwacht.

# In het instituut
voor plasmafysica
Rijnhuizen in
Nieuwegein is een
experiment op het
terrein van
kernfusie-onderzoek
begonnen. Het
experiment dient om
de problemen met de
stabiliteit van
superhete gassen te
onderzoeken.

economie

Wegvervoer
dreigt met
start acties

- De werkgevers in het
zijn niet

kgaan op het ultimatum van de
J^ersbonden van FNV en CNV
'^ijdag voor het middaguur met

voorstellen voor de nieuwe
r te komen. In een brief aan hei-
enden stelt voorzitter H. Berg-
s van de Federatie Wegvervoer

* bereid te zijn in te gaan op de
ÏJjeis en invoering van nieuwe ar-
,(lssystemen.

;bonden raadplegen zondag hun
*&> ondermeer in Venlo en in de
j^dert in Sittard te 14.30 uur,

naar verwachting al zondag-
Jjd acties beginnen: werkonder-
fegen van acht tot 48 uur bij be-
ren> pleisterplaatsen en indu-

'tkgeversvoorzitter Bergmans

* in de brief nog eens dat de
J'Jüimte van vier tot vijf procent
:'e bonden opeisenvoor verbete-
-2*>van de arbeidsvoorwaarden, fu-

* is voor de bedrijfstak. Dat zou
f^n enkele jaren 15.000 van de in

70.000 arbeidsplaatsen kos-
£ Daarvoor willen de werkgevers
*ai verantwoordelijkheid dragen.

Onderhandelingen
textiel beginnen
met schone lei

GENÈVE- De belangrijkste impor-
teurs en exporteurs van textiel en
kleding zijn gisteren overeengeko-
men om de onderhandelingen over
de wereldhandel in deze produkten
met een schone lei te beginnen. De
landen praten met elkaar in het ka-
der van de GATT (Algemene Over-
eenkomst inzake Tarieven en Han-
del). Dat hebben ze in december in
Montreal ook al gedaan maar toen
konden ze niet tot overeenstem-
ming komen.

Toen is wel een verklaring opge-
steld waarin de geschillen tussen
importerende en exporterende lan-
den werden uiteengezet. Deze ver-
klaring is nu geschrapt om een
nieuw begin te kunnen maken. De
GATT wil de wereldhandel in tex-
tiel en kleding van alle belemmerin-
gen ontdoen. De handel wordt nu
gereguleerd door het Multi-Vezel-
akkoord (MVA), dat industrielan-
den de mogelijkheid geeft om de ex-
port van ontwikkelingslanden bui-
ten de grenzen te houden. De mees-
te ontwikkelingslanden willen van
het MVA af, terwijl de industrielan-
den hun eigen industrie willen blij-
ven beschermen.

Ondernemers naar
'starter-inn'

HEERLEN - Zestien pas gestarte
ondernemers uit de regio Oostelijk
Zuid-Limburg zijn gistermiddag
begonnen aan een zogenoemde
'starter-inn'. De bedoeling is dat de
ondernemers door dit project gesti-
muleerd,worden in hun bedrijfsvoe-
ring. Het project - in het kader van
het Europees stimuleringsprogram-
ma voor deze regio - bestaat uit drie
weekendbijeenkomsten waarop de
pas gestarte ondernemers worden
bijgespijkerd zodat hun onderne-
ming nog meer kans van slagen
heeft.

Renault schrapt
arbeidsplaatsen

PARIJS - Het Franse automobiel-
concern Renault zal dit jaar 2753 ar-
beidsplaatsen schrappen. Daarbij
worden 1650 mensen vervroegd met
pensioen gstuurd. Gastarbeiders
kunnen aanspraak maken op een te-
rugkeerpremie en Franse werkne-
mers die vrijwillig vertrekken ont-
vangen 50.000 frank (16.700 gulden).
Dat heeft de vakbond CGT bekend-
gemaakt.
Renault heeft sinds 1984 al onge-
veer 35.000 arbeidsplaatsen ge-
schrapt. De produktiviteit per werk-
nemer is inmiddels vergroot van
tien tot vijftien auto's per jaar. In
1994 wil Renault het aantal werkne-
mers hebben teruggedrongen van
de huidige 70.000 tot 50.000. De pro-
duktiviteit per werknemer per jaar
moet dan twintig auto's bedragen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 27-01-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.790/ 27.290;
vorige ’26.940/27.440; bewerkt ver-
koop ’ 28.890; vorige ’ 29.040 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 370-/ 440 vorige

’ 375-/ 445; bewerkt verkoop ’ 480 la-
ten, vorige ’ 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,03 2,15
Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,70 1,82
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1.77 1,89
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,50 135,00 "Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schill.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89\Griekse dr. (100) 1,20 1,40 J
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) 0.01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,08875-09125
Brits pond 3,6925-6975
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,160-33,210
Belg. franc 5,3915-3965
Zwits. franc 132,790-840
Japanse yen 162,61-162,71
Ital. lire 15,405-455
Zweedse kroon 33,135-33,185
Deense kroon 29,060-29,110
Noorsekroon 31,170-31,220
Canad. dollar 1,76425-76675
Oost. schill 16,0410-0510
lers pond 3,0190-0290
Spaanse pes 1,8150-8250
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8300-8400
Hongk.doUar 26,70-26,95
Nieuwz.dollar 1,2725-2825
AntiU.gulden 1,1550-1850
Surin. gulden 1,1550-1950
Saudische rial 55,60-55,85
Ecu gulden 2,3530-3580

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/- 'CBS-indiees 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 307,2 309,1
alg.-lokaal 297,9 299,1
internationals 317,2 320,0
industrie 268,9 270,5
scheep/luchtv. 273,5 273,0
banken 362.3 362,9
verzekering 610,0 612,9
handel 496,0 493,6
cbsobl.index 113,0 113,0
rend. staatsl. 6,51 6,54
waarvan 3-5 jr 6,45 6,48
waarvan 5-8 jr 6,53 6,54
waarv.s langst 6,64 6,67
rend. bng-len. 6,73 6,74
rend. banklen. 65,0 6,50

Het grootste autoconcern van Ja-
pan, Toyota, gaat studeren op de mo-
gelijkhedenvoor een fabriek in Groot-
Britannië. Ook Nederland en Frank-
rijk komen daar nog voor in aanmer-'
king. Het autoconcern wil zeshonderd
miljoen pond (2,22 miljard gulden) in-
vesteren in een nieuwe fabriek die
200.000 auto's per jaar voortbrengt.
Daarmee zijn 3.000 banen gemoeid.

(ADVERTENTIE)

rrn amb.i. 88 en P.D.I.
L(- L/ |lf HEI ( HEW2, HS- en HP-modulen

INrUlxt^xTU l(~/\ Kursussen te Heerlen en Maastricht
xt~\r}ir^i

’->|
e |^" £7A / Meer informatie? Bel 045_71760° °f stuur

f jil I //_///wf 7f"/lf onderstaande coupon ongefrankeerd naar:
fc*fc^f fc^ff IWMI W... CC.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen

'N GOEDEKEUS! ~ '"_
woonpl: ,
Opl: lft: tel:

(ADVERTENTIE)

SIEMENS
" b emens Autotelefoon.
I' r*n bent u zeker goed
t verbonden.

_^_^_^_^_^_^__-i

■ ■Veel onderwegxWëM fl en onbereikbaar?■ fl Met de Siemensi fl V Autotelefoon
1fl V besteedt u uw tijd

jfl efficiënt.
V" optimale ontvangst-
fl gevoeligheid

IH " intern telefoonboek voor
fl nummers en namenH " hands-free schakeling
V " 2 jaar garantie op zend/V ontvanger, overal in

fl Nederland bij alleB dealers voor Siemens
H/ Autotelefoon.

Siemens
Mobiele Communicatie

Z )■Siemens
t/^ miniai. ï innannn» comimkim;yvvvvvvvv<

Oeautorisserd dealer voor Siemens Autoteletoon.

,_^^H| Postbus 121
I 6400 AC

'^^*^**fl I Heerlen
" u,o Telecommunicatie Nederland bv

: informatie
045-426150

, Nu leverbaar

Zaterdag 28 januari 19899
Limburgs dagblad
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WELKOM AAN BOORD!
Beleef de betovering van de CARIBBEAN of de

MIDDELLANDSE ZEE
Geniet van een ongedwongen luxe leventje op een
elegant cruiseschip met een superservice, uitsteken-
de maaltijden, bruisend amusement en nog veel
meer.... Profiteer van de unieke direktverkoopvan
de rederij, dieexclusieve cruises betaalbaar maakt.
Ervaar de volledige verzorging met Nederlandse
reisleiding, vluchten en transfers, die u door een ja-
renlange ervaring worden gegarandeerd.
SPECIALE CRUISEAANBIEDINGEN;

|Mi_j_sTMAtï»»ï^
CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

8 indrukwekkende dagen OOCvanaf ■ _90i'
WEKELIJKS VAN MAART T/M DECEMBER

f~~POLPHi*ï \
GRIEKENLAND " TURKIJE " JOEGOSLAVIË

8 schitterende dagen met de _LOCnieuwe Dolphin vanaf ■ *§5fOb"
WEKELIJKS VAN APRIL T/M OKTOBER

OOSTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE
10 of 13 heerlijke dagen met de AAC
gezellige Adriana vanaf 1 9«9i a

VERTREK: MAART T/M OKTOBER

CARIBBEAN " FLORIDA " BAHAMAS
10 fantastische dagen met de 9OOKberoemde Mermoz vanaf _■_aïvdn"

VERTREK: FEBRUARI T/M APRIL

ONTDEK EEN NIEUWE WERELD
en bestel de uitvoerige kleurenfolders d.m.v. onderstaan-
de bon ongefrankeerd op te sturen naar
antwoordnr.: 3109, 3760 WD Soesterberg

I BÖN
Dhr/mevr
Adres
Postcode/woonplaats

OF BEL

KSJ^ holiday
mm

03463-53778/52406

Ameland, vrijst.' vak.wo-
ning, alles gelijkvloers, c.v.
/ktv. Geleg. nabij trop.
zwemb. Inl. 05116-43990.
Terschelling: 6-per-
soons zomerhuisje te
huur.
Inl. 05980-26252.
Texel, luxe bungalow,
6-pers., ook weekend en
midweek.
Tel. 058-667501.
AMELAND + TERSCHEL-
LING. Voll. inger. stacaravans
th., 2 sl.kmrs. Vrij vóór 15/7,
na 12/8. Voor- + naseizoen
«0+ korting. Tel. 058-666074.
VILLA-PARK TEXEL, 6-pers. 5*
bung.'», kl.tv., bad, o.haard, cv.,
w.ertoVmioV*. v.a. / 256.-, wk. tot '40% korting.Tal. 02940-10097/ ,1 7392. Ook w-end, ipee. Krokus-/Paasaanb. '[l

USA-RONDREIS. Mede- 'reizigers gezocht. Part. en 'goedkoop. Tel. 01646-
-12620.

_R7*wf^l I
FRANCE INDIVIDUELLE I
Vakantiewoningen aan alle <Franse kusten. Compleet inge-
richte luxe bungalowtenten en j
comfortabele stacaravans op
de mooiste campings van -Frankrijk. 'Tel. 020-26 47 11. "

Op 95 km van Maastricht
ligt de 4* ANWB-camping
waar u alles vindt voor een
ideale vakantie. Inl. 03404-
-60446.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.
Inl.: 05765- 10 71 of post-
bus 19, 7370 AA Loenen.

USA-RONDREIS. Mede-
reizigers gezocht. Part. en
goedkoop. Tel. 01646-
-12620.

Wigwam CAMPINGREIZEN
naar camping Mas Nou,
Rosas-Spanje voor jong en
oud per luxe touringcar. Prij-
zen va. 10 dgn./p.p. 225-
-nkl. busretour, tent, inventa-
ris, standplaats! Korting
sigen vervoer: 100 p.p.
v*raag gratis onze brochure
ian. Tel. 045-324000 Ho-
/enstr. 126, 6374 HG Land-
graaf.

SAUERLAND, komf. vak-
,won. 4-5 pers. DM 65,-.
Kamers met ontbijt DM 22,-

HP DM 32,-. Tel. 09-
-4927218872. Kamavalsva-
<antie vrij.

i_V^4L^_l

Indonesië Tours '89
De nieuwe brochure van de echte Indonesiëspecialisten

ligt voor u klaar! 66 pagina's kleurige informatie over onze
VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inclusief alle
maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen
naar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi,

evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking.

INDONESIÊ-RONDREIS vanaf / 3850-

Apart Azié programma met eveneens alles-inclusief
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentaties in Heemstede.
Ook komen wij In het land met onze diashow en wel in:
Heerlen 10-2, Breda 18-2, Eindhoven 19-2, Arnhem 26-2.

Komt u ook?Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij

De Boer & Wendel BV
de échte Indonesiëspecialisten
Raadhuisstraat 53-2101 HD Heemstede
023-339151 - Lid ANVR/Gar.fonds/lATA

WÊ Vanaf wk
fBEIERSE ALPEN 7 dg 799,-f
IBRUNNEN senlodg 499,-f■LUGANO 7 dg 749,-ffDIANO MARINA 10dg 1079,-f

fNICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-ffPARIJS * 2, 3,4 en 7dg 139,-fILONDEN 4 dg 449,-ffBERLIJN 3 en 4 dg 299.-1
f KOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945,-f

fMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
ITORBOLE GARDAMEER 10 dg 889.-1
fZELLAMSEE Bdg 779, f
fVELDEN-WORTHERSEE 10 dg 1095,-ffWENEN 7 dg 789,-f
IROME-FLORENCE 10 dg 989, ffLOURDES 7 dg 699, flARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f

_|NORMANDIE-LOIRE sdg 499.-
JNOORSE FJORDEN Bdg 1 289.- /_*Ss_^_l

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
Info: ook 's avonds
050-415210 codab reizen

MOSKOU M LENINGRAD,
8-daagse vliegreis, volledig

verzorgd. Vertrek 11/2,18/2,
25/2 en 4/3.

Vanaf / 1295.- p.p.
PERESTROJKA REIZEN
030-28 03 14/28 70 34/

28 62 34 of uw ANVR-
reisbureau. Lid ANVR/SGR

SOTSJI en KAUKASIË
eigen rechtstreekse charter vanaf ,
Schiphol, vertrek elke zaterdag

15/4, 22/4. 29/4, 6/5, 13/5, 20/5.
Vanaf ’ 1495,- p.p ,volledig

verzorgd. Unieke combi-reis, zon, ,
bergen en cultuur.

PERESTROJKA REIZEN
030 - 28.03 14/28 70.34/28 62.34

of uw ANVR-reisbureau.
126586 Lid ANVR/SGR

SOTSJI en 1500-jarig KIEV,
eigen rechtstreekse charter
vanaf Schiphol, vertrek elke

zaterdag 15/4, 22/4, 29/4, 6/5,
13/5,20/5. Vanaf / 1395.-p.p.,

volledig verzorgd. Unieke
combi-reis, cultuur en zon.

PERESTROJKA REIZEN
■ 030-28 03 14/28 70 34/

28 62 34 of uw ANVR-
reisbureau. Ud ANVR/SGR

GASSELTE - PARK
RAVIJNZICHT. Ruime
bung., cv, kl. zwemb., bos,
rust & privacy. Tel. 05999 "
6 45 60.
MIDDEN-DRENTE,
ruime vrijst. vak.bung's,
cv., kl.tv., open haard,
vlakbij bos en viswater.
Tel. 05910-2 35 58.

il ES^3
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

ski-dakkoffers v.a. 290,-
-ski-imperials afsluitb. v.a. 34-
-ook voor auto s zonder goot
langloopski va. 99-
-donzen ski-jacks va. 190,-
-skihandschoenen v.a. 14,-
Alprne A skisetva. 290-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend iedere namiddag,

dinsdag gesloten
B 043-643500

Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211

Ontvlucht de carnaval en
vindt rust bij

Motel Apeldoorn
temidden van de kroondomeinen en op 5 ha eigen bos.
Kamers (gelijksvloers) voorzien van bad, douche, toilet,
radio, t.v. en eigen carport. Sfeervol restaurant. Halfpen-
sion a ’ 72,50 per persoon per dag. Bel nu 055-550885.

Te huur hartje Frankrijk.
Nièvre-Morvan. Omgeving
Donzy. AfstandLimb. ±550
km. Comf. gerest, vrijstaan-
de karaktervolle BOERDE-
RIJ, 2-7 pers., tv, huisd. toe-
gestaan, ’375- - ’ 550,-per
week. Inlichtingen: 045-
-242099.

Joncjeren-
ski-reis

Carnaval. Aantrekkelijke
prijs. Nog enkele plaatsen
vrij! Alpinisme Sport Pro-
motion, tel. 04406-14987.

BERNKASTEL/MOSEL,
ruhige Ferienwohnung ab
DM 40,-. p.T., Tel.: 09-
-4965314846.

GRIEKENLAND, eiland
Skopelos, te huur 2-pers.
huis. Tel. 045-719775.

VAKANTIEHUIS te huur
in de Eifel voor ’ 350,- per
week. Bemidd.bureau Sil-
vertant, tel. 045-311286.

Blankenberge
Belgische kust te huur ge-
meub. appartementen voor
2 a 3 of 4 a 5 pers. Van Pa-
sen tot 1 okt. te bevr. mevr.
Meekels- Op den Camp
Ecrevissestr. 4, Obbicht,
tel. 04498-55323 b.g.g.
04490-32861.

Te huur luxe 6 pers. STA-
CARAVAN in Nrd. Hol-
land op mooie camping.
Zeer geschikt voor kinde-
ren, veel gelegenheid voor
watersport, groot wandel-
bos op loopaTstand. Inl. en
boekingen: 02207-16980 of
02207-14336.
SNEEUWZEKER! Winter-
sporten in Joegoslavië
(Bied), van 3-2- tot 13-2 nog
enkele plaatsen vrij ... prijs
’559,-. Bel voor info 045-
-412971, b.g.g. 715636.

HONGARIJE: liefl. dortp
bij Eger te h. Mod. huis,
’350- p.wk. Tel. 045-
-253655.

VLIEGREIZEN VANAF
DÜSSELDORF
Mallorca; Ibiza, Menorca, Formentera, Costa Brava, Golf van Almeria,
Andalusië, Costa de la Luz, Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote,

-| . Fuerteventura, La Gomera, Algarve, Madeira, Sorrento, Capri, Ischia,
Apulië, Calabrië, Sicilië, Istrië, Dalmatië, Dubrovnik, Montenegro,
Corfu, Zakynthos, Peleponnesus, Aegina, Athene, Chalkidiki, Skiathos,
Skopelos, Kreta, Rhodos, Kos, Kalymnos, Leros, Nisyros, Lesbos,
Samos, Santorini, Paros, Naxos, Mykonos, Tinos, Lemnos, Milos,
Andros, West-Turkije, Mannaris, Bodrum, Turkse Rivièra, Bulgarije,
Israël, Tunesië, Djerba, Cyprus, Marokko, Kenia, Malediven, Sri
Lanka, Mexico, Dominikaanse Republiek, Barbados, Grenada, St.
Lucia, Cuba.

Haal gratis prospectus!

TfNp Reisbureau van de Burgt
Passage 5 - Heerlen telefoon 045-718400

NECKERMANN
VLIEGVAKAJTTIES

ledere woensdag ;>' 4^ty/ /"
v.a. 3 mei - 20 sept.

| TUNESIË l
SOUSSE Hotel Du Pare V v.a. 479,- >Hotel Medina 498,-

Appartement Nejma 498,-
-11 Bungalow Alyssa 587,' /

I \ Hotel Tour Khalef 649,- /
HAMMAMET Hotel R. Phenicia 788,- /
MONASTIR R. Sahara Beach 637,. ,

% RONDREIZEN Landrover 889,-
Grote Tunesië rondreis 993,-

Genoemde prijzen van 8-daagse reizen laagseizoen. /
/

IBIZA ledere donderdag 4 mei t/m 12 okt. /
PLAYA /
DEN BOSSA Appartement Migjorn 8 dagen v.a. 449,- /
Verder af Maastricht Airport naar: /
Rhodos, Kreta, Costa del Sol, Ibiza, Dubrovnik, Istanboel en /
onze topper: Mallorca 3 x per week en Gran Canaria! /
REISBURO VAN HULST: de meest komplete programma's. /

J __H* reisburo van hulst ;
hetmeestkpntrietereisiwro! rf^\ /i__3£\ _ :

4 iKsasß» i^ a j
Beek Makado 04490 - 785 85 _ j
Brunssum Kerkstr. 240 045 -2592 92 ' j

f Geleen Markt 114 04490- 497 55 /j
f Heerlen O.N.str. 15 045-7155 55 /j
f Kerkrade Theaterpassage 17 045-46 48 00 a\A Maastricht Kesselskade 63 043 -2127 41 é ;
a Sittard Markt 37 04490 - 129 60 _J Valkenburg Th. Dorrenplein 10 04406 -161 61 f j
***************** jtsav**r */ ;

Stacaravans
Atlas

, Brookwood
Colorado
en Tudor

Ook steeds inruilers
voorradig.

Ralon Car. Imp.
Brommelen 58A, Geulle

Tel. 043-645079.
TOURCARAVANS en
vouwwagens. Beyerland -Sprinter - Vitesse - Quartz -Award en Wilk tourcara-
vans. Walker - Sunny - Dou-
blette en Olympique vouw-
wagens, div. show verhuur
en gebruikte caravans.
Voor service en kwaliteit
naar De Olde Caravan,
Langs de Hey 7, md.park
Nrd. Sittard, tel. 13634.

Adria1 Caravan
verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële
Adria dealers.

Prijzen vanaf

’ 295-
-per week

Aan het eind van het sei-
zoen worden de huurcara-
vans verkocht. Huurders
hebben eerste keus en

spec. condities. Informatie
en prijzen krijgt u bij de re-

gionale Adria dealer.
Ü vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

JAARSTALLING (afgeslo- ,
ten), voor caravans, boten ;
e.d., te Sittard. ’l5O,- +
btw. Tel. 04492-2601. .
Camping Cars Ridderbeks, j
Caravans Gruau, Predom, tVouwwagens: Scout, Triga- 1no, Europa-Camper. Te- 1yens reparatie en onder- (
houd. Lid Bovag. Kom eens \kijken in Koningsbosch, tPrinsenbaan 135, tel. 04743- t
2213. , :
rDiverse aanbiedingen op -
onze caravans: Gruau, Pre- ■dom, VOUWWAGENS:
Scout, Europa-Camper |
Trigano. Tevens onderhoud+ reparatie. Lid Bovag. (
Camping Cars Ridders- rbeks, Prinsenbaan 135, Ko- Iningsbosch. Tel. 04743- 22213. " 4

" 1
Te k. CARAVAN Munster- 2
land Luxus 500 F, bwj. 41986, 5-pers. voorzien van \
wasruimte, t.v.-antenne, I
voortent, pr. ’ 14.500,-; Pas- smans, Kerkrade, 045- I459897. C

NIEUWE VAxKANTIE IDEEËN:!
ALBANIË A_?T GRIEKENLANVm 9OF JOEGOSLAVIË (§> \

Het unieke vakantieland Albanië _. ,/_<gr^N
kunt u dit jaar ook combinerenmet ~~~^- j'*/m^? ©§33
een rondreis doorGriekenland of ff / iifcivK-j'-—P^jf
een strandvakantie in hetmooie -^g^tJ^W/lf [
Joegoslavische Dubrovnik. In <^P' v tJ^nll hßS^\c^l >£$
Albanië vindtu nog de 17^/oFwtc^tx^^- n*3gemoedelijke rust diebij ons in >£2yvMjv^ \ j3F v. Yïvyi u'het Westen al zo lang ver- 'TJl t(\/\ M.^^rldwenen is. U ziet hetpureboeren- W/^hi^v __itW>^^sö_r
leven en vindt overalauthentieke J J'£\\iV,^^^^M^^)ri
ambachten. Grieks/Romeinse \_^ V^^C^^vv^^-^r JU
overblijfselen zijn te zien bij de vele opgravingenvan de klassieke
oudheid. Maar bovenalmaaktu kennis met een vriendelijke bevolrrirtë:
Voor hettweede deelvan uw vakantie kiest u een interessanterondrei*
door Griekenland(u bezoekt danAthene, Delphi en Meteora) of een

i stuur my uwreisgids 1989 toe. \%\ Vraag met de bon de nieuwe
j Dhr/Mevr. j vakantie-reisgids of bel

I Adres -; tel. (020) 23 47 71
\ Postcode ■ _ T_T" __
I— ! KONTAKT ,
!"— i INTERaNATIêNte
Kff_^ff_%sïïSË_Sm. »»n««"oa.io4-i_»rt«"
1000RA Amsterdam. Postzegel Is niet nodig.

Unieke vakanties vind jeniet alleen in het Weste^

Waar u ook naar toe wilt,
wij weten de weg en de
prijzen... i^nSS>-^

v^H_>^7l*£P *??£?, SpESsARt j . V-<2^s ~~ /

ffi VANDER BIESENBt
JÈ, ~.. voorafuwreiztiï
KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS GELEEN
Hoofdstraat 69Dr.Poelsstraat 3, Raadhuisplein 13, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat
045-453460 045-715961 045-322233 04454-5050 04490-49859

dfcTÜiir EEN PARADIJS VAN RUST!
jjp' Uw bevoorrechte plaats onder de zon van de Middellandse i"-

LARO b*®* u de mogelijkheid om te investeren in Proie'c!_rt<,'«_C__L_^r een konstante verbetering van dekwaliteitsnormen verzeke"'
/O 1 n r* \ zowel wat betreft bouwgronden, villa's, bungalows als .^j
/ \ tt \ appartementen, alle gelegen in één van de meest uitzonde""
I ts\Jy-' 1 streken van Spanje, Portugal en Frankrijk. Wij kunnen u J.
I ;kr 9 f eveneens de opbrengst van uw eigendom waarborgen, _JJ3
\r-v^Ss - / onze ei9en verhuringsdienst, die ook instaatvoor het onde"*J^\j Wy van uw eigendom. Reeds bij het eerste kontakt metLABO i»
\ ,/ op een beleefde en doeltreffende manier onthaald worden, .

zullen aandachtig naar u luisteren en ervoor zorgen datuw *!!Si
tot in dekleinste details ingewilligd worden, zodanig dat alles probleemloos verloopt. Men kan '■
gerust tot LARO wenden, diekan steunen op een diepgaande ondervinding. De kwaliteit van <*
konstrukties, de uitstekende service, de verzekerde opbrengst en dekonstante meerwaardevan
investering zijn bij LARO voldongen feiten. LARO, een eente*/»t adraa voor ui
LARO Hendrik Mandeweg 240, NL 1047 HH Beverwijk.

Tel. 02510 -1 25 90, Telefax: NL 02510 ■125 90 (The Netheriands). ;

1 ■ 1 TTsifl
Te huur en te koop CAM-
PERS. Erkens.Koolweg 11,Elsloo, tel. 04490--71925/74747.
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 ookin grijs interieur. BartelsCaravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade, tel.04492-18^0.
Te k. TOERCARAVANtype Hobby 4 a 5 pers. ijs-kast, kachel, douche, aparte
slaapruimte, bj. juni 1982
met luifel z.g.a.n. weg.
omst. heden, tel. 04490--46631.
Te k. 4-pers. CARAVAN,merk King, 045-272568.
Tek. campingIJSKASTJE+ inklapb. Dicknicktafel,tel. 045-2725611
Kom maar kijken en over-tuig uzelf. Lord Munster-land CARAVANS, betaal-bare exclusiviteit. EchterCaravan Centrale, Rijks-
weg-Zuid 4, Echt, tel. 04754-
-3097. Caravans - vouwwa-
gens - accessoires - verhuuronderhoud. Lid Bovag-ca-
'avanbedrijf.

3ebr. TREKKERS: Bela-
"us BXBO, Deutz D4O en
D7807C Deutz Intrac
2003A, Eicher 28 pk, IHC
123 en 824, John Deere
1120, 1130, 1630 VCE, 2020,
2040 S 4WD, 2140 en 4040
IWD SG 2, Leyland 262 m.
/oorlader, MF 285, Renault
R94 m. en z. voorlader, Ur-
>us 335, 355, 360, 362. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
)4490-19980.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415,
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.
Te k. DOUVENSPUIT, 600
ltr. tank, 120 1. pomp, 18 m.
Tel. 045-311506.
Gebr. MACHINES, 6- en
12-riiige Fahse bietenzaai-
macnine; 6-rijige Hassia
zaaimachine voor maïs, bie-
ten, erwten etc; 6- en 12-rij-
ige granulaatstrooier;
Imants spitter 1.80; Mullos
U-snyder m. hefmast; 5- en
6-tons kipwagens; De Boer
strobalennakselaar; Hola-
ras kuilverdeler; 4-schaar
Krone wentelploeg. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
T.k. ca. 3 ha goed BOUW-LAND, één kavel in deomg. Beek, vliegveld Zuid-
Limburg. Br. ond. nr. MA
542LD,Stationsstr. 27,6221
BN Maastricht.
Te koop: Fendt 309 LSA/86
HP; Steyr 8160/140 HP met
terugriiinrichting; Ford
7700 FW/92 HP:Truitkisten-
transportwagen ’ 2000,-
-incl. BTW; div. kuilvoer-
snijders vanaf ’300,-- Ur-
fent 21 m. veldspuit; Gilles

-zonnige bietenrooier, mcl.
ontbladeraar met blad-
band. FRISSEN 8.V., Val-
kenburg a/d Geul. 04406-
-40338.

Master en Remko " J
LUCHTKANONNE^ j^j
voorraad leverbaar. , \A
Nusterweg 90, Sittaro- i04490-19980. -^Protasse, 't goedkoO,V
KRACHTVOER v°OVrundvee, 70% d/s H«V230 vre. Tevens ve^van allefourage-pro^ i
Sjaak Vaassen, W1*' ,
04450-3452. _—<t^
PLATEAUWAGEN 3.3 J
m. ’250,-. Tel. 04492-*"]
carnavalswagen!_^-<ff|
Te k. gevr. oude GAJ^LEN-WENDER, tel. v,
1360.
T.k. gevr. AARDA^J
_\nDBO^GRC«
Simpelveld of omg-
-045-441650.
Te k. RIJPAARD,
2'A jr., drie zeer goeo 1
een. V. Weratosfrene»
Purioso. Tel. 04_7JO^g
Te k. mobiele GRAA*uï
CHINE O & K MH*- f?
1978, i.g.st., pr.n.o.t-»- J
045-319847. ——-"H
Te k. koets oprubt£<jj
metrem + KOETSTU >J

paard en rijpaardrn j
geb. 23-3-'B6, TU. sch
Pion, M. Gelder, si°i
1.62. Tel. 04455-^373^^KALKSLIB, drijf-^^
champignonmest.
jens. Tel 04759^565^

Wees de winter een slag voor en koop of huu

Master heteluchtkanon
daarvoor. Ook

infraroodstralers, bouwdrogerS
en gebruikte kanonnen in voorraad.

G. Cornelissen, Mill.
08859-51072. ___^^
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Mislukte overval Schaesberg

Politie zoekt
bestuurder
van Volvo

Gif
&e afschuwelijke dood van
t^ honden en een kat liegt er
ft om. Toch wilde een aan-
Z-htige lezer gisteren even we-
l °/ het bericht wel juist was.
* Heren zouden na het eten
n ftondebro/cfcen met het gifti-
strychnine bij de Caumervij-

S °m het leven zijn gekomen.
'| tam zich namelijk niet voor-

ftjen dat het onheil op deze
?* gebeurd is omdat hij er va-*r iriet zijn huisdier wandelt. dan toch zeker over deze
re zaak gehoord moest heb-
r- De dood en verderfzaaien-. oro/cjes lagen inderdaad niet
f die plek, maar bij de visvij-. bij het industrieterrein De

in Hoensbroek. Oplet-
?J geblazen dus voor wande-
£rs met viervoeters bij 'de vij-, des doods.
w^eer zou het toch eens afge-
"ft zijn met met die dieren-
£*rij in onze regio. Herin-
£} u zich Landgraaf nog, en
Tirade. Plaatsen waar de
rSiftiging van huisdieren?9 vers in het geheugen ligt.
elaas.

Salon

MAASTRICHT - Een gemaskerde
man heeft donderdagavond tegen
half tien de bediende en aanwezige
klanten van een tankstation aan de
Via Regia in Maastricht bedreigd
met een vuurwapen. 'Überfall' riep
de man en sommeerde iedereen het
'magazijn binnen te gaan. Toen nóg
een klant binnenkwam, was de
overvaller de situatie niet meer
meester en zocht hij ijlings een
heenkomen in zijn wagen, een rode
Ford Escort met een Belgisch ken-
teken.

Mislukte overval
op tankstation

CDA weet geen raad met vervolg aanpak Brunssum-Noord

Twijfels rond Humaniplan
LANDGRAAF - De politie van
Landfgraaf zoekt de bestuurder van
een Volvo die donderdagavond bij-
na in botsing is gekomen met de
overvaller van het postkantoor aan
het Kerkplein in Schaesberg. De
overvaller probeerde toen tever-
geefs met een gestolen auto de ach-
terpui van het postkantoor te ram-
men. De overvaller sprong na de
mislukte poging bij een collega ach-
terop de motor en beiden gingen er
vandoor.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De CDA-raadsfractie weet geen raad met
de verdere aanpak van het opknappen van Brunssum-
Noord, zoals die wordt voorgesteld door Humaniplan.
Ook binnen het college is er twijfel gerezen over het veel-
belovende project (ook bekend alsKlaver Vier), dat is op-
gezet om deze, door flats gemarkeerde woonwijk van ver-
der afglijden te behoeden.

Toch vreest M. Habets, coördinator
van de stichting Humaniplan, aller-
minst dat de gerezen huiver zal lei-
den tot het afblazen van dit opknap-
project.

voldongen feiten te plaatseri over
een opknapbeurt van een wijk met
5500 bewoners en 2000 woningen.

De politie Landgraaf wil graag in
contact komen met de bestuurder
van deze Volvo: S 328333.

Na onderzoek is komen vast te
staan, dat de motorrijder vlak voor
de overval op de kruising Station-
straat-Hoofdstraat-Streperstraat "bijna in botsing is gekomen met een
donkerblauwe Volvo uit de 300-se-
rie. De motor reed namelijk door
rood vanaf de Stationstraat richting
Spoorstraat.

Lokale tv-omroep
Limburg gesplitst

Projectleider Habets ziet deze rap-
portage louter als een informatieve
tussenstap. Volgens hem is het ze-
ker niet de bedoeling om ambtena-
ren noch raadsleden voor

Rapportage
Aanleiding tot de gerezen twijfels is
de recente rapportage van Humani-
plan over de voortgang van het pro-
ject aan bestuurlijk Brunssum.
Daarbij kwamen 28 uitgewerkte
deelplannen op tafel, afkomstig van
de bewoners van de wijk, de wo-
ningvereniging Brunssum, diverse
overheidsinstellingen (politie, wel-
zijnswerk, etc.) en uiteraard van de
stichting Humaniplan zelf.

" Veertig vondelingen
op een rij. Deze verzame-
ling is nu nog eigendom
van de gemeentepolitie in
Landgraaf. Vanaf van-
daag moet daar verande-
ring in komen, want dan
gaan de deuren van het
politiebureau open voor
eenieder die in de afgelo-
pen tijd zijn/haarfiets is
kwijtgeraakt. Kijkdag
dus, van 10.00 uur tot
12.00 uur.

Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggever
HEERLEN/MAASTRICHT - De
Kabelomroep Zuid-Limburg, die
van plan was lokale tv te gaan
verzorgen voor Heerlen, Kerkra-
de en Maastricht is gesplitst. Er
is een aparte afdeling voor Maas-
tricht in het leven geroepen, na-
melijk de 'Kabelomroep Zuid-
Limburg voor Maastricht.

kingsagglomeratie, maar gewei-
gerd voor Maastricht omdat in de
geplande opzet het verzorgen
van tv-programma's voor deze
stad niet beantwoordt aan het
begrip 'lokale omroep.
Om aan het vereiste criterium te
voldoen, werd besloten twee
stichtingen in het leven te roe-
pen. Daarbij is het bestuur van
de Stichting Kabelomroep voor
Heerlen en Kerkrade identiek
aan datvan de kabelomroep voor
Maastricht. Beide stichtingen
staan onder voorzitterschap van
oud-burgemeester mr J. Smeets
van Kerkrade.

Opgericht
De Maastrichtse kabelomroep
werd opgericht nadat het Com-
missariaat voor de Media een
aanvraag had afgewezen voor
een zendmachtiging doorKabel-
omroep Zuid-Limburg in zijn
oorspronkelijke opzet: het ver-
zorgen van lokale televisiepro-
gramma's in zowel Heerlen,
Kerkrade als Maastricht.

De zendmachtiging werd welis-
waar toegezegd voor Heerlen en
Kerkrade als zijnde één bevol-

Adviesraad
Voor de Kabelomroep voor
Maastricht zal, evenals dat het
geval is voor Heerlen en Kerkra-
de, een eigen programma-advies-
raad worden geformeerd uit ver-
tegenwoordigers van lokale or-
ganisaties.

u, 25 Landgraafse
en dan hebben

? 'iet niet over professionals
j*ftr over amateurs, komen

tussen elf en vijf in?ndgraa/ bijeen om de bevol-
in die plaats te verrassen

J? eigen schilderijen, beelden,
aquarellen en dergelij-

r Salon op Zondag heet het
*'ijn dat in het Raadhuis ge-
iden wordt.
? het podium u?ordt het een
zfkte van belang, want naastjl, strijkkwartet van de" mv-
Z*school zullen een aantal

hun eigen gedichten
?a,i voordragen. De bedoelingn de Salon is zoveel mogelijk
J^Jidgraa/se kunst tentoon te, "en. Bovendien, zo zegt een
(J 1 de gemeentelijke organisa-

**■ Peter Post, moet het ge-
ie,entehuis het centrum voor de
D^f'e Landgraafse bevolking
"^den. Er is dusmeer loos dan
i ltiek geharrewar daar in

zullen daar zondag een
f: W-al vitrines worden inge-
Jee TOet verzamelingen. Zo lo-
hir} e exotische schelpenver-
iJ^eling «an een Landgraafse

rouw zondag in die vitrine.
>J? *iaar Landgraaf dus want
ge

r de afwisseling kost het u
cent om binnen te komen.

Uitzoeken

Pas volgende maand buigt de raad
van Brunssum zich over de voort-
gang van 'Klaver Vier'.^ straat

GELEEN - De Geleense politie
heeft een 22-jarige een 27-jarigeman
uit Geleen aangehouden die bij een
videotheek een moviebox hadden
gehuurd en dit apparaat in plaats
van terug te brengen hadden ver-
kocht. Een van hen bekende voorts
de diefstal een videorecorder uit
een woning aan de Geleense Groen-

Van onze verslaggever

Duidelijk

teren

Geruchten als zou het project op de
helling staan, noemt CDA-fractie-
voorzitter Palmen 'teveel van het
goede.
Hij verduidelijkt: „Het CDA heeft,
tijdens het begrotingsdebat al laten
weten dat er meer duidelijkheid ge-
wenst wordt over devoortgang van
het project Klaver Vier. Vooral wil-
len wij weten wat derol van de raad
is in zowel de besluitvorming als de
financiering. Wij kijken onwennig
tegen deze situatie aan, omdat we
niet precies weten wat de bedoeling
is. Ook hebben we er nog geen kijk
op hoe we straks, samen met de
stichting en alle andere betrokken
partijen, daadwerkelijk aan de slag
moeten om de leef- en woonomge-
vingvan Brunssum-Noord te verbe-

Moviebox
stiekem verkocht

Habets: „De raad is gewend om te
debatteren over college-standpun-
ten. Aangezien het college over de
deelplannen nog geen concreet
standpunt heeft ingenomen, weten
sommige raadsleden blijkbaar niet
waar ze precies aan toe zijn. Mis-
schien kun je zeggen dat er wat on-
begrip leeft. Maar van twijfel over
nut of haalbaarheid van het project,
is beslist geen sprake."

Onbegrip

Mooimaken
9ro U

t
We het toch over Lanci"

aJ hebben. Als u in die ge-
nte woont en op de kabel

bj. ' aangesloten dan bent u
g 0̂- verplicht om dinsdag-
tfa°nd thuis te blijven. Want
Hi{ Wordt de raadsvergade-
c^ 9 bij u thuis gebracht. Een
S(aondt>ullend programma, dat

e
at wel vast. Want in deze ge-

\i}q.nte kijkt de politiek, voor
cc?ee?

,Uer9aderen betreft, niet op
kwartiertje. En dan hebben

ir, ,ons nog zeer mild uitge-
WzT'twUlt weten dat in Landgraaf
Èn fracties in de raad zitten.
t^, Qie zullen dinsdagavond
loj,, a'temaal aan het woord
helt7n komen, zodat una afloop
U v(!jlaal niet meer weet op wie
„"'oend jaarmoet gaan stem-

Mooimaken(2)
aan ernchten met het oog op de
te sto-ande raadsvergadering
ge ,er- .Moeten we nu juist lan-
'ana °9en houden, zodat we
der T*n beeld zijn dan de an-
<finVracties. of is kort en bon-Jp beter."
"ets U;e e"° a9^ndapunt
ioe r°ePen, o/ alleen wanneer
''«bh0

» *ets z*nnios te melden
"lar £"' Met dit soort Proole"'loudt menig raadslid
brpi. 2i9 dezer dagen. Enkelen
din en zich het hoofd over kle-
stjQp' afce-up en hoe een gun-

houding aan te nemen
ri c^ n.eer de camara op hen ge-
L w- Hoe het ookzij, laten we

l de Landgraafse
er r^teden het leven niet mooi-"oorstellen dan dat het is.

Bezorger
natl^e Pannjy (Dennie kan ook
h et Urll3k) uit Oirsbeek voert
Der P°-rt-time werken wel heel
ais ' De fcnaaP gaat soms
lirnlI'eserve-bezorger van hetfietlt as °agblad met gele
b «tassen de wijk in. Gisteren
niete hem het verzoek of hij
ben nn ei9enwiJkje wilde heb-
?0 ' uanny wilde wel vaste be-
da 9er w°rden, liefst voor halve
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Daar z\\n wi| alweer met onze alombekende

INRUILACTIE
Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard U wordt vri|bli|vend gehaald

Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden

MOONEN B.V.
Meubelfabriek en Woninginrichting

Houtstraat 24. Klimmen, tel 04405-1204

gB@BEBI_-§-_
RESTANTEN

VLOERTEGELS
Div. partijen groot en klein, in

verschillende kleuren en maten

metkortingen „40%.
10 x 10 cm keukentegels, meer

dan 60 soorten uit voorraad

vanaf I vwj per m 2BE@BBEl_.t-_l-.
Laanderstraat 47, Heerlen, tel.: 045-715544
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Uitstel rechtszaak
voetbalclubs

contra Heerlen
Gerijpte

roest

Inmiddels zijn de fusiebesprekin-
gen tussen Kaspora en VCT in een
vergevorderd stadium geraakt. De
rechter behandelt de zaak Kaspora
over vijf weken en VCT over een
maand

Zoals bekend heeft de gemeepte
Heerlen onlangs als eigenaresse van
de voetbalaccommodaties, eenzij-
dig de huurcontracten voor het ge-
bruik opgezegd. De reden hiervoor
is dat de gemeente mogelijkheden
ziet tot de noodzakelijk geachte be-
zuinigingen. De speelvelden van
Kaspora en VCT liggen naast elkaar
aan de Randweg. Beide clubs ko-
men in competitieverband uit de
vierde klasse van de KNVB.

Van onze correspondent
HEERLEN - De voetbalverenigin-
gen RKW Kaspora en SV VCT uit
Hoensbroek hebben gisteren voor
de kantonrechter uitstel van behan-
deling gevraagd over de huurcon-
tractbeëindiging door Heerlen.

" Roest, gerijpt bij hoog-
uit twee graden onder
nul.
Eén nachtje vorst.
Meer is er niet voor nodig
om dit wrak te kleuren in
'grijswitte tinten.
Deze zeldzaam zachte
winter zorgt soms voor
eenfluwelen foto.
Inderdaad, je moet er wel
vroeg bij zijn.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Hom, 27 januari 1989 |
Sprakeloos van geluk |
geven wij kennis van

de geboorte van . =
Pa/7?

| Pamela Anna Arnoldina =
3100 gr, 47 cm.

Dochter van
Diny Bartels en
Bert Moeskops

| Graafschap Hornestr. 39, =6085 BT Hom.
Peter: oom Hans,

| meter: tante Marian. 5
| Wij rusten van 13.00 tot I
■ 15.00 uur.
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t
De moederdraagt reeds in haar schoot
het pril begin met eindpunt dood.
Daar tussenin was jij heel groot,
jerust voorgoed in 's-hemels schoot.

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden
toch vrij onverwachts van ons heengegaan, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Geertruida
Slangen

weduwe van

Antoon Sangen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Terwinselen: Fieny en Ger Severens-Sangen
Tradie

Kaalheide: Leo Sangen
Eygelshoven: Maria en Fred Hoebink-Sangen

Patrick
Familie Slangen
Familie Sangen

6466 AX Kerkrade, 25 januari 1989
Heiveldplein 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 30 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Jozefte Kerkrade-Kaalheide, waarna
aansluitend begrafenis op het oude kerkhof van
Kaalheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden zaterdag 28 januarizal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmisvan 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

" t
De mens wikt
en God beschikt.

, Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij kennis dat

" hedenvan ons is heengegaan, voorzien van deh. sa-
cramenten op de leeftijd van 73 jaar,mijn dierbare

) ■ Jnan, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Sjo Slangen
echtgenoot van

Anneke Nijsten
Neerbeek: A. Slangen-Nijsten

Teteringen: Wil en Thea Slangen-Houben
Margo, Nanda

Neerbeek: Bèr en Ria Slangen-Vineent
Jurgen, Audrey

Beek: André en Annie Slangen-Maes
Rob, Jeannot, Esther

Guttecoven: Josen Dora Slangen-Molenbrugge
Rob
Familie Slangen
Familie Nijsten

6191 GC Neerbeek, 26 januari 1989
Beekerstraat 26
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 31 januari om
11.00 uur in de St.-Callistuskerk te Neerbeek.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden tot intentie van de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk.
■Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen _ Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek, be-
zoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een korte maar hevigeziekte, overleedvoorzien
van de h. sacramenten op 63-jarige leeftijd, mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Toos Huskens
echtgenote van

Walter Peéls
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Walter Peels

Venlo: Frank
Susteren: Paul
Susteren: Hanneke en Giel

Familie Huskens
Familie Peels

6114 GM Susteren, 26 januari 1989
Molenlaan 29 F
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op dinsdag 31 januari
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amel-
berga te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Maandag, 30 januari, om 18.45 uur rozenkransge-
bed, gevolgd door avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond.Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.————___-_-_____»_.__.____ i

Veel te jong is onze collega

René Jacobs
t.g.v. een noodlottig ongeval overleden.
Met respect en dankbaarheid zullen wij hem in her-
innering blijven houden.
Zhn vrouw Yvonne en zijn familie wensen wij heel
veel sterkte toe.

Personeel en directie
Piet Jacobs b.v.

t
Met grote droefheid geven wij kennis dat, geheel
plotseling, uit ons midden werd weggenomen,
onze onvergetelijke vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Goswin Jozef
Leuchter
echtgenoot van wijlen

Maria Odilia Wetzelaer
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Kerkrade: M. Leuchter
Ph. Leuchter-Blume, Goswin en Francois

Landgraaf: T. Geilenkirchen-Leuchter
H. Geilenkirchen en Elke
Familie Leuchter
Familie Wetzelaer

Kerkrade, 27 januari 1989
Vroenstraat 359
Corr.adres: Pr. Margrietstraat 8, 6463 BB Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag31 januariom 10.30 uur in deparochiekerk
van St.-Catharina te Holz, waarna de crematie zal
volgen in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis ter gedachtenis van onze dierbare over-
ledene maandag 30 januari om 18.30 uur in boven-
genoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van- de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145; gelegenheid tot afscheid nemen van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid is heden van ons
heengegaan, in de gezegende ouderdom van 91
jaar, onze lieve vader, schoonvader, opa, overgroot-
vader, oom en neef

Albert Hermans
weduwnaar van

Catharina Dielemans
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.

De bedroefde familie:
Nieuwenhagen: Gonda Maar-Hermans

Waubach: Jo Hermans-Beckers
Schaesberg: Harrie en Sjuul

Hermans-van Dijk
en al zijnklein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, 27 januari 1989 (bej.centrum Heereveld)
Corr.adres: Past. Scheepersstraat 56
6374 HT Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op
dinsdag 31 januariom 11.00 uur in de St. Theresia-
kerk te Lauradorp, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Bezoektijd
dageüjks tussen 18.15 en 18.30 uur.

- ~~t
Het leven is de kunst van de ontmoeting.

Tot ons groot verdriet moesten wij onverwacht en
veel te vroeg afscheid nemen van

José Hambückers
echtgenote van

Walter Lehmann
José overleed op 30-jarige leeftijd in het ziekenhuis
te Uster, Zwitserland.
Zij was intens met ons levenverbonden.
Volketswil (Zw.): WalterLehmann

Limbricht: Annie en Wiel Hambückers
Limbricht: Gertie en Frans Timmers

Kirsten, Inge
Sittard: Helmy en Jan Hambückers

Mollis (Zw.): Silviaen Albin Lehmann
Nafels (Zw.): Silviaen Bruno Lehmann

Blanche
Mannedorf (Zw): Madeleine en Hubert Lehmann

Pascal
Weesen (Zw.): Ria en Paolo Lehmann

Familie Lehmann
Familie Hambückers
Familie Muyrers

Limbricht, 26 januari 1989
Corr.adres: Steenstraat 4
6141 AS Limbricht
José wordt herdacht in de avondmis van 19.00 uur,
op zaterdag 28 januari 1989 in de parochiekerk van
St.-Salvius te Limbricht.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 30 januari 1989 om 14.00 uur in der.-k.
kerk Bruder Klaus te Volketswil, Zwitserland.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Math Bruis
Ons diep medeleven gaat uit naar zijn echtgenote
en kinderen,.

Collega's van bureau AZ,
Afd. Pensioenen en Wachtgelden,
Ministerie van Defensie

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van ons gewaardeerd lid en collega scheids-
rechter

Math Bruis
Zijn grote liefde en inzet voor onze vereniging zul-
len steeds in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden scheidsrechters-
vereniging De Mijnstreek

Dankbetuiging
Gaarne willen wij iedereen bedanken die, op
welke wijze dan ook blijk van medeleven
heeft getoond bij het overlijden en de crema-
tie van mijn lieve man,vader en schoonvader

Gerrit Elings
Dit alles was voor ons een grote troost en zal
een dankbare herinnering blijven.

Mevr. J.Ph. Elings-Bovenschen
Jan en Ellen Elings-Nelk

6161 AP Geleen, januari 1989
Hofstraat HA

In zijn 50ste levensjaar is, na een moedig gedragen
lijden van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame
man en vader

Harry P. J. Mesterom
Mieke Mesterom-Janssen
Raymond Mesterom
Etienne Mesterom
Familie Mesterom
Familie Janssen

B-3620 Rekem-Lanaken, 26 januari 1989
Sterrenlaan 6

Met verslagenheid om het grote verlies, geven wij
kennis, dat in de leeftijdvan 49 jaar, na een slopen-
de ziekte is overleden

Harry Mesterom
Paula Dirix
Eric Mesterom
Patricia Rul
Patrick Mesterom
Marie José Meijers
Eva Kus
Familie Mesterom
Familie Dirix

B-3630 Maasmechelen, 26 januari 1989
Oude Baan 467

De piechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 31 januari 1989 om 11.00 uur in de kerk
van de H. Agnes te Bunde, gevolgd door de begra-
fenis op het kerkhof aldaar.
Geen condoleren.
De overledene wordt maandagavond om 19.15 uur
herdacht tijdens de gebedsdienst in voornoemde
kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen bij Dickhaut
Uitvaartverzorging, Papenstraat 4D, Maastricht
(bij het Vrijthof), dagelijks van 17 tot 19 uur.

Enige en algemene kennisgeving

Dankbetuiging
Math (pap, opa) was voor ons heel bijzonder.
Zijn plotseling overlijden heeft een grote leegte doen ontstaan, waarmee
wij moeten leren leven. Daarom heeft ons uw aller medeleven, in welke
vorm dan ook betuigd, een eerste steun gegeven in onze moeilijke start
van een leven zonder hem.
Woorden schietentekort, maar toch willen wij u allen langs deze weg van
harte bedanken voor uw bloemen, uw kaartje, uw persoonlijk woord of
aanwezigheid bij het overlijden en bij de begrafenis van

Math Cosemans
Hij was kennelijk niet alleen voor ons zo bijzonder.

Mevr. M. Cosemans-Pörteners
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 29 januari om 10.00
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Ten Hemelopneming te Einighausen.

I#V^ dij!

tLiza Ummels, oud 89 jaar,weduwevan Leonardus Ummels, Papenweg
84, 6241 BW Bunde. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

op maandag 30 januariom 11.00 uur in deSt.-Agneskerk te Bunde.

t Eugène Schoutese, oud 69 jaar, echtgenoot van Maria van Est, Kard.
Van Rossumplein 64, 6221 SX Maastricht. De uitvaartdienst zal worden

gehoudenheden, zaterdag 28 januari,om 11.30uur in dekerk van Joannes
Bosco te Maastricht. Er is geen condoleren.

tAnna Nijst, oud 91 jaar, weduwevan Lambert van Ochten. Corr.adres:
Potteriestr. 528, 6216 VC Maastricht. Eucharistieviering in de paro-

chiekerk van de H. Theresia te Maastricht op maandag 30 januariom 11.00
uur. Schriftelijk condoleren in de kerk.

Nog haken en ogen aan
alternatieve straffen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een bouwvakker
die veroordeeld werd tot een alter-
natieve straf, zogenoemde 'dienst-
verlening', kreeg als taak toege-
dacht het ombouwen van een oude
werkkeet tot twee stallen voor die-
ren. Het werd een groot succes.
Want de man bleek juisteen expert

■ te zijn in het afbreken en opbouwen
van werkketen. Bovendien kreeg
hij twee jongere hulpen die als
handlanger fungeerden. Daardoor,
werd de veroordeelde bouwvakker
ook nog zoiets als projektleider.

Nadat de man zijn alternatieve straf
erop had zitten was de verbouwing
nog niet gereed. Spontaan diende
hij het verzoek in om in zijn vrije
tijd het karwei te mogen afmaken.
Een voorbeeld dat medewerker Si-
mon Vels van de 'Nieuwe werk-
vorm', projektplaats voor dienstver-
leners in Maastricht gisteren noem-
de om aan te geven dat ook deze in-
stantie positief staat tegenover het
fenomeen 'alternatieve sanctie',
waarmee al jarenwordt gewerkt.

Heil
Overigens, zo bleek tijdens een in-
formatiemiddag over dit onder-
werp, belegd door deRaad voor de
Kinderbescherming en deReclasse-
ring Zuid-Limburg: iedereen ziet er
heil in. Kinderrechter mr. R. v.d. Pol
zei het letterlijk.

De alternatieve straf in devorm van
dienstverlening wordt binnen af-
zienbare tijd wettelijk geregeld.
Dan wordt de dienstverlening een
hoofdstraf en verliest het fenomeen
zijn alternatief karakter. Er kleven
echter nog haken en ogen aan de
strafrechterlijke procedure.

Prof. mr. G. Mols wees daarop. Zo
zijn er voor de advocaten nogal wat
onduidelijke werkaspecten wan-
neer de dienstverlening door welke
oorzaak ook is mislukt en deveroor-

deelde alsnog een onvoorwaardeUr
ke celstraf moet uitzitten. Er is
een zwakke schakel: ingeval er off*
het Openbaar Ministerie dienstv
lening wordt geëist, zal er slee"
één rechtszitting mee gemoeid "j%
gen zijn en ook dat kan leiden >1
procedurele perikelen.

Meerderjarig
De dienstverlening ligt als ho"
straf qua zwaarte tussen de a%f^.
genisstraf en de geldboete. e

Qt.verlening mag alleen opgelegd fl(|
den als er 'omgerekend' sprake *.

zijn van een onvoorwaardelijke
straf tot hoogstens zes maanden-
nieuwe wet heeft bovendien aU
betrekking op meerderjarigen. V
minderjarigen komt er een aTi<:swet. Voor minderjarigen bestaai
alternatieve straf tijdelijke dee"
me aan leer- en werkscholen.

Gemeenten en
Derde Wereld
ROERMOND - De Evert Vert",
Stichting houdt in het gebouw
het COS in Roermond een basis
sus „Gemeente en Ontwikkel"*
samenwerking". De cursus n^twee donderdagavonden (16 e .
februari) en een zaterdag (11 nl 3
in beslag.

Volgens de Evert Vermeer Sttf
ting zijn er de laatste tijd veeU».^
tieven genomen in deze regi° „
iets te gaan doen. Zon 350 gern^j
ten in den lande ondernemen r j
activiteiten op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking-
Alhoewel De Evert Vermeer »^ting een onderdeel is van de s,t
en zich in eerste instantie op ' t <
dezepartij richt, zijn ook allege
resseerde niet-leden van de r
welkom. Informatie: @020-551^

In plaats van kaarten
t

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlij-
den en de crematie van mijn onvergetelijke echtge-
note, moeder en oma

Paula van Hedel-Krüger
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Toon van Hedel
kinderen en kleinkinderen

Sittard, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 4 maart as. in de St.-Jozefkerk van
Stadbroek-Sittard om 19.00 uur.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op
welke wijze dan ook, blijk van medeleven
heeft getoond na het overlijden en bij de uit-
vaart van mijn. lieve man en echtgenoot, va-
der van Marjo en Monique

Piet Sonnenschein
Nettie Sonnenschein-Claassen
Marjo en Wenzie
Monique en Rob

Heerlerbaan, januari 1989.

R^_V uitvaartverzekering
DV4i VOORKOMT ZORG

Al meer dan 40 jaar vertrouwd
045-251200

1
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1 I IUITVAART- EN CREMATEVERZORGING
9NDS 1955

WAUBEN BV

f
GELDERSESTRAAT 18 ÓI3ÓAT SITTARD
04490-13572

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.a
v.h. CROMBACH /vn_-^^TERMAP'^

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terre
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Heerlen e.o. Hoensbroek e.o.
Oliemolenstraat 30-Postbus 2755 Nieuwstraat 118 ~,11094
6401 DG Heerlen -TeL 045-714427 WiïffAfÊ. 6431 KW Hoensbroek -TeL 045-2»^
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. 'Sm/ffm DAG EN NACHT BEREIKBAAR.
J.S.Post, gedipl. uitvaartverzorger. BXfIA
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Deputé Kockelkorn liet weten dat
ook het provinciaal bestuur vindt
dat de financiële gegevens van het
LSO telkens lang op zich laten
wachten. Zowel de afrekening over
1987 (waarin 82.500 is gedeclareerd)
als het jongste subsidieverzoek wa-
ren zeer laat binnen, aldus het GS-
lid. Hij voegde er wel aan toe dat dit
wellicht te wijten is aan ingrijpende
veranderingen binnen het LSO.

„Nieuwe statuten, bestuur, manage-
ment, dirigent, vrijwel alles is er in
beweging. Hopenlijk gaat het LSO
op blijmoedige wijze de juiste kant
op," aldus Kockelkorn die voor de
genoemde omstandigheden begrip
vroeg.

lijkgespreid over de provincie Lim-
burg blijft optreden en niet gehin-
derd wordt door extra kosten bij
uitvoeringen buiten de standplaats
Maastricht. De bijdrage van de pro-
vincie is dan ook bedoeld voor tege-
moetkoming in de reis- en verblijf-

i

im kSO krijgt de laatste jaren van
lv Provincie telkens 100.000 gulden

bsidie, naast de financiële steun
Ijr, het rijk ter beschikking stelt.
l*in ■'* aar 's rïa* Decu"aS in de pro-
Lr^iebegroting opgenomen, om er-
*r te zorgen dat het orkest rede-

Van onze verslaggever
Ï^ASTRICHT-De directie van hetLSO moet snel met de cij-
ers over 1988 op tafel komen. Dat zei deputéKockelkorn giste-
n tijdens een vergadering van de statencommissie welzijn en

nadat diverse statenleden daarop hadden aangedron-
fn in verband met een (laat) ingediende subsidieaanvraag. In-
7§e in de financiën van vorig jaar is nodig om die aanvraag
s°ed te kunnen beoordelen, zo merkten verschillende statenle-hop.

Overgang
Kockelkorn benadrukte ook dat de
subsidieregeling een overgangs-
maatregel is. Het is een tijdelijke
steunmaatregel naar een situatie
waarin sprake is van een groter pu-
bliek dat de concerten bezoekt.

Prof. Greve bouwde
longafdeling RL
van grond af op

Nog onvoldoende couveuses
in Academisch ziekenhuis

De onduidelijke positie waarin het
LSO verkeert zal overigens nog
voortduren. Geruime tijd heeft het
ministerie van WVC aangedrongen
op de vorming van grote regionale
orkesten, waarbij het LSO een sa-
menwerking zou moeten aangaan
met een in Venlo te vestigen depen-
dance van het Forum-gezelschap.
VolgensKockelkorn hangt deze sa-
menwerkingLSO nog steeds boven
het hoofd.

gen.

Het onderzoek zal wor-
den gedaan in de Stille
Oceaan, uitvalshaven is
San Diego. Voor het on-
derzoek naar de bloeds-
omloop van grote zee-
zoogdieren is speciale
apparatuur ontwikkeld,
die de dieren niet hin-
dert en ook het milieu
niet verstoort. Op die
voorwaarden heeft de
regering van Mexico
toestemming gegeven
tot het experiment.
Prof. Wellens was gis-
termiddag niet bereik-
baar voor nader com-
mentaar

Prof. Wellens
onderzoekt
walvishart

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Hoe
ziet het elektrocardio-
gram van een walvis er
uit? De Maastrichtse
cardioloogprof. dr Hein
Wellens gaat dat in fe-
bruari in Californie pro-
beren op te meten, sa-
men met collega's en
technici, een groep van
25 personen onder wie
ook prins Bernhard. ECG. In het bestuur zit-

ten de voormalig presi-
dent van Shell, dr G.A-.Wagner, prof. Meij ler,
directeur van het Inter-
universitair Cardiolo-
gisch Instituut, en bui-
ten Wellens ook nog en-
kele andere cardiolo-

Voor de expeditie, die
plaats vindt tussen 9 en
18 februari, is een apar-
te stichting opgericht,
de Stichting Walvis

leveren aan de kennis-
vermeerdering van de
functie van het mense-
lijk hart.

Het onderzoek, dat be-
kostigd wordt door de
Stichtings Fondsen-
wervingsacties Volks-
gezondheid en de Ne-
derlandse Hartstich-
ting, kan een bijdrage

Ljlgens de handelaren verkopen zij
P soort materiaal aan medischereenten maar ook aan mensen die
Ps dergelijks op de schoorsteen
lebben staan of van bizarre sex-

Vervolg van pagina 1

f:KRO-team stuitte bij toeval op
Fhandelaren in lichaamsdelen ter-
P' zij op reportage waren voor een
ffder onderwerp. Na het leggen van
F eerste contacten spraken de
pftdpunt-verslaggevers af in een
PJfel in Amsterdam. De handela-
P 1brachten daar vijf hoofden die
>_ 'n een weekeinde-tas vervoer-
fn- „De mensen met wie wij spra-
f!1 wisten de hoofden binnen een
_|ve week te leveren", aldus eind-
facteur Ton Verlind.

KRO stuit bij
toeval op handel

spelletjes houden, zo lichtte éénvan
hen in de reportage toe.
Prof. Drukker zei in een gisteren
uitgegeven persverklaring: „Hoe-
wel volstrekt niet vaststaat dat de
Nederlandse anatomische institu-
ten hierbij op enigerlei wijze zijn be-
trokken, willen wij benadrukken
dat het principieel onaanvaardbaar
is dat een dergelijke situatie moge-

lijk is gebleken. Het dreigt een smet
te werpen op de anatomische insti-
tuten in Nederland, terwijl deze gro-
te zorg besteden aan al datgene wat
hen wordt toevertrouwd."
„Wij hebben het steeds zeer opprijs
gesteld dat mensen bereid zijn om
een wilsbeschikking (codicil) te ma-
ken, waarin zij de wens te kennen

geven hun stoffelijk overschot ten
dienste te stellen van medisch we-
tenschappelijk onderwijs en onder-
zoek. Wij betreuren het daarom in
hoge mate dat bij hen, die geen an-
der oogmerk hebben dan de medi-
sche wetenschap een belangrijke
dienst te bewijzen, nu onzekerheid
teweeg gebracht kan zijn. Ook voor
nabestaanden van mensen waarvan
het stoffeliijk overschot reeds be-
rust in de anatomische instituten is
de gerezen situatie pijnlijk en daar-
om ook voor ons onaanvaardbaar".
De Maastrichtse hoogleraar zegt tot
slot dat de anatomische instituten
er in de toekomst alles aan zullen
doen om onbevoegden buiten de
deur te houden. De veiligheids-
maatregelen zijn met onmiddellijke
ingang verscherpt.

Leden Vaste Statencommissie kritisch over laat subsidieverzoek

LSO moet snel cijfers tonen
ENCI-personeel

gegriefd door
brief minister

" Eén van de zeven inten-
sive care-couveuses in het
Academisch Ziekenhuis in
Maastricht. Volgens prof.
dr Carlos Blanco zijn dat
er niet voldoende. Blanco
zegt minimaal tien van
deze speciale couveuses no-
dig te hebben.

Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT- Het personeel van
de ENCI is boos over het besluitvan
minister Smit-Kroes om hetPlateau
van Margraten te vrijwaren van af-
graving door de cementfabriek. In
een open, brief aan het Limburgs
Dagblad klaagt de ENCI-onderne-
mingsraad erover dat er geen gele-
genheid is geweestom de standpun-
ten van de werknemers in de kwes-
tie naar voren te brengen.

De brief van de minister van Ver-
keer en Waterstaat aan GS bevat
daarom onwaarheden, aldus de on-
dernemingsraad. In die brief heeft
de bewindsvrouwe geschreven dat
er overleg is gevoerd met betrokke-
nen.

„Op een ongelooflijk negatieve ma-
nier is een eind gekomenaan een 12-
-jarige onzekerheid over de toe-
komst van ons bedrijfen de hiermee
verbonden werkgelegenheid",
schrijft de ondernemingsraad. Dat
laatste aspect heeft volgens de EN-
Cl-werknemers voor de minister
nauwelijks meegespeeld.

jiEERLEN - Vandaag vindt in
Heerlen de crematie plaats van
Prof. dr L.H. Greve, hoogleraar
?an de medische faculteit van de
rijksuniversiteit Limburg,
hoofd van de vakgroep longziek-

Greve overleed, 63 jaar oud,
jor»gstleden dinsdag aan de ge-

van een verkeersongeluk,
<*at hem op 23 november van hetv°rig jaar overkwam; hij had
?'nds die datum op de afdeling
"itensive care van het De Wever-

gelegen. Prof. Greve
hoonde in Heerlen, sinds hij tien
fer geleden hoogleraar werd in

Dr Boon bijt
fel van zich af

Na aantijgingen Limburgse medici

wen", aldus dr Boon die dat met cij-
fers aankan tonen. Zij beschikt over
de uitslag van 14.000 uitstrijkjes die
vorig jaar werden gemaakt bij Lim-
burgse vrouwen van 20 tot enmet 49
jaar.J.M. Greep

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerduit Engeland, tax-free

buying possible
Piet van heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00

tot 16.00 u. ol na telefonische
afspraak.

Hoensbroek,Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusiefvoor Limburg.

by's doorverwijzen naar andere Academische Zie-
kenhuizen in Nederland of zelfs in Duitsland. De
gemiddelde bezetting van onze intensive care-cou-
veuses is negentig procent. Maar heel vaak is dat
ook honderd procent", aldus de Argentijnse specia-
list.

MAASTRICHT - Er zijn nog altijd te weinig inten-
sive-careplaatsen voor vroeggeboren of zieke ba-
by's in Nederland. Dat zegt prof. drCarlos Blanco,
hoofd van de afdeling neonatologie van het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht. Hij is het dan ook
niet eens met de stelling van het ministerie van
WVC dat het tekort aan deze speciale couveuses
bijna is ingelopen.

Van onze verslaggever

Het is de bedoeling dat het AZ in Maastricht uitein-
delijk tien speciale couveuses krijgt. Maar volgens
Blanco kan dat nog wel even duren. Hij verwacht
de drie extra couveuses niet voor volgend jaar, mo-
gelijk pas in 1991. „Tot dietijd zullen we nog regel-
matig 'nee' moeten verkopen", zegt Blanco die tien
couveuses het absolute minimum acht.

Het AZ in Maastricht beschikt over zeven intensive
care-plaatsen voor zuigelingen. Volgens Blanco
zijn dat er niet voldoende. „We moeten nu vaak ba-

De Limburgse gedeputeerde heeft
de laatste tijd, zo zei hij gisteren,
ook herhaaldelijk geprobeerd bij
minister Brinkman van WVC hier-
over duidelijkheid te krijgen. „Ik
had hier graag met de minister een
hartig woordje over willen spreken,
want nu tasten we nog een beetje in
het duister," aldus Kockelkorn.
Duidelijkheid is dringend noodza-
kelijk omdat GS dan pas met een
behoorlijk (subsidie)voorstel kun-
nen komen.

verpleeghuis en Astmacentrum
een belangrijke rol speelt in de
regio.

" Prof. L.H. Greve
j^o Greve studeerde medicijnen
J 0 Utrecht en specialiseerde zichaaar ook tot longarts; in 1960
Promoveerde hij op het proef-
schrift 'Ongelijkmatige ventila-
fle'- Van 1960 tot 1979 was hij als
J°ngarts verbonden aan de Eind-
hovense ziekenhuizen, waar hij
°°k longartsen opleidde. In 1^79erd hij benoemd aan de Rijks-
universiteit Limburg.

Greve was bestuurslid van het
Stafconvent en lid van een groot
aantal commissies. Hij schreef
een lange reeks internationaal
gepubliceerde wetenschappelij-
ke artikelen, waardoor hij een
groot aanzien genoot; onder zijn
leiding promoveerde een aantal
jongeartsen.

9reve trof in het Academisch
een longafdeling die

|eitelijk van de grond af opge-
Pouwd moest worden. Algemeen
fs men van mening dathij daarin
's geslaagd. Met enthousiasme
°or zijn vak en een warm hart»oor de patiënt zorgde Greve er-

door, dat zijn afdeling nationaal
ft internationaal de aandacht""ok. Het lag daarbij niet in zijn

*arakter, persoonlijk sterk op de
voorgrond te treden.

Binnen de universiteitwerd Gre-
ve gezien als een markante per-
soonlijkheid met grote integriteit
en visie. Een verkeersongeluk,
waarvan de gevolgen zich aan-
vankelijk niet zo ernstig lieten
aanzien, maakte een einde aan
zijn leven waarin juist nu moge-
lijkheden opdoemden om wat
meer rust te nemen.

Alj?4 spoedig nam Greve het initia-
"ef tot intensieve samenwerking
met Homerheide in Hom, dat als

De resultaten:

HEERLEN - De patholoog-ana-
toom dr M. Boon is 'hoogst ver-
baasd' datLimburgse medici twijfe-
len aan de uitkomsten van haar on-
derzoek naar baarmoederhalskan-
ker onder jonge vrouwen (zie LD
van zaterdag jl). Met dat onderzoek,
dat een alarmerende toename van
baarmoederhalskanker bij jonge
vrouwen uitwees, haalde zij de lan-
delijke pers.

Van onze verslaggever

Minister Braks
Haar De Hamert

Startsein nationaalpark in Limburg

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)
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Volgens dr Boon, verbonden aan
het cytologisch en pathologisch la-
boratorium in Leiden, is de stijging
hoofdzakelijk het gevolg van wisse-
lende sexuele contacten. Met name
de Heerlense patholoog-anatoom
Koudstaal reageerde schamper op
het onderzoek. Hij sprak de uitkom-
sten tegen en beschuldigde Boon
ervan alleen maar op publiciteit uit
te zijn.

20-24 jaar: 15 op de 1000
uitstrijkjes positief

25-29 jaar: 25 op de 1000
30-34 jaar: 27 op de 1000
35-39 jaar: 24 op de 1000
40-44 jaar: 13 op de 1000
45-49 jaar: 14 op de 1000

Dr Boon tekent daarbij aan dat de
volgende gradaties in het onderzoek
zijn meegenomen: PAP 111 A (min-
der ernstig), PAP 111 B, (ernstig) en
PAP IV (heel ernstig). „Oordeel zelf,
de cijfers spreken voor zich", zegt
ze.

" Dr. J. Herold, psycholoog, die de stichting Ouderdom en Vitaliteitop poten zette.
Foto: WIDDERSHOVEN

ken en daarmee het startsein geven
voor de inrichting van De Hamert
tot nationaal park. Eerder al werd
de Groote Peel aangewezen als na-
tionaal park. Centrum voor ouderen

in Ravensbos opgericht
wonen. Voor dat doel zou het
voormalige internaatsgebouw,
een boerderij en het complete
park beschikbaar kunnen ko-
men.

Dr Boon wil op die aantijging niet
ingaan. „Koudstaal kan mijn bloed
wel drinken, hoewel ik geen idee
heb waarom", is het enige dat ze
kwijt wil. Maar het stoort haar mate-
loos dat haar onderzoek niet serieus
wordt genomen. „Ook in Limburg is
sprake van een toename van baar-
moederhalskanker bij jonge vrou-

De stichting Ouderdom en Vita-
liteit is oppoten gezet dooronder
andere dr J. Herold, manage-
ment consultant en psycholoog
uit Maastricht. Er zijn een be-
stuur en een raad van bestuur ge-
vormd, waarin vertegenwoordi-
gers van allerlei beroepen een
plaats hebben gevonden.

van de stichting is in principe
eindeloos, zo laten de initiatief-
nemers weten. Met name wordt
gedacht aan kunstzinnige vorm-
geving, informatieverstrekking
en op ouderen gerichte commer-
ciële activiteiten.

(ADVERTENTIE)

GGemeenschappelijk
Administratiekantoor

Heldevierlaan 11, Heerlen

Wegens interne verhuizing
is de afdeling
AAW/WAO-uitkeringen
maandag 30 januari 1989
de gehele dag gesloten.

De direktie

De Hamert is uitverkoren omdat het
gebied deel uitmaaktvan een uniek
terrassenlandschap. De aanleg van
een bezoekers- en voorlichtingscen-
trum, wandel- en fietspaden, voor-
zieningen voor gehandicapten en
bebording wordt grotendeels be-
taald door het ministerie van Land-
bouw en Visserij. Verder leggen het
Limburgse provinciebestuur en de
gemeente Bergen geld op tafel. Ook
voor beheer en onderhoud van het
park zal het ministerie jaarlijks een
bijdrage toekennen. Exacte bedra-
gen zijn volgens een woordvoerder
van Landbouw en Visserij echter
nog niet bekend.

VALKENBURG - Het klooster
Ravensbos in Valkenburg moet
een centrum wordenvoor allerlei
activiteitenvoor ouderen. De gis-
teren opgerichte 'Stichting
Ouderdom en Vitaliteit' wil van
Ravensbos een internationaal
voorlichtings- en vormingscen-
trum voor vitale ouderen maken.Minister Braks wordt volgende

week donderdag om half elf in De
Hamert verwacht. Hij zal dan een
wandeltocht door het gebied ma-
ken.

De nieuwe stichting wil 'vitale'
ouderen, daaronder worden
mensen bedoeld die ouder zijn
dan vijftig jaar, begeleiden bij
het 'vormgeven' van hun leven.

Voor de financiering van de ini-
tiatieven van de stichting wordt
gehoopt op rijks- en Europese
subsidie. Daarnaast wordt een
beroep gedaan op internationale
fondsen en op donateurs. Men
heeft goede hoop voldoende gel-
den te krijgen, gezien het in de
komehde jaren sterk toenemend
aantal ouderen, waarvoor vol-
doende voorzieningen moeten
worden geschapen.

Een andere doelstelling is de op-
richting van een 'Elder Hostel' in
Ravensburg. Dat moet een soort
hotel worden speciaal ingericht
voor ouderen. Mensen die in Ra-
vensbos cursussen volgen, zou-
den kunnen logeren in het Elder
Hostel. Eventueel zouden oude-
ren daar ook permanent kunnen

Hotel

Het aantal mogelijke activiteiten

1 [)E
an °nze Haagse redactie

k rij pt HAAG-BERGEN - Limburg
C>e t,ZIJn tweede nationaal park:

in Bergen. Minister
het ißnn ndDouw en Visserij) zal
bie(1 DUO hectaren grote natuurge-
_, aanstaande donderdag bezoe-

Recordaantal
drugdoden in

Westduitsland
iQQon Westduitsland overle-

v°Wr, laö° 673 personen aan de ge-
Vt , Van druggebruik- een abso-

s ,es°rd- Het vorige recordjaar
"^ar met 623 sterfgevallen,
442 ciV°ulg Jaar vielen er 'slechts'
8esCnia.chtoffers te betreuren. Het

i WdH aantal gebruikers van
tgtt,. Gs ln de Bondsrepubliek
tn l9SSen de 80000 en de 100.000.
?e>ï e^K wfrden echter ook succes-V»or h

, +kt biJ de drugbestrijding,
eJrfl eerst werd in totaal meer

genom aan narddrugs inbeslag-

In Nederland zijn tot nu toe zes na-
tuurgebieden aangewezen als natio-
naal park. De bekendste zijn de
Biesbosch en Schiermonnikoog.

Zaterdag 28 januari 198913

kosten

Het feit dat voor het verhes aan ba-
nen geen compensatie wordt ver-
leend, vindt de OR 'een regelrechte
trap onder de gordel. „Het respect
voor de handelwijze van de provin-
ciale en landelijkeoverheid heeft by
ons als medewerkers een zeer ge-
voelige knauw gekregen."

| Limburgs dagblad provincie



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.

■Plll_______________________
1 JAAR GARANTIE OP AL ONZE

LEEUWE-KEUR-OCCASIONS VANAF ’ 7.000,-
Peugeot 505 V6aut., leer, electr. ramen, stuurbekr. DEMO
/ 25000,- onder nieuwprijs.
HyundayPony 1200TL, metallic, radio f 1750,-
Renault 18 TS LP6 4-drs. ’ 3500,-
TalbotHorizon ’ 5000,-
Peugeot 505GL, schuifdak, zeer mooi ’ 8500,-
Talbot Horizon 1.5 GL Pioneerst.bl.metall. ’ 8900,-
Peugeot 205 GR 1.3 5-drs., radio, luie uitv. f 12750,-
Peugeot 305 GL 1.5zilvermetallic f 12750,-
Peugeot 205 XE 3-drs. bordeaux / 13500,-
Peugeot 205 GR diesel metallic, radio,
5-drs., luieuitv. ’ 14000,-
Peugeot 205 GE Accent 5-drs. rood f 16250,-
Peugeot 309 GE 19.400km blauw ’ 17000,-
Peugeot 205 GR 1.3 5-drs. 5-bak,
stereo uitst. Demo f 17950,-
OpelKadett 1.2 SCzilvermetallic 32.000 km / 17750,-
OpelCorsa 1.3 5-drs. radio 7000km f 18950,-
Peugeot 505 GL diesel, alarm ’ 19500,-
Ford Escort 1.4Bravo 4-drs. 21.000km ’ 19950,-

Uw Peugeot-dealer
met de beste service 12,496

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202

'I
ggggl Provincie
ifjl Limburg
c

mededeling Nieuwe Investeringspremieregeling f
m ie/4-89 voor Zuid-Limburgvan kracht.

Gedeputeerde Staten maken bekend datmet (
ingang van 1 februari 1989een nieuwe In-
vesteringspremieregeling Limburg (IPR) van
kracht wordt. Voor 1989 is hiervoor een bud-
get beschikbaar van / 9.75 miljoen. Met deze
Investeringspremieregeling wordt beoogd
aan industriële bedrijven van meer dan re-
gionaal belangen aan stuwende dienstver-
lenende bedrijven een investeringssubsidie
te geven ter stimulering van hun vestigings-
of uitbreidingsplannen in Zuid-Limburg. De
regeling is met name van belangvoor het
midden- en kleinbedrijf. Aan deze regeling
zijn voorwaarden verbonden. Enkele daarvan
zijn: - het premiegebied is beperkt tot Zuid-
Limburg (tot en met gemeente Susteren); -
devoorgestelde investeringsprojecten die-
nen minimaal ’ 200.000,-en maximaal / 4
miljoen te bedragen aan premiabele kosten;
-op de regeling kan een beroep gedaan wor-
den voor investeringen in gebouwen, grond
en bedrijfsgoederen; -de premiepercenta-
ges zijn vastgesteld op 15% voor uitbrei-
dingsprojecten en 25% voor vestigingspro-
jecten;-voldaan dientte worden aan de re-
gelingen op milieuhygiënisch en planolo-
gisch gebied en aan het vastgestelde provin-
ciale beleid ter zake. De N.V. Industriebank
LIOF te Maastricht is belast met de uitvoering
van de regeling. Verzoeken om investerings-
premie dienen te worden gerichtaan Gede-
puteerde Staten en te worden ingediend bij
de N.V. Industriebank LIOF. Elk bedrijf dat
een verzoek indient zal hierbij door deN.V.
Industriebank LIOF worden geassisteerd en
geadviseerd. De volledige tekst met alle ove-
rige voorwaarden van de Investeringspre-
mieregeling Limburg (IPR) 1989 kan verkre-
gen worden bij de N.V. Industriebank LIOF te
Maastricht (postbus 800,6200AV Maastricht,
telefoon: 043-280280). Voor investeringen
boven / 4 miljoen kan een beroep worden
gedaan op de landelijke Investeringspremie-
regeling, diewordt beheerd door het Minis-
terie van Economische Zaken (informatie
eveneens te verkrijgen bij hetLIOF.
Maastricht, 28 januari 1989.

"«'' :^''______—________■
m i^tf uitgelote staatsobligaties.
Het ministerie van Financiën herinnert eraan dat in 1988 van onderstaande Nederlandse
staatsleningen de daarbij vermelde obligaties zijn uitgeloot en aflosbaar gesteld.

LENINGEN DIE LOTEN OP EINDCIJFERGROEPEN aflosanT uitlotin9s9roep

B'/.% 1977 ■
perio- eindcijfergroepen per 1979/1993 115 januari 1989 4
dieke 7V4% 1978
aflos- per 1979/1993 ! 1 maart 6
srng 6%% 1978

per 1979/1998 1 juni 1
3'A% 1948 I Ijuni 008 175 303 499 726 814% 1978

026 211 310 581 751 perl9Bo/1989 |15januari 1989 8
082 214 341 591 757 714% 1978 .
089 216 363 610 822 per 1984/1988" I 15april 4
096 239 368 691 827 7V4% 1978 H ■114 260 384 697 857 per 1984/1988" I 15 oktober 4
171 298 413 702 914 8% 1978

925 per 1984/1988" 1 september 4
8V4% 1978 ■3%% Belegg.cert. ■ 1 april 08 81 84 per 1984/1993 1 december 3

I per 1 december 1988vervroegd
3/4% 19501-11 15maart 002 316 598 748 913 I aflosbaar gesteld

003 337 599 752 915 B'/«% 1979
012 360 612 761 928 perl9Bs/1989 I 15februari 1
082 369 636 779 951 8%% 1979
086 431 654 789 954 per 1980/1994 1 april 1
088 437 673 832 962 8%% ,979
131 496 683 838 967 per 1985/1989 1 november 5
202 521 700 855 973 8V4% 1979
259 544 712 884 976 per 1980/1989 I 15mei 6
261 562 727 888 987 9% 19791-H
276 583 728 912 990 per 1985/1994 1 juli 5

9/4% 19791-11 m
3%% 1953 I 1 april 006 255 414 560 870 perl9Bs/1989 I 15december 1

044 284 431 608 897 gi^y, 1980
056 325 535 674 903 per 1986/1995 1 maart 10
142 380 542 679 912 11vt% 1.9,30■ 169 404 556 864 954 per 1986/1990 I 15april 1

10% 1980 ■3'/x% 1954 lenII ■15 febr. 042 301 348 695 869 perl9B6/1990 115 juli 2
125 319 395 698 892 9,^% 1980
192 326 443 720 899 per 1986/1990 1september 2
207 331 628 844 920 10i/„% 1980■ 282 336 663 861 931 per 1986/1990 I 15 oktober 4

10%% 19801-11 ■3'A% 19551 I Ifeor. 156 258 350 491 626 per 1986/1995 I 15december 2
159 268 355 534 659 10%% 1981
165 288 390 549 779 "per 1987/1991 1 maart 2
173 309 468 565 794 11% 1981W| .■ 176 338 488 580 849 per 1985/1988' 1 augustus 1

11/4% 1982 ■A/f% 1959 ■16febr. 11 20 42 60 per 1988/1992 1 april 4
4/4% 196011 ■ Ijuni 08 27 31 11V4% 1981
4/4% 1960 ■ Idee. 55 56 90 perl9B7/1991 I 15mei 4
4/4% 1961 ■ 1 maart 32 43 64 11V4% 1981
4% 1962 ■ 15maart 08 26 56 78 perl9BB/1992 I 15januari1989 3
4VS% 1963 ■ 1 maart 05 20 97 11%% 1981
4'A% 196311 ■ Ijuni 20 67 84 per 1982/1991 1 september 8
4>A% '963 ■ 15nov. 39 53 94 12% 198 1
5% 1964 ■15april 13 22 83 per 1985/1988" 115 juni 2
s/4% 19641 ■ laug. 07 40 45 49 55 121/4% 1981
s'/.% 1964 11 ■ Inov. 45 56 63 74 90 per 1985/1988' 1 november 1
5%% 19651 ■ laug. 11 21 24 33 85 12% 1981
5%% 196511 HlSnov. 08 13 26 28 50 perl9B7/1991 115april 3
6/4% 1966 ■ 15maart 35 39 62 81 97 12V4% 1981
7% 19661 I Isept. 27 39 42 45 56 per 1987/1991 1 oktober 2I 79 89 12%% 1981
7% 196611 ■16 jan. 07 13 32 59 72 perl9B7/1991 1 december 5

1989 74 98 10% 1982
6% 1967 I Ijuni 23 30 33 73 77 per 1988/1992 1 oktober 2

I' „ 83 10% 1982 ■16nov. 24 34 44 50 54 per 1986/1989 Ijuni 2
65 10/4% 1982 ■6V4% 19681 I 1 maart 09 10 16 30 64 perl9BB/1992 1 juli 1

178 87 10V4% 1982 ■IJU" 10 14 19 30 69 perl9BB/1992 1 mei 2
74 97 10Vi% 1982

6Vi% 1968 111 I Inov. 15 26 34 44 55 perl9B6/1989 1september 2_ _ „ 58 94 10% 1982 11 ■6V4% 19681V ■ 2jan. 49 52 65 72 81 perl9B6/1989 1 november 2
1989 84 89 11% 1982

7% 1969 BlSmaart 38 49 56 60 67 per 1988/1992 1 augustus 3■ 87 93 11V4% 1982
per 1988/1992 I 15februari 4

B'/.% 1983
per 1984/1993 I 15juni 7

7V4% 1983
per 1987/1990 1 februari 1

7V4% 198311
per 1987/1990 I 15april 2

LENINGEN DIE LOTEN OP UITLOTINGSGROEP 9»% '983 |. per 1987/1990 I 15juli 2
814% 1984periodieke uitlotingsgroep perl9BB/1991 I 15maart 4

aflossing 8V4% 1984 n
sy.* 1977,-,, - m% ?r8;r1991 ! is,uni

■nr m. 5T7;978/1992 15maart 9 -^1988/1991 I 1 augustus 1
7% 70 ly/r 7V4 % 1982
7V% 77

978/1"2 15sept. 5 per 1989/1993 115januari 1989 4
per 1978/1997 1 november 3 " laatste aflossing

Van devoor 1988 uitgelote, nog niet verjaarde obligaties is een overzicht per lening kosteloos verkrijgbaar bij het
ministerie van Financiën, Bureau Nationale Schuld, Postbus 20201, 2500 EE 's-Gravenhage. Op de aanvraag
dient vermeld te zijn: naam en adres van deaanvrager en de lening waarvoor belangstelling bestaat., (jaarlijkse publikatievan het ministerie van Financiën)

The Wall Street
Journal/Europe

seeks a Production Assistant for their publishing opera-
tions in Heerlen. Prefer college degree or equivalent pu-
olishing/printing background. Must speak and write
English fluently. Salary to commensurate with experien-
le. Please address all inquiries to:

Dow Jones Publishing
Co. (Europe) Ine,

Warren Reed - Production Manager
In de Cramer 37

6411 RS Heerlen

!!! Totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE !!! no-
sex. Tel. 045-353489.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

BIJLES Ned. moderne en
klassieke talen door erva-
ren docent, 045-317161.
SPAANSE LESSEN voor
beginners, gevorderden en
conversatie. Tel. 045-
-418971.

stichting welzijnszorgvoor
g^o^y' geestelijkgehandicaptenin

■mJLmm oostelijk zuid-limburg
Onder de stichtingressorteert o.a. het dagverblijf voor ouderen „De
Rozengaard" te Brunssum. Dit dagverblijf heeft een specifiek accent doordat
een deel van de populatie bestaat uit (zeer) ernstig geestelijk
gehandicapten, al dan niet met (ernstige) motorische handicaps.
Ten behoeve van dit dagverblijf zoekt de stichting een

ACTMTEITENLEID(ST)ER
BEWEGING 80%

die:

* ervaring heeft met geestelijk gehandicpten in het algemeen en met de
omschreven doelgroep in het bijzonder;

* zelfstandig kan functioneren m.b.t. de verzorging van de
bewegingsagogische activiteiten;

* zowel groepsgericht als individueel gericht kan werken;

* in het bezit is van het diploma CIOS of MBO-SB, met de specialisatie
Zorg en Hulpverlening;

* affiniteit heeft met de activiteit dans en bewegen.

De activiteitenleid(st)er werkt samen onder verantwoordelijkheid van de
bewegingsagoog.

Op deze functie is de C.A.O. Dagverblijven en Tehuizen van toepassing.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het adjunct-hoofd van
het dagverblijf, mw. A. Claessen. Tel.: 045-259835.

Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 11 februari in het bezit te zijn van de
sollicitatiecommissie, p/a Ruys de Beerenbroucklaan 9, 6417 CC Heerlen.

Bejaardencentrum De Wolfskoele Vaals
Het bejaardencentrum De Wolfskoele omvat een verzorgingstehuis voor 122
ouderen en 32 wooneenheden in een serviceflat.
Het personeelsbestand is 70 medewerkenden.

Per 1 maart 1989 komt er een vacature voor

LEID(ST)ER GROEPSVERZORGING
De invulling zal tijdelijk zijn maar kan uitlopen in een vast dienstverband.

Wij verwachten van de groepsleid(st)er dat hij/zij- zich kan verdiepen in de betekenis van het ouder worden;
- kennis in vaardigheden heeft in het begeleiden van groepen ouderen;- inzicht in en kennis heeft van diverse ziektebeelden;- zelfstandig alsook in teamverband kan werken;
- creatief en flexibel is;- naar ouderen kan luisteren.
Taken:- begeleiden van een groep bewoners die extra begeleiding nodig

hebben;- programmeren, uitvoeren en evalueren van groepsgerichte en/of
individuele gerichte activiteiten waarbij de doelstelling van de
groepsverzorging in het oog gehouden wordt;

- verrichten van verzorgende, administratieve en huishoudelijke
handelingen.

Eisen:- min. 23 jaar;- opleiding min. MBO.
Werktijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.45-13.00 uur; 13.30-17.30 uur.
De functionaris ressorteert rechtstreeks onder het hoofd
activiteitenbegeleiding. Voor de functie is de salariëring en de
rechtspositieregeling conform de CAO voor de bejaardentehuizen van
toepassing.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan het hoofd
activiteiten-begeleiding van het bejaardencentrum De Wolfskoele, mevr. K.
Petit, Ceresstraat 70, 6291 KW Vaals. 131325

SBDK.
Stichting tot bevordering van Bijzondere en Wilhetminastraat 37, 6131 KM Sittard

algemenewoonvormenen Dienstverlenende Instituten Postbus 8, 6130AA Sittard

STICHTING TOT BEVORDERING VAN BIJZONDERE EN ALGEMENE
WOONVORMEN EN DIENSTVERLENENDE INSTITUTEN "5.8.D.1" TE SITTARD
De Stichting is werkzaam op het gebied van de sociale volkshuisvesting en
exploiteert circa 4000 woningen, verspreid over 4 provincies, met het zwaartepunt in
Limburg.

Het werkapparaat waarin een drietal diensten werkzaam zijn te weten:
technische-, financiële administratieve- en bewonerszaken bestaat uit 22
medewerkers.
In de visie van het bestuur vormt de Dienst Bewonerszaken (4 medewerkers) de spil
van het relatiepatroon met de huurders.
Gevraagd worden gegadigden voor de functie van:

MEDEWERKER BEWONERSZAKEN m/v
Takenpakket:
- oprichting en begeleiding bewonerscommissies- geven van voorlichting aan huurders en woningzoekenden- het begeleiden van huurders bij huurachterstanden, overlastsituaties etc.- de werving van kandidaat-huurders- ondersteuning bij toewijzing woonruimte- behandelen van correspondentie aan huurders.
Functie-eisen:- opleiding op M.8.0.- cv. H.80.-niveau- goed zelfstandig kunnen werken- goede contactuele en redactionele vaardigheden- ervaring met volkshuisvesting (b.v.k. met woningcorporaties) is besist vereist- enige juridische kennis (m.n. van Huurrecht) is wenselijk

De honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met de C.A.O.
voor Woningcorporaties, zulks met inachtneming van het belang van de functie.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij ir. A.G.J. Austen, hoofd Bewonerszaken. Tel.
04490-10222 tijdens kantooruren.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan het bestuur van 5.8.D.1.,
Postbus 8, 6130 AA Sittard.

MOE—IN "^ _HMJ ImémW "mm Bi■Jr y^Bj
_r T «"J
dr. /.. Hamming uit Arnhem: 12
"Eindelijk is ernu een anti- jj
rook-kuur die écht werkt en Awaari* voor 700% achter sta..."

"Als artskan ik u van \
alles vertellen over de schadelijk^

gevolgen van hetroken,
maar diekent u ongetwijfeld zeil \

ook al.
Daarom wijs ik u liever op de kuur

waarmee u zonder veel moeite ;
binnen 8 dagen met roken kunt !

stoppen." ■Jlill.l.iuffl

s^t H illllß■_i__.H lm'11

NICOSAN *^ -*^^JDe anti-rook-kuur die echt werkt
DADROGISTERIJ 1. BEUGELS DROGISTERIJ RUITERS
Kampstraat 44, Kerkstraat 326,
Spek'heide-Kerkrade, 045-412594 Brunssum, 045-252569 ✓

DROGISTERIJ INFRA DROGISTERIJ „DE &ALAMAHDER"
Bautscherweg 56, Burg. Janssenstraat 12,
Heerlen, 045-413768 Beek, 04490-71220 A
DA DROGISTERIJ FAASSEN DROGISTERIJ DUYSEHS
Laurastraat 11 Plusstraat 19,
Eygelshoven, 045-351332 Kerkrade, 045-411090 s
DROGISTERIJ/PARFUMERIE WIELKEULARDS DROGISTERIJ HTJYTEH
Markt 2 „-._, Zuidhof 16,Schaesberg-Landgraat, 045-313252 Geleen, 04490-43142 s
DROGISTERIJ/PARFUMERIE HET CEBTRDM i»i_m_i.i minn

'
<-> Mii„i.an<. r/.rf,.i..rioq/1 DROGISTERIJ MEERTEHSS;,mïïTm 'nï?SSSÏ? Weltertuynstraat 70,Brunssum, 045-252935 Heerlen, 045-712600 _^
DROGISTERIJ/PARFUMERIE HEEBGS-SPROHCK
Sunplein 5, DA DROGISTERIJ HAHS PETERS
Landgraaf 045-312539 Past. Vonckenstraat 13,

Geleen, 04490-45595 'DBOGLSÏERM/PARFOMERIE M. BOUWEBS |
Nieuwstraat 61 (naast voormalig gemeentehuls) DROGISTERIJ ÏAH WELL
Hoensbroek, 045-211916 Julianastraat 42,

Hoensbroek, 045-211904 A
DROOISÏEHM/PARFDMBHIE BOESIEH
Kerkstraat 47, Promenade (t.o. V+D) DROGISTERIJ SCHMITZ
Brunssum, 045-252351 Laurentiusstraat 42,

Neerbeek, 04490-71624 - A
DROGISTERIJ/PARFUMERIE ETOK B.V.
Hoofstraat 21 DROGISTERIJ VAESEH
Kerkrade, 045-456325 Hovenstraat 47, Landgraaf, 045-312328

Homerusplein 5, Heerlen, 045-719403
DROGISTERIJ MATH Winkelcentrum Op de Kamp Landgraaf,
Akerstraat 46, Kerkrade-W. 045-324600
Spek'heide, 045-413082 J

Sport- en Ifekreatiecentrum
QIANERBROOI^bv

Het sport- en recreatiecentrum Glanerbrook wordt gekenmerkt door integratie van
allerlei sportactiviteiten.
Ten behoeve van de uitbreiding van de technische dienst wordt gezocht naar

EEN MEDEWERKER M/V
die voldoet aan de volgende kwalificaties.
Opleiding: minimaal MTS-niveau
Discipline: procestechniek of werktuigbouw "Leeftijd: tot 35 jaar
Ervaring: minimaal 5 jaar in soortgelijke werkomgeving. Voorkeur genieten de

kandidaten met applicatiecursussen meet- en regeltechniek en/of koud*
techniek.

Functie: De betreffende medewerker dient te functioneren in teamverband t.bv-
onderhoud en beheer van alle technische installaties.

Werktijden: onregelmatige-, vroege/late en weekend dienst.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO.
Handgeschreven sollicitaties binnen 10 dagen voorzien van uitgebreide C.V. te
richten aan: De direktie van Glanerbrook BV

Postbus 121
6160 AC Geleen| A

W~~ïïebën\A^ L wegenbouwbv \
A^l L Maastricht Venlo

Lieben Wegenbouw BV, een van de werkmaatschappijen van
Lieben Beheer BV, met vestigingen te Maastricht en Venlo, vraagt
ter ondersteuning van haar uitvoerende activiteiten een

ERVAREN UITVOERDER GWW
U stelt in overleg met het bedrijfsburo de werkplanning en de
werkbegroting van uw projekten samen.

Gedurende de uitvoering van de projekten laat u zien dat u met de
nodige inventiviteit en kreativiteit een goed organisator bent.
Daarnaast heeft het kosten-aspect uw volle aandacht.
Het dagelijks overleg met de opdrachtgevers, het opstellen van
afrekeningen en verrekeningen, behoort eveneens tot uw taak.

Naast een medische"Reuring kan een psychologische test deel
uitmaken van de sollicitatie-procedure.

Voor de juiste man worden zeer goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden geboden.

Herkent u zich in het bovenstaande, neem dan kontakt met ons op-

\ Ankerkade 78,
6222 NM Maastricht,
telefoon 043-631333,
telex 56240-Liebe NL,
telefax 043-631463.
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'Justitie en politiek
misbruiken slachtoffers'

Officier mr H. Droesen tijdens studiedag in Roermond:

straf, dus de traditionele strafver-
volging, is hen veel meer waard dan
een bepaald bedrag als schadever-
goeding. Overigens, in dit arrondis-
sement wordt jaarlijks slechts zon.
vijftien keer een schadevergoeding
door de rechter toegekend", zei
Droesen.

Lomp
Volgens de officier is het belangrij-
ker dat het slachtoffer meteen na
het misdrijf goed bejegend wordt:

„Zo iemand wordt ook nog wel eens
lomp behandeld doorpolitie en Jus-
titie. Ook de media en verzekerings-
maatschappijen doen daaraan mee.
Hier moet een einde aankomen", al-
dusDroesen die tevens een correcte
afhandeling van de schadevergoe-
ding nastreeft: „Eigenlijk zou dat
onderdeel uit het strafrecht overge-
heveld moeten worden naar het ci-
viele recht en het kort geding. Poli-
tie en Justitie, die het toch al druk
hebben, hoeven zich niet overalmee te bemoeien. Schadevergoe-

ding (momenteel maximaal 1.500
gulden) mag geen doel worden van
het strafrecht,alleen al uit praktisch
oogpunt, want anders moet het op-
sporingsapparaat worden verdub-
beld."

Stiefkind
Mevrouw P. Peters van de recher-
che in Roermond was het in het ge-
heel niet eens met de stelling van
Droesen, dat de politie meer terug-
houdend moet zijn. Mensen die de

dupe zijn van ingrijpende delicten
als byvoorbeeld een zedendelict
denken niet aan een schadevergoe-
ding, beweerde Peters: „Begrip, on-
dersteuning en een goede behande-
ling, daar hebben ze behoefte aan.
Het is daarvoor van belang dat de
politie, die altijd het eerst met de
slachtoffers in contact komt, vol-
doende tijd en aandacht besteedt
aan die mensen. Dat gebeurt nog
niet in voldoende mate, wantvan de
jaarlijks ongeveer 4 miljoen slacht-
offers waren er in 1987 slechts 5.000
bekend by het Landelijk Bureau
Slachtofferhulp. De politie kan nog
veel meer doen in het onderkennen
van devragen en het doorverwijzen.

Maar dan moeten de agenten daar
wel beter voor opgeleid worden. En
juist die opleiding is lange tijd ver-
waarloosd. Men dient meer priori-
teit te geven aan het slachtoffer,
want dat is toch altijd het stiefkind
geweest", aldus Peters, die de poli-
tiechefs opriep zich intensiever
voor het slachtoffer in te zetten.

Deze stelling verdedigde mr. R. Be-
daux namens de Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek giste-
ren in hoger beroep voor het Am-
sterdams gerechtshof. Hy' vocht
daar een kortgedingvonnis aan van
president mr. B. Asscher, waarin
opheffing van het beslag op 30 mil-
joen gulden aan ryksgelden bij de
Nederlandsche Bank werd bevolen.

De bewoners hebben een geheel an-
dere visie. Volgens hen moet de
overheid op grond van het vonnis
de bewoners waarborgen tegen ge-
luidsoverlast. Uit rapporten zou
echter blijken dat nacht na nacht de
geluidsnorm wordt overschreden.
Er zou derhalve al voor mujoenen
aan dwangsommen zijn verbeurd.

VoorzitterKvK waarschuwt voor Duitse groei:

'Noord-Limburg wordt
economisch kerngebied'

Verbeurd
De Staat ging tydens dezitting niet
uitgebreid in op de inhoudelijke
klachten van de Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek. Zij
stelde zich op het formele stand-
punt dat er voor beslag op over-
heidsgelden geen geldige reden is.
Mochten er uiteindelijk dwangsom-
men verbeurd worden verklaard,
dan zal de Staat die heus wel beta-
len, stelde mr. Dijkstra.

De omwonenden van het vliegveld
Beek, dieal jarenaktievoeren tegen
met name de gemiddeld 43 nachte-
lijke 'vliegbewegingen' - verant-
woordehjk voor onaangename en
ongezonde 'ontwaakreakties' - pro-
beren met een beslag op de gelden
van een staat op een nogal unieke
wijze 'in discussie te treden' met de
overheid. Die overheid moet in hun
ogen een einde maken aan de onver-
draaglijke geluidsoverlast, niet al-
leen op grond van gedane beloftes
maar ook omdat het hof verplicht
tot de uitvoering van een isolatie-
programma, dat de omwonenden
van Beek enige rust in de slaapka-
mers moest verschaffen. Het ge-
luidsniveau in de slaapkamers
moest terug naar ten hoogste 55 de-
cibel.

Het hof zal op 9 maart arrest wijzen.

De Vereniging twijfelt zelfs daar-
aan. Mr. Bedaux concludeerde „dat
er reden is geen geloof te hechten
aan toezeggingen van deRijksover-
heid als het betreft vliegveld Beek".
„Kortstondige politieke successen
zijn nagejaagd", stelde de advocaat,
„ten koste van onder meer de volks-
gezondheid. Het betreft hier duizen-

I den gedupeerden".

Oneens
Over de interpretatie van ditvonnis
van het hof zijn de Beekse omwo-
nenden en de Staat het echter vol-
strekt oneens. De overheid geeft

Tien maanden cel
voor Baruch M.

Conclusie professor naast zich neergelegd

De rechtbank achtte bewezen dat
Baruch M. zich heeft schuldig ge-
maakt aan zes gevallen van bedrie- -gelijke en eenvoudige bankbreuk,
drie narcotica-misdrijven, het ont-
trekken van goederen aan een ge-
rechtelijke beslaglegging en valse
aangifte van diefstal. Voor een geval
van het onttrekken van spullen aan
een beslag is Baruch M. vrijgespro-
ken.

Van onze verslaggever
|ROERMOND - Met tien maanden
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
de Roermondse rechtbank ver uit-
gegaan boven de zes maanden effec-
tieve gevangenisstraf die officier
Jvan justitie mr Droesen - met dar-
naast nog drie maanden voorwaar-
delijke straf - veertien dagen gele-
den tegen deRoermondse ex-advo-
caat Baruch M. vorderde.

De omzet groeide met vier procent
en de werkgelegenheidmet vijfpro-
cent, in de industrie zelfs met tien
procent. De economische potentie
van onze concurrerende oosterbu-
ren moet echter niet worden onder-
schat, meende Sprengers. Hij waar-
schuwde voor een nieuwe 'Wirt-
schaftsaufschwung'.

stige economische ontwikke-
ling.Van onze verslaggever

JjïLO - Noord- en Midden-;
en oostelijk Noord-

kant worden een nieuw
jptomisch kerngebied. Dat;

"êisteren drs. M. Sprengers,
voorzitter van de Kamerj? Koophandel voor Noord-j
burg in zijn jaarrede.

£ral Noord-Limburg kende'"et afgelopen jaar een gun-

Augurkentelers stichten sorteercoöperatie
i. Van onze verslaggever
j^BBENVORST- Nog vóór het

to we oogstseizoen zal een coöpe-
Mp worden opgericht die voor de

van de CW in Grubbenvorst
Lj^Surken gaat sorteren. Dit be-
lj Vl.s genomen, omdat de sorteer-1
(tv es van de verschillende af-
inieremgingen als 6evolS van ver"

in de sorteringen ander-

"^ zullen moeten worden aange-
rjj" aanpassingen zyn zo in-
■«eK nd dat eigenlyk beter nieuwe
:haftnes kunnen worden aange-

De voorzitter van de Kamer van
Koophandel gaf te kennen dat het
Duitse Roer- en Rijnland bezig is
met een ingrijpend revitaliserings-
programma. „Nordrhein-Westfalen
blijft onze belangrijkste handels-
partner. Maar in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening komt dat ab-
soluut niet aan de orde. Een keihar-
de misser," aldus Sprengers.
Hy betoogde dat er met het oog op
het wegvallen van deEuropese bin-
nengrenzen na 1992 nu al enkele
maatregelen moeten worden getrof-
fen. Er moeten scholingsprojekten
worden opgezet om te voorkomen
dat men bij de douane en de grens-
expeditie werkloos wordt. Boven-
dien moeten er meer nieuwe ar-
beidsplaatsen in de dienstverlening
komen. Omdat na 1992 de prijsver-
schillenwegvallen, is het zaak nu in
koopsteden als Venlo al te zorgen
voor omstandigheden waardoor
Duitse kooptoeristen blijvenkomen
winkelen. De winkelgebieden moe-
ten aantrekkelijker worden, beter
bereikbaar en meer parkeerfacilitei-
ten krijgen. Zeker Venlo moet daar-
mee haast maken.

flat de investeringen mede als
g van weinig optimistische>nWinstverwachtingen afschrik-■ is besloten om de lastenvan diewe machine, die in principe

ijj aUe afzetverenigingen augur-
;L.Sorteert, door een nieuw op te

coöperatie te laten dragen.

Volgens officiële cyfers waren er
tussen de zes- en twaalfhonderd se-
ropositieven in Limburg eind vorig
jaar. Volgens de initiatiefnemers
van de bond komt het aantal sero-
positieven in Limburg momenteel
in de buurt van de drieduizend.

De initiatiefnemers zijn homofiel en
hebben zodoende een grote affini-

Homofiel

De rechtbank heeft niet willen aan-
nemen dat aan Baruch M. strafuit-
sluiting door ontoerekeningsvat-
baarheid ten deel moet vallen. Daar-
op was door psychiater prof. J. Bas-
tiaans uit Oegstgeest wel aange-
drongen. Hij sloot daar ook bij in
dat Baruch M. te lijden heeft gehad
van het syndroom van de tweede
generatie-oorlogsgetroffenen.

Alle feiten hebben zich voorgedaan
in 1987. In dat jaar begon ook de
neergang van de advocaten-loop-
baan van Baruch M. en een flinke
ruzie tussen hem en de advocaten-
maatschap van zijn vader in Maas-
tricht. Een stroom van klachten
doorzijn cliënten by deordevan ad-
vocaten leidde tot tuchtrechterlyke
straffen en uiteindelijk tot het vrij-
willig terugtreden uit de advoca-
tuur. In totaal zyn over en weer
meer dan twintig gerechtelijke pro-
cedures tussen Baruch M. en de
maatschap van zyn vader gevoerd.Via Engeland en Malakka ging

die reis en pas op 6 maart 1946
kon in de haven van Tjandjong
Priok bij Batavia worden gede-
barkeerd. Twee jaar en twee
maanden later keerden de mili-
tairen van 1-8 R.I. in het vader-
land terug.

Oproep voor
Limburgers
van 1-8 R.I.

Prof. Bastiaans concludeerde dat M.
voor hij aan druggebruik begon toe-
rekenbaar is geweest maar dat het
gebruik van de verdovende midde-
len tot ontoerekenbaarheid heef ge-
leid. „Dat kan niet leiden tot straf-
uitsluiting omdat M. de gevolgen
van het druggebruik aan zich zelf te
wijten heeft", lichtte rechtbank-pre-
sidente mevr. mr. Boogaard-Derix
het vonnis gisteren toe.

Lj derlandse augurken staan on-
fcst?Ware druk van augurken uit
fc^Noklanden. „Er wordt daar ge-
fe i,VoorPrÜzen> waarvoor wij het
pde nen "> constateerde gisteren
"ültpf een vergadering van augur-
V>or;'ers Jac Peeters uit Maasbree,
*ïn tter van de contactcommissie
*UBl

augurkentelers. Toch blyken de
%ti n uit Oostbloklanden van

r
ge kwaliteit. Peeters koestert

Vi^i11 n°g steeds de hoop dat de
'Vet» enteelt zich met kwaliteit zal

*n te handhaven.

HEERLEN - Op 15 oktober 1945
is een aantal Limburgse en
Noord-Brabantse oorlogsvrijwil-
ligers van de Koninklyke Land-macht op weg gegaan naar het
toenmaüge Nederlands Oost-In-
dië. Zij waren als aanvullend de-tachement toegevoegd aan het
eerste bataljon van het achtste
Regiment Infanterie (1-8 R.1.)Omdat bij dit voormalige Indië-
legeronderdeel nu het idee is ge-
boren om een reünie te organise-
ren, worden de Limburgers vrij-
willigers opgespoord.

1-8R.I. was een maand na de be-
vrijding al opgericht met aller-
hand mensen uit de kringen van
het verzet tegen de Duitse bezet-
ters. Het Veluwe- ofHaantjes-ba-

taljon heette het en was gelegerd
in de Janvan Schaffelaarkazerne
in Ermelo. Aanvankeüjk was het
bataljon bestemd voor de bezet-
ting van Duitsland maar daar
kweam het niet van omdat de
Haantjes na de capitulatie van
Japan op 15 augustus 1945 - met
de aanvulling uit Limburg en
Noord-Brabant - al gauw rich-
ting Nederlands Oost-Indië werd
gestuurd.

Sinds 1948 zijn er wel reünies
geweest van de afzonderlijke
compagniën van het bataljon.
Om nu weer zoveel mogelijk
oude wapenbroeders eenkeer bij
elkaar te brengen worden ook de
Limburgers van het voormalige
1-8R.I. opgeroepen contact op te
nemen met Josvan Hollandin de
Edisonstraat 67 in Ede (S 08380-
-30540).

(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nu voor prii,s-opgave j.&en akiie-voordeel! Hf . i,. ' sne"e levering
Onze adviseurs I . """""dige montage
kunnen u vrijblijvend I nma service.

2T* *""■**">
F^_ï BORN De Mortel 6aI»j3 (Industrieterrein Sluiswëg),)fc_V" Te1.04498-54776

Meeldauw teistert
komkommer- en
tomatenplanten

GRUBBENVORST - De 'warme'
winter speelt de glastuinbouw in
Noord-Limburg danig parten. Mas-
saal zijn komkommer- en tomaten-
planten met meeldauw aangetast,
Jzo stelde gisteren tijdens een studie-
middag van augurkentelers in
grubbenvorst Jan Derkx, de spe-
cialist van het consulentschap voor
de akker- en tuinbouw in Limburg
die over plantenziekten gaat.

Strafverzwarend acht derechtbank
de omstandigheid dat M. als advo-
caat beter dan ieder ander op de
hoogte moet zijn geweest van de
strafbaarheid van de feiten waaraan
hij zich schuldig maakte. „De scha-
de die hij aan anderen heeft toege-
bracht en het schenden van de
rechtsnormen zijn ook niet in over-
eenstemming met de vordering van
het Openbaar Ministerie", aldus mr
Boogaard-Derix.

mand aanwezig die hierover enige
informatie kon geven.

Terugloop
IV.°Pzichte van 1987 was de aan-
%T Van kasaugurken op de Lim-
i^irri en Brabantse veilingen met
i °«we r? miljoen kilogram terug ge-
V^ "" Daarentegen was de aanvoer
W]\ ouegrondsaugurken met vier
totalpCn kilogram toegenomen. Deaanvoer was daardoor van 38
'üloe ku°gram naar 40,1 miyoen
Vt m gestegen. De middenprys
**r t-fsau«?urken zakte van f 1,02
1988Kll °gram in 1987 naar f0,79 in

ke n ,fn die van vollegrondsaugur-
f I>o9 naar f0 '66 per kUo"

«ï tell^ag JQ^so°g waren die prijzen te
ÏÜS in Zal daarom °»e geschiede-
Ja^j. ngaan als een slecht augurken-

Seropositieven
verenigen zich

Nieuwe bond opent een info-lijn over aids
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een groep jongeman-
nen besmet met het aids-virus (zo-
genoemdeseropositieven) heeft het
plan opgevat om een Limburgse
bond van seropositieven op te rich-
ten. De nieuwe bond moet voor de
belangen van de seropositieven op-
komen, nieuwe ontwikkelingen vol-
gen en vooral informatie geven.
Aanstaande maandag al wordt eeninformatielijn opengesteld voormensen die problemen hebben metseropositiviteit of aids, of er ietsover willen weten.[Uet^^wachtingen voor 1989 zijn

*eHd " °Ptinüstisch. De verwer-
ftie "■ lr»dustrie zit nog met vry' rui-;
4uB. iyoorraden tafelzuren, waarin
stanrtH n het belangrijkste be-

-1 vormen, aldus CW-staf-v^_Werker Jac van der Werf.

Duizendste
lid bij SP

HEERLEN - De afdeling Zuid-
"Limburg van de Socialistiese
Partij heeft deze week het dui-
zendste lid ingeschreven. Lan-
delijk telt de SP nu 15.000 le-
den. De SP heeft in Zuid-Lim-
burg zes afdelingen: Heerlen,
Brunssum, Maastricht, Kerkra-
de, Landgraaf en Sittard/Ge-
leen. De laatste drie afdelingen
werden pas afgelopen jaar op-
gericht. Dat gebeurde na de
presentatie van Handvest 2000,
de visie van de SP op de toe-
komstige maatschappij.

„Wij voelen ons dóór de officiële in-
stanties in de kou gezet. Huisartsen,
ziekenhuizen, RIAGG, etc, weten
veel te weinigvan deaidsproblema-
tiek af om ons goed te kunnen hel-
pen. Het is toch te gek dat iemand
die seropositief is en om hulp aan-
klopt eerst moet gaan uitleggen wat
er eigenlijk aan de hand is? Er is te
weinig tijd bij de professionele
hulpverlening om onze problemen
goed aan te pakken. Het is tijd dat
wy zelf de hand aan de ploeg slaan
en zelf voor opvang gaan zorgen en
zelf de mensen gaan informeren wat
er met ons aan de hand is," aldus
een van de initiatiefnemers.

Praatgroepen
In augustus vorig jaar is een groep
van acht seropositieven gestart met
een gespreksgroep onder deskundi-
ge leiding van een psychotherapeut
samen met een seropositief iemand.
De bedoeling is dat in april van dit
jaar weer twee groepen van start
gaan. Eén in Heerlen en één in
Maastricht. «
In de groepen praten de seropositie-
ven over hun ervaringen, hun pro-
blemen en de omgang met hun li-
chaam. Dat gebeurt volgens een
door de World Health Organization
opgesteld model. Het Centrum voor
Zelfzorg Initiatieven in Maastricht
heeft deze methode geïntroduceerd.

teit met de homo-scene. Zodoende
zyn zij veel beter op de hoogte van
wat er speelt onder homofielen
(waar veel seropositieven en aidslij-
ders onder te vinden zijn) dan deof-
ficiële instanties. Zy beweren dat
Limburgse homofielen en zeer ze-
ker zij die vermoeden met het aids-
virus besmet te zyn, veelal hulp zoe-
ken in het buitenland.

„Ze laten zich in Duitsland en Bel-
gië testen of ze besmet zyn. Ze zijn
te bang om dat hier in Nederland te
doen. Er leeft namelijk een enorme

angst voor officiële registratie. Als
instanties, zoals het GAK of verze-
keringen, of het Arbeidsbureau een-
maal weten dat iemand sero-positief
is, dan wordt dat geregistreerd.
Daar zijn veel van de seropositieven
erg bang voor. Het is zelfs zo dat ho-
mofielen op hUn werkplaats niet
voor hun geaardheid durven uitko-
men, omdat ze bang zijn dat ze ge-
dwongen worden een test te onder-
gaan of ze niet sero-positiefzijn."

Het Gewestelijk Arbeidsbureau be-
vestigd dat een spontaan gedane
mededeling over seropositief zyn

wel wordt genoteerd. „Net als alle
andere ziekten. Onze direct-daarop
volgende vraag is: kunt U daarmee
werken of niet? Dit met het oog op
eventuele bemiddeüng. Als iemand
die seropositief is, daar geen geen
punt van maakt, dan gaan wy ge-
woon bemiddelen. Wij geven zon
mededelingmet dooraan een moge-
lyke werkgever", aldus een woord-
voerder. Volgens hem is het maar
één keer voorgekomen dat iemand
spontaan meldde dat hy seroposi-
tiefwas.

By het GAK was gistermiddag nie-

Via de infolijn die maandag van
start gaat kan men zich voor deze
praatgroepen opgeven, maar ookby
de Basis Geondheidsdiensten in
Limburg. De infolijn is er maandag
en vrijdag van 9 tot 17 uur, telefoon- "nummer 04490-43511.
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"De verongelukte auto wordt weggesleept. , Foto: JAN PAULKUIT

Politieauto over de kon
NEDERWEERT - In de nacht van donder-
dag op vrijdag maakte een politieman in
Nederweert-Eind met een onopvallende
surveillanceauto een onfortuinlijke smak
toen hij een verdachte auto achterna wilde

1
rijden. De agent maakte op een zandpad
een stuurfoutje waardoor de auto langs de
weg raakte en over de kop sloeg. De be-
stuurder kwam met de schrik vrij. De ver-
dachte auto was gevlogen.

pp— /v| |B|MIB-Mk kleine zaak m\W' _T —t _"^ fltiet de _^ _f Tv. J\
"*""« service _f _M_B__^_^en Vootste m Kl|Mkfp|
20 meter ■ de bril is geen MUST M wSmmëjm

\ maar een LUST E WJÊÊÊÊÊÊÊÊÊvoinY3'"1 %^voorhet °°9 geworden!^ KpPwG
Al9emene Bank _^
Nederland

Limburgs dagblad

Begin maart arrest
in geschil tussen
GUVB en Staat

wel toe dat er 'reden is voor zorg',
maar wijt dat aan fouten van piloten
en overmachtsituaties.

Van onze verslaggever
BEEK/AMSTERDAM - De Staat
der Nederlanden overtreedt willens
en wetens de geluidshindernorm
rondom vliegveld Beek. Daarom
zijn er dwangsommen verbeurd
waarop executoriaal beslag gelegd
mag worden.

Advocaat mr. M. Dijkstra gaf als
voorbeeld 'een noodhulpaktie in
een Derde wereldland. De wonin-
gen zouden wel geheel overeen-
komstig het bevel van het Haagsche
hofzijn geïsoleerd. Er zou van over-
treding van het bevel geen sprake
zijn.

T^en bekritiseerde ook de hulp-eners zelf. Zij moeten slachtof-van kleine criminaliteit nietPraten dat ze absoluut hulp no-„lebben, terwijl dat dezaak vaak
*"«aal niet waard is, vond de offi-

" «Een goede opsporing en af-
deling met een fatsoenlyke

Van onze verslaggever
'ÖtMOND -Volgens officiervanJfoein Roermond mrH. Droesen
|j»t menig officier en politicus

van slachtoffers van een
„Men mag over de rug vanslachtoffer geen goede sier ma-' b«J het publiek.Door een indivi-

I* kwestie te generaliseren en
U* buiten, creëert men wel vaker
klimaat waarin hoge straffen,r misdadigers goed gedijen. Van

i?°ort zaken verdenk ik menig of-
*r van justitie en politicus", al-
Droesen, gistermorgen tegen,«00-koppig publiek in de Oran-

* *n Roermond, waar een studie-
-1over slachtofferhulp in Lim-'B Plaatshad.



Diana escortservice
045-215-113

3900.0.5-91314?
Het bad bubbelt pas echt
bij ...
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.
Ik vraag me af of ik een
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12 - 50 et. p.m.
CLUB 28 ma. -vr. 11-24 u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.

„Karin zoekt een vriend...
Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580 (50
cpm)

3ij beschikking van de Ar-
"ondissementsrechtbank te
vlaastricht d.d. 18.1.1989 is
ot provisioneel bewind-
zoemer over mevrouw
-lella Spithout-Braun,
'eb.- te Düsseldorf (BRD)
)P 17.9.1898, wonende te
ieerlen aan de Promena-
de no. 85, benoemd mr. P.
3aur, Pasweg no. 83 te
zandgraaf.
Bij gelijke beschikking is
oepaald dat aan de be-
windvoerder het bewind
jver alle goederen van
nevr. Spithout wordt op-
gedragen en de schuldenlic mevr. Spithout maakt
ia de bekendmaking van
ie benoeming van de be-
windvoerder op de onder-
Dewind gestelde goederen,
'edurende het bewind en
le curatele, indien deze
/olgt, niet kunnen worden
/erhaald.
De provisioneel bewind-
/oerder,
Vlr. P. Baur,
Pasweg 83,
3371 BK Landgraaf,
145-313706

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.

Geen idee waar ik mannen
kan ontmoeten (± 55-60 jr.)
om ser. relatie op te bou-
wen. Vandaar deze adver-
tentie. Wat ik. vrouw midd.
leeftijd, jeugdig uitz., zoek
is een MAN, repres. en vlot,
met enig niveau. Alleen ser.
reacties br.ond.nr. HE 084
LD, Geerstraat 5, 6411 NM
Heerlen.
Eigent. repres. sport,
vrouw, 50 jr.,zoekt fijne on-
geh. ditoVRIEND, 48-53 jr.,
uit goed milieu, alleen met
ser. bedoelingen reflecte-
ren. Br. m. foto op crew. ret.
Br.ond.nr. HE 083 LD,
Geerstraat 5, 6411 NM
Heerlen.
J.man, 34 jr.,zkt. leuke jon-
ge VROUW om verder een
rel. mee op te bouwen.
Br.o.nr. XE 074 LD, Markt
42.' 6461 ED Kerkrade.
Zondag dans-contactavond
voor ALLEENSTAAN-
DEN. Café Metropole, a.d.
Rijksweg te Beek.
36 jr. spontane, rustige jon-
geman, geïnteresseerd in:
filosofie, meditatie, films,
voetballen en wandelen,
die geld, huis en auto niert
zo., belangrijk vindt, zoekt
een leuke VRIENDIN voor
een vaste relatie. Br. liefst
met foto o.e.r. HE 085 LD,
Gewerstraat 5, 6411 NM
Heerlen.

■Tek. PEUGEOT 505 SR, bi.
'81, electr. ramen en schuif-
dak. i.z.g.st., prijs ’ 4000,-.
Tel. 043-254409.
Te koop MERCEDES 280
S, i.z.g.st, koopje! Fossie-
lenerf 546, Heerlen.
Terugname van fmancie-
ringsbank RENAULT Tra-
fic-bus diesel T 1000 '85.
’12.500,-. Emly HO. Tel.
04490-23738 of 04498-54510.

Te k. Toyota CARINA die-
sel, bj. '83, 92.000 km. Nat-
tenhoverkoestraat 2, Ur-
mond, na 13.00 uur.
Te k. CITROEN Visa, type
Spec. 2 CL, km.st. 80.000,
APK 10e mnd. '89, moet
iets worden opgeknapt, bj.
'81, vr.pr. ’1450,-. Tel.
04498-54319.
Te k. TOYOTA Celica, type
2000 Liftback KT, met
magn. velgen, bj. '78, APK
3e mnd. '89, opknapper,
vr.pr. ’650,-. Tel. 04498-
-54319.
Tek. PEUGEOT 305 SR, bj.
'83, 59.000 km LPG, trek-
haak, electr. schuifdak. Tel.
045-312357.
Te k. VW Scirocco GL, '79,
APK jan. '90. Tel. 045-
-241088.
Te k. OPEL Ascona, bj. '81
en Opel Ascona 1900, bj. '79.
Tel. 045-254081.
VW Polo, ’ 750,-, met APK.
Tel. 045-214198. "Tek. FIAT Panda. '82,APK
1-1990, i.z.g.st, prijs’3750,-.
Tel. 045-443931.
Te k. Opel REKORD 2.0
Caravan, bj. '79. trekhaak
en APK-gerk. of OPel Ka-
dett 1200 S, bj. '77 blauw-
met, Linnen schuifdak, bre-
de banden, APK-gek. Bel-
giëlaan 17, Heerlen.
Te k. RENAULT 12, bj. '79,
APK, vr.pr. ’ 1300,-.
Heemskerkstraat 14, Heer-
len.
T.k. PEUGEOT IU4, zeer
mooi, APK 2-'9O, bjr. '80.
Vr.pr. ’ 1500,-. 04754-6801.
T.k. ZASTAVA bjr. '81,
APK 3-'9O, i.z.g-.st, 5-drs.

’ 975,-. 04490-10646.
T.k. zeer mooie FORD Tau-
nus 1600 Bravo, bjr. '81.
APK 8-'B9. Inr. GolfDiesel
mogel. 04490-26697.
T.k. VOLVO 360 GL, 4-drs.,
bjr. '86, km.st. 35.000. Vr.pr.
18.000,-. Als nieuw. Pieter
Breughelstraat 29, Sittard.
Tel. 04490-22777.
NISSAN PATROL 3,3 L
diesel 4-w. drive 1985; hon-
da Civic 1500 GL 1986; Su-
zuki Jeep SJ 413 softtop
1987; Citroen BK 1900 GT
1985; Opel Kadett City
1978; Mini 25 Jubileum
1984; Montego Turbo MG
1986; Montego 1600 LS
1985; Fiat Uno 45 1986;
Rover 2600 S 1984; Mini
Mayfair 1983; Austin Mae-
stro 1600 HLS 1984; Austin
Montego 1986 1600 LS Es-
tate; Austin Maestro 1600
Mayfair, als nieuw 1985.
Austin Rover-dealer Have,
Industriestraat 31, Sittard.
Tel. 04490-15195. Bovag-be-
drijf.
T.k. VOLVO 360 GLE Se-
dan bjr. '86, kl. blauwmet.,
nw.st. ’ 18.000,-. Tel. 04498-
-54859.
T.k. weg. overlijden VW
Jetta Advance, kl. met-
.blauw, hj. mei '87, km.st.
9700. Pr. ’18.000,-. 04490-
-1460». Werkdagen na 18.00
uur.
T.k. RENAULT 5 Le Car
bjr. 10-'B4, kleur wit, APK,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 599,-. Inr.
event. mog. 04498-52813.
DATSUN Nissan Cherry
1300 GL bj. '84, 55.000 km,
i.z.g.st. ’ 6950,-. Deken Keu-
lenplein 3, Schinnen.
T.k. RENNAULT 5 GTL
APK l-'9O, bjr. '78, mooi en
gaaf, ’ 950,-. 04490-10646.
T.k. KADETT coupé aut.
'78, APK 11-'B9 (z. mooi).

’ 1450,-. 04490-10058.
T.k. PORSCHE 924 bjr. '81,
i.z.g.st. Inruil mogelijk.
04748-2155.

Honda CIVIC 1.5 Inj. GT,
sept. '85, zilvergrijsmetallic,
60.000 km, ’15.500,-. Tel.
045-326391, tussen 18.00 en
19.00 uur.
T.k. SAMARA, mei '87, m.
garantie, ’10.900,-. 04490-
-28581.
T.k. Fiat RITMO bjr. '80,
prijs ’ 1850,- en Mini Metro
(zuinig, koopje), bjr. '84
’5300,-. Voor ml. 04743-
-1881.
T.k. MERCEDES 306 D,
bjr. '78. Autotr. Vr.pr.

’ 1750,-. Tel. 04750-35129.
T.k. SAAB 99 bjr. '878, APK
tot 1990. Vr.pr. ’ 1750,-. Tel.
04750-35129.
T.k. VOLVO 340 DL 5-drs.,
bjr. 6-'B4, km.st. 80.000, bor-deauxroodmet. Tel. 045-
-441859.
Frans VANHAUTEN biedt
aan Opel Kadett 3-drs. 1.3
LS '85; Opel Kadett 3-drs.
1.2 LS '84; Opel Kadett
5-drs. 1.3 LS '85j Opel Ka-
dett 3-drs. 1.3 S type '81;
Opel Manta GTE '82; Mitsu-
bishi Colt GLX 1500 type
'85; Fiat Panda 45 S 19.000
km '85: Ford Sierra Laser
1.6 '86; Ford Fiesta 1.1L '81;
Ford Taunus 1600 L '82;
Mercedes 280 S '80; Peu-
geot 205 XE '85; Peugeot
205 XS '87; Citroen Visa
type '84; Volvo 244 GLE
LPG, type '80; Volvo 345
GL '82; Volvo 740 GLD '85;
Alfa Sud 1.5 '81; Opel Ka-
dett 1.3 stat. '81; Renault
Fuego type '82. * Hoge in-
ruilprijzen * Eigen werk-
plaats * Snelle en discrete
financiering * Evt. 6 mnd.
topgarantie * Evt. leenauto
* ApK klaarmaken. Auto-
bedrijf Frans Vanhauten,
hoek Kaalheidersteenweg/-
Dentgenbacherweg, Kerk-
rade. Tel. 045-423288.
Opel KADETT 16 diesel
hatchback, bj. 6-'B4, sport-
velgen, glasdak, enz., APK
6-'B9, vr.pr. ’8750,-. Tel.
045-318521.
PEUGEOT 305, bj. '79,
100% in orde, APK-gek,

’ 1250,-. Tel. 045-318619.
RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bj. '86, 32.000
km, als nieuw. Tel. 045-
-228469.
Opel CORSA, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Ford TAUNUS, bj. '81,
APK nov. '89. Rinkenslaan
4, Landgraaf, 045-316793.
Te k. VOLVO GLT Injec-
tion, bj. 17-11-'B6, km.st.28.000, grijsmet., i.st.v.nw.Gerardstraat 6, Landgraaf,
tel. 045-318731.
Te k. Ford SIERRA 1600
Laser, 3-drs., bj. okt. '84,
km.st. 72.505, kl. geh. wit,
zeer mooi, met trekhaak en
nw. banden, z.g.a.n., prijs

’ 14.500,-. 1940-1945-laan 20,
Nieuwenhagen (Hoefveld),
318507.
Te k. VW Golf, bj. '77, div.
ace, met APK, i.z.g.st., prijs
n.o.t.k. Prof. Eindhoven-
straat 22, Hoensbroek, tel.
045-228977.
Te k. MITSUBISHI Colt
EL '79, 65000km. 1100 cc 3
drs. blauw met. i.g.st., tel.
04490-50800.
Te k. VOLVO 345 DL bj.'BB
km.st. 15000 pr. ’16500,-
-„04499-2809.
EEND 2 CV bj. '.81 km
80000 kl. rood 04490-15518.
Te k. DAHATSU Rocky 4
wd. bj. '85. Inr. mogel. Mor-
genstr. 51, Sittard. __
Excl. sportauto DATSUN
280 ZX bj. '79 zwart aut.
alarm. Va. spoilers, sunroof
etc, zeer mooi 04490-17469.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02

T.k. Opel CORSA TR 12 s
bj. '83 i.z.g.st. + nw banden,
ace.' 045-721331 na14.00
uur.
T.k. PEUGEOT bj. '79 apk
tot 11-l-'9O tel 045 717233
Dr. Nolensplein 15Heerlen.
Mitsubishi LANCER 1.4
GL '77 zilvermet. I.Z.G.ST.
Apk ’750,- 045-713883.
Prachtige Ford ESCORT
1300 L bj. '82 bruinmet.
Splinternieuwe auto ’6950,-
-045-223175.
VOLVO 343 L bj. '82 le eig.
rood met. APK 3-'9O zeer
mooi ’4950,- 04406-14186.
Opel KADETT 1.3 n HB bj.
'81 APK 6-'B9 bijz. mooie
auto ’5650,- 043-631013.
VOLVO 343 de luxe bj.
6-'B2 APK gek. geen 2e zo
mooi ’5500,- tel. 04406-
-14080.
Opel KADETT 1.3 s 3 drs.
HB bj'B2 schitterende auto
apk tot 15-3-'9O ’6500,-
-04406-14307.
Te k. MAZDA 626 bjr. '79,
i.z.g.st. Pr. ’ 3000,-. Tel. 045-
-422936.
Te k. Opel KADETT 12 N
bjr. '80, i.z.g.st. Vr.pr.
’3800,-. Past. v.d. Heyden-
laan 44, Kerkrade. Tel. 045-
-462801.
T.k.a. TRIUMPH 2500 MX-
IIPi overdrivë 1973, i.z.g.st.,
voll. orig., unieke classic
car, slechts 10 in Ned. APK
keurings- en taxatierapp.
045-225818.
Tek. SAAB 99 EMS bjr. '78
+ APK, in g.st. Panhuisstr.
15, Amstenrade. 04492-
-3141.
Te k. Honda ACCORD bjr.
'77, APK tot 30-11-'B9.
’650,-. Mgr. Nolensstr. 53,
Hoensbroek.
Te k. BMW 316 bjr. '84,met
LPG. Inruil mogelijk. Dr.
M.L. Kinglaan 133, Hoens-
broek
Tek. uitgeb. OpelKADETT
bjr. '81,Berlina-uitvoer. Tel.
045-317665. ■
Te koop onder garantie en
service Opel Ascona 4-drs.
18-i '86; Opel Ascona 4-drs.
16S '83; OpelAscona 16 die-
sel '82; Citroen Visa '86; Fiat
Ritmo '83' Mitsubishi Ga-
lant '81: Mitsubishi Sappo-
ro '78; Mitsubishi Sapporo
'79; Ford Granada diesel
'79; Ford Escort XR3i '84;
Ford Escort cabriolet '84;
Volvo 244 GL LPG '79. In-
ruil, financ, garantie. Auto-
handelP. FRANKEN, Gan-
zeweide 59, Heerlen. 045-
-216475/727711.
Autobedrijf SJAAK V.D.
BERGH biedt aan: Audi
200 turbo, alle extra's '82;
VW Polo special '86; VW
Polo GT sachuifdak '83;
VW Golf 1600 '82; Opel Ka-
dett City '79; Opel Kadett
'78. Inruil en financiering
mogelijk. Pr. Hendriklaan
32, Brunssum. Tel. 045-
-270270.
Te koop diverse gebruikte
ONDERDELEN van recen-
te personenauto's. Ook mo-
toren. 045-216475/727711.
Ford GRANADA '82 5750,-;
Toyota Carina combi D '83
4250,-; Volvo 240 GL '81
6750,-; Honda Prelude '79
3000,-; Fiat 131 1.6 '81 2500,-:
Peugeot 504 comb. '80
3500,-; Renault 4 GTL '80
1500,-; Opel Commodore
'80 4750,-: Opel Ascona '78
1250.-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
VW GOLF LX nov. '83, kl.
wit, i.z.g.st. ’BOOO,-. Tel.
045-420650.
Nissan MICRA '84, le ieg.,
kl. metgrijs, 50.000 km,
a.nw. ’ 8250,-. 04492-3234.

Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder
en meteen dozijn tegelijk.

06l I 320.324.60 l
I 50cent per minuut

Ik kan er geen
genoeg van
krijgen! Jij?

üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06-
-320.323.63

50 et. per min.

Regel met 13 wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

Sexiijn 14
Debbie 14? **

06-
320.320.1»

50 et. p. min. F
Pussy Cat Ü!

06- J»ng
320.320.09f

Ok
Hou je van verrassingen J-3oBel Gina. 50 et. p. mi '6°°

XANDRA en Joyce, tj°v
03.00 uur, privé en esco E?
tev. meisje gevr. 0*a»
228975. .^
Bij 'T STOEIPOESJE tX «ur;
je altijd apart! Bereik 't to kg.
punt bij ons, alles mag! 0
320.325.11 - 50 c.p'
Sex, Sex, Sex!. Jfi. SWat doen Hollanders t*o\\
ze JEUK hebben? Hoori |bekennen op " nj
32032355! Beken jouw g* H ,
kriebel op 010-4297085^
Nieuw geopend bij J'Art
LANDA. Za. 13-23 u., l|i
14-19 u. vanaf ’ 75/ *o
04492-3198. , *'SUPERSEXY, de nieuw/4 t».
lijn. Onnavolgbaar! »y
320.321.59 (50 c.p.m.)^
Nieuw NOENDA + assü Ji.tentes, ook SM + slavi' JJiAss. gevr. 04492-5605^ uu,
4 leuke MEISJES bij (K*
ja) 11-24 uur, ook weet
ends. Tel. 045-42360 Ha
vanaf ’ 50,-. J J°

Gezellige dames
bezoeken U dis- 5

creet l
045-311895 |

Bel nulzes
pour toi %

320.320.05 .
lesbi 28 J

320.320.28 ■
heat line ■

320.322.306
standje 68 \

320.320.68 j|
real live sex

320.324.05 \iijheetjü ,
320.325.02 |

macaber i
320.325.03 i

50 et, p/m, pb. 157Z'vog!! (
Nieuw, DE TIPPELLlJ 1*I
Kom in direkt contact m» Jopwinende dames die er]
hobby van maken. Bel O* i
320.330.66 (50 c.p.m.)^ '06-320.325.36 „DE GLljjJ IBERBOX" voor keihard
glibberige sex-afsprake"
mannen mogen ook belle"1
50 c.p.m.
PRIVÉ en escort, iede^
dag, 045-220866.
Heren opgelet, de darrtf
van CLUB EXCLUSlt
zijn exclusief maar te*
niet duurder. Kom voor"
en overtuig uzelf. Ind^■triestr. 13 Kerkrade-We*
Tel. 045-423634. T0*
meisjes gevr. Intern gra1*mog. J

Nieuw escort
Het adres voor een "j
meisje bij u thuis van'

’ 100,-all-in
06521-27896^

Vrijdag- en zaterdagavoi*
Live Show

en
Striptease
Grote Gracht 95,

Maastricht.
Let op de palmen

in de etalage. _>
Pak dr in „DE VOOZBO*
'n keiharde sexbox, wa^
alles mag! 06-320.325.1*. 50 c.p.m. Vooral dam65
moeten bellen!. y

Escort „EXCLUSIEF" *vrouwen voor Escort BW
te Limb. Tel. 043-61781"
van 13.00 tot 01.00 uuj>
Speekselmaniakken.
meiden op de „SABBP 1-

BOX" zijn bezig met K
(sex)hobby. SmakK?
mag, pas op voor kortsl^
ting. 06-32032569, 50 ?

Geh. J.MAN, 32 jr., *£vriendin voor moderrj
vriendsch. Br. m. foto a|fl*
antw. ond. nr. SB 043 L>
Fr. Erensln. 4, 6371 G'
Landgraaf. A

PRIVECLUB 't Witte Pa*Jis geop. van ma. t/m z*,, van 14.00 tot 3.00 "f's nachts, ook tijdens ca
naval op ma. en din^Aanw. luxe kam., spiege'^
bubbelbad, sauna, SM e\^Gelegen langs de Zuid v»
lemsvaart, 10 km
Weert, 4 km v. NederW<^richting Helmond. "■
04953-348. J

Neem 'ns iemand bij „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel dan „DE JEUKBOX!"
06-32032516, 50 c p/m.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof!Alles
mag! 06-320.325.14, - 50
et. per min.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Ik heb al een hotel bespro-
ken LIVE-AFSPREEK-
LIJN! Bel 06-320.320.55
(50 cpm.).
Gay-Bizar-Live 06-
-320.330.88 (50 cpm) Uni-
formen? Oh ja, lekker!.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
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.
Wel opwindend... zo met
jou!FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 cpm).

BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Gay Sauna 2000

Geopend van maandag t/m
donderdag van 15.00 tot
24.00 u., vrijdag van 15.00
tot 06.00 u., zondag van

14.00 tot 23.00 u.
Rue des Francais 139-Ans,
4 km achter Luik, tel. 09-

-3241611254.

Live - Live - Live - Live
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

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 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c. p.m.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943. Tev.
meisjes gevr.

Hardsex!!
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen
nummer. Alle nummers

beginnen met

0.6-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie.
0,50 p.m. Viditel pag. 611

Aaaahh!
06-320.321.66

Mmh sex. 50 et. p.m.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

„BEST IN TOWN! Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".
3 leuke sexy meisjes bij
YVONNE, ook 's zondags
geop. v. 12-24 u., 045-
-425100.

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit te

vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jong en
we willen wat!

50 et. p.m.

Kasteel WATERLOO
iedere woensd. groepssex-
party voor alleenstaande
heren, dames en paren,
vanaf 20.00 uur. Vr. en za.
alleen paren. Info. 04704-
-3030.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

50 et. p. min.
Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
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.

Nieuw privé
045-321038

Te k. BMW 320 i aut. '83,
lpg, vele extra's, Bergerweg
50, Einighausen.
Te k. VW GOLF C bj. '86,
km.st. 45000 wit vr.pr.

’ 17000.-, 04490-12227.
TOYOTA Corolla 1.3DX bi.
'83, 4-drs. stereo, sunroof,
apk 2-'9O, echt nieuw

’ 5750,-. 04406-13137.
Te k. BMW 320 i bj. '84, kl.
wit, schuifd., verl. sji(ortvel-
fen enz. in uitst. st. Pr.

19.500,-. Kasteelstr. 44
Brunssum. Tel. 045-253155.
Te k. GOLF diesel, blauw,
eind '83 i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.
FIAT 500 R-vouwdak, 1975,
apk ’2950,-. Tel. 045-
-351745.
Te k. VW Derby LS bj. '77,
in uitst. staat + radio-cass.
’1150,-. 045-412593.
Te k. kleine VRACHTAU-
TO (Kipper), motor defect.
045-314336.
Te k. TOYOTA Corolla
i.z.g.st. met div. extra's. Pr.
n.o.tk, apk tot 1990. 045-
-454713.
Te k. VOLVO 340 Winner
bj. '85, km. 75.000, lpg, apk
'90. Pr. ’ 10.000,-. TeL 045-
-417245.
DATSUN Sunny 120 V de
luxe, bwj. '79, apk gek.
’1300,-. Nic. Beetstr. 98
Heerlen.

BMW
M 535 i

nw. model, bwj. '82, alle
opties 0.a.: ABS ’ 25.000,-
Voor de echte liethebber.
Tel. 045-414127.
Te k. weg. aanschaf motor
OPEL Corsa 1.2 S bwj. '84
Berlina-uitv., 55.000 km.
Vr.pr. ’ 10.950,-. 045-421268.
Te k. FIAT Panda bwj. 11-
-'B4. Tel. 045-323747.
Te k. VW PASSAT 1600 CL
met APK bj. '82 met radio-
/cass. Tel. 045-750607.
KADETT 12 S met APK
'81, als nieuw Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'79, zeer mooi, te bevr. Dr.
Schaepmanstr. 21, Land-
graaf, tel. 045-316419.
SEAT-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455 biedt te koop
aan: Subaru 1600 coupe
(nieuw) met aantrekkelijke
korting) en VW Camper.
Te k. VW SCIROCCO GL
bj. '81 met APK ’4950,-, tel.
045-728454.
Te k. ASCONA 16 S,
bwj.'7B, zien is kopen

’ 1450,-. Pr. Margrietstr. 14,Brunssum.
TAUNUS 2 L Ghia aut. t.
'81, lpg, ’2350,-. Inr. mog.
Óverbroekerstr. 54, Hoens-
broek
VOLVO 244 DL t.'Bo, lpg,

’ 1950,-. Spuitwerk, 045-
-211071.
Ford SIERRA 2.0 GL 8-'B3,
orig. 85.000 km., wit,
’8950,-. 045-211071. p
M.B. 200 D '80 ’5950,-;
M.B. 280 S '75 ’3750,-;
Audi 5 E '79 ’2250,-; VW
Golf D '77 ’ 1950,-. Inruil
mog. 045-211071. Overbroe-
kerstr. 54, Hoensbroek.
Te k. Opel COMMODORE,
bwj.'79, Berlina, autom., pr.’2400-, mr. mog. 045-
-315513.
FIESTA HL Bravo '82,
apk-gek., i.z.g.st., Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
RENAULT 14, bwj.'Bo,
i.z.g.st. + Apk, ’ 1150,-. 045-
-210435.
VW GOLF 1600 bj. 7-'B7
warmtewerend glas sport-
stln, sportstuur midden-
console i.z.g.st., pr. n.o.tk.
tel. 04406-12717.
Ford ESCORT stationcar,
m. ruiten + apk, bwj.'Bo,
vraagpr. ’llOO,-. Tel. 045-
-210435.
Tek. MINI special '79 zwart
APK gek.’ 1700,- tel. 04406-
-13729,
PEUGEOT 205, apr. '87 kl.
wit, 5-drs., z.g.a.n., km.
31.000, pr. ’ 14.000,-. Eyha-
genln. 7, Schaesberg, tel.
045-312002.
Koopje! exclusieve
ROVER 2600, als nw.,
vraagpr. ’ 2750-, moet weg,
045-323830.
Te k. Scheel AUTOSTOEL
blauw, speciaal voor
iemand m. rugklachten, tel.
04406-13729.
Te k. OPEL GT blauw 1969
i.g.st. pr. ’10.000,-, tel.
04406-42195.
Ford SIERRA 1600 laser bj.
'85 vr.pr. ’14000,-, tel.
04405-3453 na 18uur 04406-
-14603.
Compl. 1.8 I motor + 5
speed, bak v. Peugeot 205,
bwj.'BB, 8000 km., ’3500,-.
Tel. 045-319050 - 423329.
Buitenkans: KADETT 1.8 I,
2500 km., alle extra's,
’7OOO- korting, half jr.
oud, weg. omst. Te bevr.
autobedr. 't Koetshuis,
kruispunt Drievogels,
Kerkrade, tel. 045-421423.
Te k. BMW 728 type '80,
aut., i.z.g.st. en alle extra's.
’3400,-. 045-419554, na 16
uur.
BMW 316, 4-drs. '85 lpg,
lichte voorschade, pr.

’ 17000,-tel. 043-211256.
Te k. Opel RECORD 2.2 i
wit, elektr.ramen 63000
km., gel. mod. '86; BMW
315 rood lpg, sunrof sport-
velg., nw. banden bi. '81;
Renault Fuegp bj. '81 kl.
zwart' VW Passat diesel
type DL nw. motor en bak
bi. '81. Alle auto's APK
10.000 beurt-garantie,
04490-52697.
BMW 525 bi. 1981 vele ex-
tra's APK 7-89 mr. mog. tel.
04490-53319.
VW GOLF de Luxe, type
'80, apk, z. mooi, ’2750,-.
Tel. 045-454087.

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren na^een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassen^'
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)

50 et/min.

06-320.330.03 _>
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
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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.

50 et/min.

06-320.323.01

I
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01

ii 6AY-ANONJEM Iff06-320-320 -2 1
LUISTER MEE...WATMANNEN VER-
TEILEN AAN iMARCELir ANDRÉ!

Il ÖAY-ESCORT Iff 06-320-323-04 |
VOOR BELEVEN\SSEN EN
NUMMERS WN CAU.-BOVSÜ

■CM m.X.Tf*.tSmzr^\iii: *f> . dl»lMEESTBB MARTIK I
¥[06-20-323-05- |

ONDERDANIGE SUAF3ES EN DE"
BEKENDSTE HOMO-HEESTER

il GAY-PHONE |ff 06-320-322-O6 I
DE MEEST OPWINDENDE

SPETrERJ-üN,.-,

rJ GflV-CONTACT-CLUB Iff 06-320-322-07 I
MANNEN OP ZOEte MAAR EEN

REIATIE/VEPtUEN wßZkhzhf
**a * NACHT ffe»T. f- Mluwut

Limburgs Dagblad
TOYOTA Celica, bwj.'7B,
apk-gek, i.pr.st, pr.

’ 1250,-.045-412879.
Te k. 320 i '85 DIAMANT
zwart metallic, 60000 km.
div. ace. 04490-51166.
OPSPORING verzocht, wij
"betalen de hoogste prijzen
voor oude auto. Toyota Ca-
rina - Corolla - Corona - Dat-
sun 120Y - 140Y - Sunny
Violet - Mazda 323 - 626 -Mercedes 4 cil. - Peugeot
504-505-304 - Renault 18
R-12. Alle auto's 4 of
5-deurs. Tevens Toyota
Hiace - Datsun Urvan - VW
en div. andere busjes.
Locht 85, Kerkrade-W. Tel.
045-425858 - 325995.
Te k. NISSAN 300 ZX, T
Bar, als nieuw, bwj.'B4,
km.st. 57.000. 045-457008.
Te k. witte SCIROCCO
GTS bj. '83 met sportvelgen
04490-25447.
TOYOTA Celica Coupé
1979 kl. lichtblauw APK-
febr. 1990, mooie auto, vele
extra's, niet duur, t.e.a.b.
Tel. 045-222442.
Te k. goede VOLVO 340
3-drs. DL 2 1 1981,van part.,
APK-gek. Richtpr. ’ 3900,-;
TeL 04490-47415.
Tek. OPELRekord Berlina
'84, Mercedes 190E'83 aut.
Pr. n.o.t.k. Tel. 04490-74101.
Te k. TOYOTA Hi-Ace op
benzine '78. Rozenstr. 79
Heerlen. Tel. 045-210990.
Te k. FORD Capri 112LS
bwj. '77, APK nov. '90.
Vr.pr. ’1400,-; Tel. 045-
-319424.
Te k. i.z.g.st. verk. en wei-
nig, gel. MITSUBISHI 2.3
Galant T. diesel '81. Inr.
mog. Dorpsstr. 19 Bingelra-
de
Te k. BMW 315 bwj. '83 5
versn. verlaagd. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-441872. Na 17 u.
Te k. nieuwe ALU. VEL-
GEN voor Volvo 13. ’ 400,-,
tel. 045-322282.
Te k. FORD ESCORT 1.3.
laser. bwjr. aug. '85, orig.
schuifkant.d. i.z.g.st. 53.000
km, 3 drs, Debetslaan 35,
Nieuwenhagen.
SPORTVELGEN nieuw +
gebruiktplus bandenBMW
oud + nieuw typ. Opel en
Golf va. ’450,-, tef 045-
-316940.
MITSUBISHI Colt 1400
GLX, 5 drs., m.'Bo. APK
6-89, radio, vr.pr. ’2950,-,
tel. 045-318521.
SUZUKI Jeep met brede
banden 120 CC Opel-mo-
toer + APK, bj. 80, mr. mo-
ter mogel. ’2750,-, te1,04-
5-2173330.
Te k. HONDA Civic autom.
79, tel. 045-255516.
AUDI 80 GLX, bj 78, nwe
uitl. Apk 89, sunr, Cho-
pinstr. 66 Brunssum 045-
-273340.
Te k. AUDI 100 CC Avant
Turbo Diesel. Bwj. '84 Kir.
wit. Veel Extra's,
100.000km., in goede staat,
Hotel Alpenzicnt, Schwei-
bergerweg 49, Mechelen tel.
04455-1252.
Auto verkopen? Wij kopen
alle typen AUTO'S. Bet.
goedeprijs. Bel. 045-458319.
Tek. Honda PRELUDE, bj.
'80. i.z.g.st., kl. wit. APK 11-
-6-'B9. Rothkranslaan 31,
Landgraaf.
Voor liefhebber OPEL Di-
plomaat, bj. 1977, 2.8 H
autom., prijs n.o.t.k. Tel.
045-271033.
Te k. Ford ESCORT 1600
Sport, '79, prijs n.o.t.k.
Markt 5, Treebeek-Bruns-
sum.
Te k. van part. BMW 728 I
autom., bj. mci '83, APK,
donkergroenmet., electr.
ramen, electr. spiegels, ge-
tint glas, centr. vergr., ra-
dio/cass., in nw.st.,

’ 12.250,-. Tel. 04750-30457.
Te k. FIAT Ritmo 85 Super,
5-gang, bj. '81, APK 10-'B9,

’ 1750,-. Tel. 04492-2995, tot
14.00 uur.
Te k. VW SCIROCCO met
veel extra's, bj. 1976.Molen-
veld 10, Nuth.
Te k. gele VOLVO 343 DL,
bj. '79, i.g.st., vraagprijs

’ 2250,-. TeL 04492-299 T
Te k. Ford ESCORT 1600
de Luxe, '85, op gas, 4-drs.,
APK l-'9O, 5-bak, open dak,
spoiler, trekhaak, nw. ban-
den, enz., auto i.z.g.st.. prijs

’ 12.450,-. Tel. 043-623577.
Te k. Opel CORSA Swing,
'86, 3-drs., inruil mog^, le
eig. Tel. 04498-54644, R. v.
Gelrestraat 45, Nieuwstadt.
Te k. OpelASCONA 16LS,
'86. Travel., LPG, leeig.; in-
ruil mog. Tel. 04498-54644,
R. v. Gelrestraat 45, Nieuw-
stadt.
Wegens overlijden ROL-
STOELAUTO, Talbot
Fourgonette, bj. aug. '83,

fen. compleet; inruil mog.
el. 04490-26298.

Te k. BMW 323 I T '80, i.
perf. st., div. access.. schuif-
/kanteld., ’ 8500,-. Tel. 045-
-722741.
VOLVO 360 GLE, 4-'B5,
metallic, schuifdak, alar-
minst, 50.000 km,

’ 17.000,-. Waalbroek 5,
Simpelveld. Zat. 28-1 van
9.00-14.00 uür.
BMW 316, '85, 1800 motor,
champ.met., in nieuwst.,
’15.750.-. Lindenlaan 36,
Kerkrade, 045-461629.
Te k. Opel KADETT, '82,
APK, i.z.g.st., autom. Kerk-
str. 41, Hulsberg.
Tek. PEUGEOT 104,5-drs.,
oranje, bwj. '78, 101.000 km,
rel. goede st., ’ 1000,-. Tel.
045-241085.
Te k. OPEL Kadett auto-
matic, bwj. '83, km.st.
89.167, kl. wit, vr.pr.
’6500,-. Tel. 045-228161.
Te k. OPEL Kadett, bwi.
'79, i.z.g.st., mooi. Tel.
04459-2238.
VOLVO 244 GL Diesel 6,
nw.st., T. '81, APK, ’ 5250,-.
045-415528.
Te k. VW POLO, bwj. 1975,
APK 7-'B9, i.g.st. Dries-
senstr. 22, Landgraaf.
FIAT 133, APK, i.g.st., nw.
rem., nw. koppel, etc,t.e.a.b., 045-454115!
VELGEN SJxH2 met nw.
band. 175/70 Rl 3, voor
Audi/VW, ’350,-. Tel. 045-
-464618.
Te k. FORD Capri, bwi. '77,
APK, vr.pr. ’950,-. Vloed-
graafstr. 23,Kerkrade.
Te k. OPEL Ascona, type
'85, i.z.g.st. Te bevr. Zonstr.
290, Kerkrade.



houdt, kun je beter thuis in een
donker hoekje gaan zitten nik-
sen. Ik ga lekker drie dagen af-
reageren en pik daarna de poli-
tieke draad weer op, alsofer niets
gebeurd is."

En even later: „Prins Vincent
hoeft zich dus echt geen zorgen
te maken. Want na de carnaval
ben ik weer gewoon de oude
Sturmans, fractie Kleine Onder-
banken en altijd bereid om, in
het belang van de gemeenschap,
met wie dan ook in de clinch te
liggen."

Mocht de politie van Onderbanken
geen raad weten met de dader(s),
dan weet ik wel wat. Ik mijn tuin
staat een hoge b00m...

" Konijnen
Graag wil ik reageren op het stukje
'Konijnen 't haasje' van 24 januari.
De foto spreekt voor zich. Ik mag
aannemen dat het gesprek tussen
vader en zoon ter illustratie dient en
dus verzonnen is, met de bedoeling
om het sowiesoal afgrijselijke voor-
val wat cynisch te doen overkomen.
Want laten we eerhjk zijn: normaal
is dit niet (we zijn zulke taferelen
van dierenmishandeling wel ge-
wend, maar toch). Dus daarom nog
een schepjeer bovenop door er zon
tekst bij te plaatsen. Maar of 't wat
zal helpen?
Dan het geval op zich. Ik hoop toch
zo dat het onderzoek van de politie
iets zal opleveren. Ik vind het trou-
wens fantastisch dat er aandacht
aan wordt geschonken. Dat de poli-
tie vervolgens moeite gaat doen om
achter de motieven te komen, vind
ik eigenlijk tijdverspilling. Wat zou
iemand nou voor motieven hebben
in zon geval? Geen enkele toch.
('Wat gaan we vandaag eens doen?
Och, we villeneen paarkonijnen en
hangen ze in een boom. Ja, goed
idee').

Daarom devraag: hoevalt nu een
positie als 'lijdende' underdog
binnen de raad terijmen met een
belangrijke 'leidersfunctie' als
die van prins carnaval? Wat zou
prins anti-Awacs bijvoorbeeld
doen als hij met de 'vasteloa-
vend' prins Awacs tegen het lijf
100pt...?

Want Ritzer en Sturmans: da's
nu eenmaal water en vuur. Zegt
de een zwart, ziet de ander wit.
En roept de een 'helau', dan brult
de ander 'alaaf. Let maar eens
op.

te onbloten. En evenmin bang is
om door de microfoon te roepen
dat hij die tanden 't liefst in het
burgemeestersvlees van Vincent
Ritzer zou willen zetten.

KLIMMEN
Vrouw en zoon, aanwezig in de
woonkamer, lachen. Ze kennen
hunpappenheimer en weten dat,
ook al zit hij in het glitterpak van
prins Thei de zevende, onder-
huids toch de poütieke vastbijter
zal blijven, zoals ze hem kennen
én steunen.

„Ik weet straks van deprins geen
kwaad," zegt Thei de zevende.
„Ik ben in dat pak gestapt om
even weg te komen van de poli-
tiek. Om aftereageren. Ik trok er
eerst niet zo aan, maar mijrf
vrouw en kinderen bleven aanr
dringen, omdat ze vonden 'dat ik
er even uit moest.

Nou ja, dacht ik, als ze dat per se
willen dan kunnen ze 't krijgen
ook. Dus heb ik me voorgeno-
men om me drie dagen als geen
ander te storten op de aangena-
me dingen van het leven en de
politiek opzij te schuiven."

Sturmans zelf bevestigt dat ook
even later: „Als prins Vincent
straks met mij wat aan de bar wil
drinken, zeg ik uiterst vriende-
lijk: maar natuurlijk mijn brave,
beste burgemeester. En vervol-
gens vraag ik: wat denkt u samen
met mij zoal te kunnen nutti-
gen?"

„Tuurlijk," , klinkt het zonder
twijfel. „Als je je met de carnaval
niet los kunt makenvan de ellen-
de, waar je een heel jaar mee ge-
confronteerd wordt en waar je al-
tijd schele koppijn aan over-

Horen we dat goed: Theo Stur-
mans, die depolitiek aan de kant
zet en even niet aan overbrullen-
de Awacs-toestellen, ronkende
kettingzagen, flycatchers, collec-
tieve schadevergoedingen, gene-
raal Weber, staatssecreatris Van
Houwelingen of zelfs burge-
meester Vincent Ritzer wil den-
ken?

'Alaaf dan maar. Of was nou het
'helau'?

Hij grinnikt. Of beter: Ze grinni-
ken alletwee. Zowel het raadslid
Sturmans, dat niet uit het (Schin-
)veld is te slaan, als prins Thei de
zevende, diezich voor drie dagen
van een humor gaat bedienen
waar welhcht geen zaag door-
heen kan...

"Maar als hij op carnavalsmaan-
dag tijdens de optocht- want hij
heeft een prima neus voor ge-
schikte momenten en een voor-
keur voor blauwe maandagen -
van ook maar één blad in de
Schinveldse bossen een nerf
krenkt, spring ik subiet van de
prinsewagen."

De optocht zou brj nader inzien toch
langs te weinig cafés komen. Ge-
volg: er werd min of meer onder
dwang (geen financiële steun) op
het eerder genomenbesluit terugge-
komen, route werd gewijzigd en
werd daardoor langer, met als ge-
volg dat vier muziekgezelschappen,
die allemaal over jeugdige spelers
beschikken, zich terugtrokken. Dit
omdat zich niet werd gehouden aan
de eerder, schriftelijk bevestigde,
gezamenlijke afspraak. De horeca
bood een nieuwe route aan, waarin
heel de wijk (met name Gracht)
werd weggelaten. Mijns inziens
dient een carnavalsoptocht in de
eerste plaats de hele gemeenschap
op straat te vermaken. Mensen die
carnaval in cafés wensen te vieren,
zullen deze cafés ongetwijfeld ook
zo weten te vinden. Bovendien: als
ik terugkom op eerder gemaakte af-
spraken, wat hebben deze afspra-
ken dan voor zin? En waar zouden
we blijven als de route ook langs
alle steunende middenstanders zou
moeten gaan?

Hevig verontwaardigd las ik in het
Limburgs Dagblad van zaterdag 21
januari het bericht van mevrouw
Brassé, voorzitster van de kaste-
leinsvereniging. De kasteleins wa-
ren het duidelijk niet eens met het
besluit van de carnavalsvereniging,
genomen op 25 april 1988, met be-
trekking tot de route van de carna-
valsoptocht Kerkrade-West.

" Optocht

ZATERDAG KERKRADE Wiel Essers sr■ Ouderen kunnen voor een car-
navalsavond terecht in zaal 'A
Genne Kom' te Eygelshoven. De
kerngroep Dr Bemd biedt een
gezellige programma aan met on-
der meer buutereedner Jos
Frohn. De avond begint om 20
uur en deelnemers zijn gekostu-
meerd.

■ Het traditionele Auw Wiever-
bal van de Commissie van Bij-
stand van de Winkbülle vindt
weer plaats in het Kegelpaleis
aan de Emmastraat. Aanvang
21.11 uur.

Algemeen" Leon I van Übachsberg

Prinsen

■ Degene die wil deelnemen
aan de carnavalsoptocht in Mer-
kelbeek kan zich nog opgeven
vóór 30 januari bij Jeu Simons,
Mgr.Mannenstraat 44 of bij Jo
Deumens, Marjjkestraat 20.

■ Prins Ger 111 van C.V. De
Naate uit Voerendaal houdt re-ceptie in het Laurentiushuis van
11-13 uur. Verder is er gelegen-
heid om Jan Severens als jubila-
ris te feliciteren (2xll jaar).

door richard willems
SCHINVELD - Griezelig dicht
onder de aanvliegroute van de
Awacs-radartoestellen en hele-
maal niet zo ver van door Defen-
sie verminkte Schinveldse bos-
percelen, woont prins Thei de ze-
vende, alias Theo Sturmans.

De 45-jarige Sturmans woont in
een niet tegen Awacs-lawaai ge-
ïsoleerd huis aan de Groesweg in.
Schinvelden zit nuruim driejaar
in de gemeenteraad van Onder-i
banken. Sturmans mag jezonder
terughoudendheid omschrijven
als een van de kleurrijke en
spraakmakende politici van On-
derbanken. De eerlijkheid ge-
biedt daar echter brj te vermel-
den dat binnen de raad van die
grensgemeente toch al geen ge-
brek aan vroede vaderen is, die
getalenteerd zyn in het verbazen
van hele volksstammen.

VanPrins Thei de zevende (Thei
betekent overigens een ge-
schenk van God, tenminste los-
jesvertaald vanuit het carnavals-
latijn) horen we dit jaar voor het
eerst. De naam Theo Sturmans is
daarentegen alom bekend. Maar
voor degenen die niet weten wat
en hoe hij is, een korte, doch car-
navaleske introductie.

exposities

MAASTRICHT
S»bi: A fish called Wanda, dag. 14.30en
} uur, za zo ook 18.30 uur. De Red-Jy"jjes, za zo wo 14.30 uur. Big, dag.
£30 en 20.30 uur, za zo ook 18.30 uur.
Jfnur 2, on the rocks, dag. beh. Wo'"30 en 20.30 uur, za zo ook 18.15 uur,
*° 20.30 uur. Willow, dag. 14.30en 21.15
ï*r- za zo ook 18.30 uur. Cinema-Pala-
?:Moonwalker, za zo wo 14.15uur. Who
:"ned Roger Rabbit, dag. 18.45en 21.15
Jjr> za zo ook 14 en 16.15uur, wo ook 14
"f- Prank en Frey, za zo 14en 16.15uur,'

J!° ook 14 uur. Scrooged, dag. 18.45 en
j"'ts uur. Palace 2: Pornoprogramma,
J*S. doorl. v.a. 13.30 uur, za zo v.a. 16
J*- Ciné-K: Bagdad café, dag. 19.45
£'■ Spoorloos, dag. 21.30 uur.Lumière:

vrij 19 t/m 04.00 uur, za
' t/m 04.00 uur. Vivement Dimanche,
j «1 uur. Hairspray, ma t/m wo 20 uur.
jat%, ma t/m wo 21 uur. Blind chance,
ï° 20 uur, ma t/m wo 22 uur. Kinder-"fchuis Zoem: Koenak 2, zo 14 uur.

GELEEN
ÏJ'Jy: Coming to America, do t/m di
£30 uur. Studio Anders: Red Heat, do
""> di 20.30 uur.

SITTARD
„'"«m: Who framed Roger Rabbit, do
v?1 di 20.30 uur. Die Hard, do t/m di"-30 uur.

"SCHAESBERG
Jutokino: Scrooged, vry t/m zo 20 uur.

3, vrij t/m zo 22.15 uur.

HEERLEN
rJal: A fish called Wanda, dag. 18.30
r 21 uur, do t/m zo en wo ook 15.30uur.
ynglebook, za zo wo 14 uur. Kivoli:illow, do t/m zo en wo ook 15 uur. 18
jftm, dag. 18.15 en 20.30 uur. Maxim:

■JB, 18.15 en 20.30 uur, do t/m zo en wo
J* 15uur. H5: Me and Him, dag. 14.30
""30 en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur."Oonwalker, dag. 14en 19uur, za zoook
.' Uur. Young guns, dag. 19 en 21 uur,
0 vrij ma di ook 14 uur. Who framed
*°6er Rabbit, dag. 14.15 19.15 en 21.15
*"■. za zo ook 16.15uur. Frank en Frey,
,*o wo 14 uur, za zo ook 16 uur. Pippi
*>gkous, za zo wo 14 uur, za zo ook 16
«" Coming to America, dag. 18.45 en 21
ijjf, do vrij ma di ook 14 uur. Die Hard,
S- 21 uur. De Spiegel: Candy Moun-
S^i vrij t/m ma 21 uur. Zoeken naar'"een, di 20 en 22.30 uur.

" Prins Thei dezevende Foto: FRANSrade;Kortom: een politieke pitbull,
die niet schroomt om zijn tanden

Veel zou je op deze opvlieger'
kunnen afdingen. Maar waar je'
Sturmans zeker niet op aftroeft,
is zijn aangeboren afkeer voor
onrecht en gesjoemel. Zo heeft
hij tijdens de Awacs-debatten
nationaleeer en bekendheid ver-
worven als iemand die de indruk
wekte voortdurend op het punt
van exploderen te staan en het
nagenoeg altijd oneens was met
het gehanteerde beleid.

■ CV Droepnaze uit Vaesrade
houdt een Auw Wieverbal in het
Gemeenschapshuis. Er zijn prij-
zen voor de best verklede 'Wie-ver. Aanvang: 20.11 uur.

■ De Prinseraad van 't Eikske
houdt haar gala-avond in zaal
Theunissen te Schaesberg. Aan-
vang: 20 uur. Tijdens deze feest-
avond wordt de Orde van Ver-1
dienste uitgereikt aan een 'Eiks-
kenaar, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de gemeen-
schap.

ZONDAG

■ Inschrijving voor de Bruns-
sumse optocht kan nog op maan-
dag 31 januari en dinsdag 1 fe-
bruari van 19.30-21.30 uur in café
de Postwagen, Raadhuisstraat,
tegenover het postkantoor.

■ De Klumkes Blumkes geven
een voorstelling in de schouw-
burg die om 11.11 uur start. In de
middaguren is er de proclamatie
van de jeugdprins. Aanvang
14.11 uur.

■ Prins JoV van deC.V. 't Eiks-
ke recipieert van 11-14 uur in de
narrentempel Theunissen aan de
Koelmoer 8 te Schaesberg. Ookjubilaris Godfried Koch is dan
aanwezig.

■ De Sweeëgelsopers houden
een gekostumeerde middagbal
in de Fanfarezaal te Nieuwenha-gen. Aanvang 14.11 uur.

■ In het Hubertushuis aan de
Hoofdstraat te Kerkrade vindt
vanaf 13.11 uur deHerrensitzung
plaats van deKirchröatjer Vaste-
loavendsverein. Onder andere
treden Peter Raddatsz en Dotz
on Dötzje op.

■ De laatste inschrijfavond voor
de Schaesbergse optocht is op
maandag 31 januari in café Het
Streeperkruis van 20-22 uur.

VAALS
tya?arn*.o,ei». Van Clermontplein 11.
rjeitl

°ar(le bewaarde, archeologische bo-
°Den sten- Permanente expositie.
We» 49^' zo 14-17 uur- Artmobil, Rijks-
Meui miers- Werk van Gerd van der

LANDGRAAF
JOtoal Galery, Kerkberg 2. Werk van

Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
j.'taeentehuis. Werk van Jacquelineoiinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
lï£ °P werdagen 8.30-12.30 (di ook'3-30-16.30 uur).

SITTARD
poster. Steenweg 86. Werk van Patrick
$*■ Van 12 t/m 25/2, open do t/m za 12-
SpK1"1"' °alerie Zabawa, Ophoven 183.

van René Reynders. T/m
169i? van 13/2üm 26/2-°pen woe t/m vr
i-«) uurj zo 14. 17 uur stadsschouw-
"j,"rB, Wilhelminastraat 18. Werk van
0_ Van der Werf- Van 11/2 üm 13/3-
-tj.Pen di t/m vr 10-16 uur, za 10-12 uur en
ftQens voorstellingen. Kritzraedthuis,

osmolenstraat 2. Zeven edelsmedenjjnaers. T/m 12/2, open di t/m vr 10-17
r J*■ za en zo 14-17 uur. De Ruimte,
jo andstraat 23. Werk van Paul Mentink,
JnK Waulthers, Andre Lubbers en
"nn Habraken. T/m 18/2,di en vr 14-16Uf. do 14-20 uur, za 11-16 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
H Va« Oensel, Haagstraat 5. Werk van
25» Fon ville en Han Boerrigter. T/m

«i open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
r aaslandziekenhuis. Werk van Osabel
S_f»n- T/m 31/1. Galerie Papeterie
lT'nA. Mauritslaan 37. Werk van Har
g^nen. Van 3/2 t/m 28/2,open ma t/m vrbgf,Uu.r' do tot 21 uur- 9-17uur. NMB-
sèi? Markt 116- Werk van Harry Jans"
C»p, x'm !9'3, open ma t/m vr 9-16 uur.
Vm Elisabethstraat 9. Werk van Miekeoe men-Maessen. T/m 9/3.

"LIMBRICHT
bfi'.r. ,e Voorburght Kasteel Lim-
"UnT AUee "■ Foto-expositie Gérard
ka' t Wonen en werken in West-Afri-
-12 9,

'm 3/2. Open di t/m za 10-23 uur, zo
*» uur.

"MEERSSEN
Wpri erie ste»a Maris, Veeweg 2.
orl van Guusje van Noorden. T/m 3/2,.wn op werkdagen 8.30-16.30 uur.

VALKENBURG
27^2 no- Werk van Theo Lenartz. T/m

HOENSBROEK
lS«BN"bank- Werk van Jan Steen. T/m
l,:'3. open 9-16 uur. Kasteel Hoens-
i, °*k. Works on paper from Scotland.: m 29/1, open dag. 10-12en 13.30-17.30
s(
Ur Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
"aat 39. Foto's van Jo Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM
r Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk

d°J? Wim Meys. T/m 29/1. Werk van Ju-
li"? Schobben en Sjef Kreutzer. Van
f2t/m 28/2, open ma t/m vr 9.30-12.30yUr. 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo 14-17

HEERLEN
J'rmenmuseum, Coriovallumstraat 9.

2* Jaar Heerlen in beeld 1929-1989.T/m
ÏJ> open di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
rij' Raadhuisplein 19. Werk van Pierre

en Marianne Aartsen. T/m 5/3,
„Pen di t/m vr 11-17uur, za en zo 14-17

MAANDAG

LANDGRAAF Wiel Ringens

Vrouw gewond
bij ongeval

MEERSSEN - De 48-jarige me-
vrouw M. uit Voerendaal is gister-
middag bü een verkeersongeval zo
ernstig gewond geraakt dat zij in het
ziekenhuis in Maastricht moest
worden opgenomen.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
overbezorging
® 045-739881

£fntoor Heerlen® 045-739284jWm Dragstra
«045-710317
lm"e Hollman® 045-422345Jlans Rooijakkers® 045-714876Hans Toonen, chef® 045-425335Rjchard Willems® 04406-15890
ant<>or Kerkrade* 045-4*5506

Joos Philippens» 04455-2161

form door het politiebureau ban-
jerde. Intern vervulde hrj nogal
wat functies.

Adjudant J. Thijssen van de
Heerlense gemeentepolitie heeft
gistermiddag bij gelegenheid
van zijn afscheid de gouden ere-
medaille in Oranje Nassau gekre-
gen. De koninklijke onderschei-
ding werd door burgemeester
Piet van Zeil in het gemeente-
huis uitgereikt.

Goud in ON
voor adjudant

J. Thijssen

per persoon
" Loco-burgemeester Hub Savelsberghfeliciteert de vrouw
van de 'gouden' adjudant Thijssen. Foto: DRIESLINSSEN

■ De oudprinsen van de C.V. DeLotbroekers houden het früh-
schoppen in het MFC-gebouw teHoensbroek. Aanvang 11.11 uur
en entreevrij.

■ Het damescomité van de ko-
ninklijke fanfare Alosiana uit
Landgraaf houdt voor de tiende
maal een Damensitzung. Als pre-
sidentefungeert lety Bekkers.

■ De nieuwe heerser over het
'Durchströpere'-rijk in Übachs-
berg heet Leon Ernes. Leon I is
20 jaar oud en bakker van be-'
roep. De prins houdt een recep-
tie in café Conemans-Zinzen van
20-21.30 uur. Tijdens dezerecep-
tie worden de jubilarissen (2xll
jaar) Hamers en Klinkenberg ge-
huldigd.

In de jaren vijftig werkte Boos-
ten bij verschillendebedrijven in
Brabant. In '59, toen de Machine-
fabriek Limburg nv (het latere
Mayfran) Voerendaal verruilde
voor Landgraaf werd Boosten di-
recteur.

De heer G. Boosten (62) is giste-
ren door burgemeester Hans
Coenders van Landgraaf be-
noemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau. De heer Boosten
was tot voor kort nog directeur
van Mayfran Limburg bv, het be-
drijf gespecialiseerd in trans-
portsystemen voor metaal- en af-
valverwerkende industrie, gele-
gen op het Landgraafse bedrijfs-
terrein Strijthagen. De heer
Boosten blijft na zijn terugtreden
als directeur Mayfran van advie-
zen voorzien.

Oud-directeur Mayfran
G.Boosten
geridderd

Hoe dan ook, met of zonder het
vrouwenappèl, neem ik aan dat
Olympia voldoende steun in de
Raad zal vinden. Dit initiatief, dat
Olympia nu al voor de derde keer
organiseert en dat vele mensen naar .
Landgraaf trekt, verdient de steun
van alle inwoners van Landgraaf.

Maar laten we het vriendellijk hou-
den. De genoemde brief komt in de
komende vergadering van de Raad
van Landgraaf. Dan zal blijken of
het vrouwenappèl zonder allerlei
voorwaarden voor de subsidiezijn.

Zo in de zaak van het galaturnfeest
van Olympia Nieuwenhagen. Deze
vereniging heeft aan de gemeente
een subsidie van tienduizend gul-
den gevraagd voor de organisatie
van een groot turnfestyn, waaraan
negen buitenlandersen drie Neder-
landse topverenigingen en de Duit-
se selectie turners in mei zullen
deelnemen. Dit bedrag is een peule-
schil vergeleken met de grote be-
dragen die de gemeenten Kerkrade
en Brunssum geven aan hun evene-
menten. Op deze aanvrage heeft het
Vrouwenappèl gereageerd door het
stellen van vragen terwijl ze onge-
twijfeld weten dat Olympia op het
ogenbük zeker nietkan voldoen aan
de gestelde voorwaarden. Je kunt
dan moeilijk stellen dat je voor de
subsidietoekenning bent. Wat het
Vrouwenappèl doet is alle enthou-
siasme bij Olympia wegnemen. Uit
hun kring vernam ik dan ook grote
teleurstelling over de actie van deze
vrouwen.

" Olympia
Er zijn mensen die menen dat ze op
Jan en Alleman kritiek mogen uit-
oefenen, maar die in alle staten ge-
raken als ze zelf op de korrel geno-
men worden. Tot die categorie be-
hoort mevrouw Kölgens van het
Vrouwenappèl in Landgraaf. Nau-
welijks wordt ze in het openbaar
aangesproken op haar politiek han-
delen of ze verandert van een vrien-
delijke vrouw in een kenau en be-
gint op de man te spelen.

De heer Boosten bekleedt vele
bestuursfuncties, zowel in het
land als in zijn woonplaats.

Toch was adjudant Thijssen
geen bureau-man. „Mijn hart ligt
bij de geüniformeerde dienst"
liet hij zich ooit ontvallen. Het
was dus niet zo verwonderlijk
dat Thijssen vanaf 1 februari tot
op de dag van zijn afscheid
plaatsvervangend chef was'van
de afdeling surveillance en in
plaats van in civiel, weer in uni-

Thijssen begon zijn loopbaan bij
de Heerlense politie op 8 maart
1954. Hij was werkzaam op de af-
delingen Surveillance, Recher-
che en Kinderpolitie. Van 1980
tot 1986 was hij belast met de lei-
ding van het meld- en infocen-'
trumvan de politie te Heerlen. In
diehoedanigheid voorzag hij ook
de pers van informatie over za-
ken waar de politie bij betrokken
was.

■De Auw Wieververeniging
van De Woeeësjoepe uit Simpel-
veld zorgt er als vanouds weer
voor dat er duizendenauw-wief-
kes door de Simpelveldse cafés
en zalen kunnen trekken. Spe-
ciaal in Dackus, in De Kroon en
zaal Frijns kan men meehossen.

■ Jos Gerards is de nieuwe
prins van het Veldkretsersrrjk te
Wijnandsrade. Jos is 28 jaar oud
en vader van twee kinderen. Hij
is zowel actief op sportgebied als
in het zakenleven (antiek). Naast
zaalvoetbal beoefent hij ook het
badmintonspel. Jo II recipieert
op zaterdag 4 februari in het Ge-
meenschapshuis te Wijnandsra-
devan 19.30-20.30 uur." Prins Jos II van de Wij-

nandsraadse Veldkretsers.

Jonge dieven
'aan de paal'

" Burgemeester Coenders schudt de heer G. Boosten de.
hand. Foto: FRANS RADE

De vrouw reed vanuit Schimmert
richting Meerssen toen zij ter hoog-
te van Raar, waarschijnlijk verblind
door de zon, een bocht miste en via
twee trottoirs tegen een huis be-
landde. De auto was volledig ver-
nield.

politiepatrouille. Bij in-
spectie bleek dat de kof-
ferdeksel was bescha-
digd. De meldkamer liet
weten dat het de wagen
was die op 24 januari in
Sinay (bij Dinant) was

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Twee
jonge Belgen die betrok-
ken waren bij diefstal
van een wagen, zijn don-
derdag laat in de avond,
door de sterke arm van
de Limburgse hoofdstad
even aan een lichtmast
vastgeklonken, toen de
jacht op de derde dader
nog vervolgd moest wor-
den. Dat gebeurde aan
het Bassin waar het duo
in de kraag werd gegre-
pen, nadat zij op de

Boschstraat aan de haal
waren gegaan zodra zij
de politie bespeurden.
Een Belgische wagen die
op het trottoir gepar-
keerd stond had de aan-
dacht getrokken van een

Nadat er een tijdje gepos-
teerd was, naderden drie
mannen van wie er twee
in de wagen gingen zit-'
ten. Even snel waren ze
er weer en zetten ze het
op een lopen. Ontkomen
lukte niet. Nadat er twee
bij het Bassin waren ge-
grepen, kon ook de derde
dader al gauw worden
aangehouden. Het waren
een 18-jarige inwoner
van Seraing en een 15- en
16-jarigeLuikenaar.

gestolen

Zaterdag 28 januari 198917
Limburgs dagblad
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Ilona Coenen

Raadslid Theo Sturmans ofwel Prins Anti-Awacs de Eerste:

'Geen zorgen, burgemeester!
straks ben ik weer de oude'

oostelijke mijnstreek

bioscopen

vasteloavend



. TTKom winkelen in

MEN
om zich te informeren

te laten inspireren
of zo maar te flaneren

a.s. Zaterdag zijn
de zaken tot
14.00 uur geopend.

Het aanbod is
grenzenloos

WINTERUITVERKOOP
IN AKEN! VAN

i JfL 30 JANUARI TOT
11 FEBRUARI 89
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AAPUCM HARTMANNSTRASSE 28-30 I
HHÜIICIf AM ELISENBRUNNENS 0241 34571 1

HONDA CX 650 E nw.st.
rood/zw. '85, met vele ace,
weinig gel., nieuw ’ 16.000,-
-. nu ’6.800,-. Tel. 04490-
-74374.
Zeer zuinigeFord ESCORT
La.st, apk. Vr.pr. ’1150,-.
Palmstr. 62 Passart-Zd.
Heerlen.
Te k. BMW R 75/6, bj. '74,
scherm + koffers event. los
te verkopen. Heinrich-tank.
Tel. 045-243982.
Te k. HONDA CR 125 bwj.
'86 z.g.a.n. 04490-16110, tus-
sen 18 en 19 u.
Te k. CROSSMOTOR 125
cc, bwj.'Bs, vraagpr.
’2350-, z.g.a.n. Tel. 045-
-229763.
Te koop CROSSMOTOR
Suzuki 125 cc bj. '86 vr.pr.
’2000,-, tel. 045-310188.
Te k. HONDA CB 400 T,
bouwjaar eind '77, km.st.
37.000, i.z.g.st., prijs ’ 1500,-.
Tel. 045-723295.

Te k. YAMAHA TT 600 +
reserveblok, bwj. '83, vr.pr.

’ 4500,-. 045-423805.
Gebruikte MOTOREN:
Honda CB 125 1250,-; 400 T
1750.-; 500 F 2 250,-; 650
3750,-; 750K72500,-; 900 F
4000,-; 900 F25750,-; 750 C
5800,-; CXSOO 3250,-;
CKSOOC 5800,-; CBXIOOO
4000,-; VFR7SO spec.
11.990,-. Suzuki: GN2SO
3950,-; GS7SO 3750,-;
GSXUOOF, '88 14.500,-.
Kawa: Z250 2250,-;
GPZ7SOR 11.500,-; GPZ
1000RX va. 12.990,-; ZXIO,
'88, zwart. Yamaha FZ7SO
va. 12.500,-; FJIIOO
13.500,-; XJ9OO 6750,-.
BMW: RIOOS 5800,-. Motor-
huis Geleen, Rijksw. Nrd.
21. Tel. 43666.

Te k. weg. omst. MT-5, bj.
'86, ’ 975,-. Tel. 045-459117.
Te k. VESPACiao met ster-
wielen, 7 mnd. oud, ’ 975,-,
mcl. verz. Tel. 045-458319.

Te k. VESPA Ciao '87 met
helm ’ 950,-; vespa Ciao '86
met helm ’750,-, 045-
-710572.
Te k. MT 5 Paris-Dakar kl.
blauw/zwart i.z.g.st. tel. 045-
-223230.
Te koop YAMAHA DT 50
MX, zwart, 1200 km.,
’2400,-; DT 50 1500 km.,
’2300,-: Vespa Scooter 4
versn. ’2100,-; Vespa Ciao
met sterwielen ’ 1050,-;
Yamaha Mint scooter,
blauw ’ 1600,-; Honda
MTX rood ’1600,-. Twee-
wielercentrum Jan Rekers,
Kouvenderstr. 181, Hoens-
broek, tel. 045-212537.

Te koop WEDSTRIJDRA-
CEFIETS Kogamiyata prijs
’600,-, tel. 045-310188.
Te k. HONDA MTX,
bwj.'B6, kleur wit/rood.
Zien is kopen! Tel. 045-
-211034.
JONGENSFIETS Sparta-
Disco, 3 versn. + trommel-
rem. Seringenstr. 5 Kerkra-
de

I— I
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HONDA PK i.z.g.st. Serin-
genstraat 5 Kerkrade.
Te koop renfiets KOGA
MIYATA, als nieuw! Tel.
045-210621.
Te k. Gazelle OPA-HE-
RENFIETS. Tel. 045-
-315033.
Te k. 2x gebr. Vespa Citta
snorr., 1x gebr. YamahaDT
50 MX, wit, lx alu Elan 53
cm racefiets en div. gebr.
racefietsen. Bert REKERS,
Willemstraat 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
PUCH Maxi, met sterwie-

-4 len, diverse sportfietsen.
Tel. 045-412570, na 12.00
uur.
Te k. VESPA, '86, vr.pr.
’600,-; renfiets, vr.pr.

’ 400,-. Tel. 045-225322.
Te k. BROMMER, MTX-
SH (nw. model). Station-
straat 120, Hoensbroek, tel.
045-215876.
Tek. HONDA MT 5, bj. '85,
kl. rood/wit, i.z.g.st., vaste
prijs ’ 1100,-, wegens rijbe-
wijs. Tel. 045-419513.
Te k. ZÜNDAPP KS 50,
zeer mooi, bwj. '84, pr.
’1450,- na 14 uur 045-
-424426. Wolverlei 6, Terwin-
selen.
Te k. VESPA Ciao, '87 met
sterwielen, ’ 750,-. Gose-
lingstraat 82, Heerlen.
Te k. mooie KREIDLER
RMC, bi. '84, ’650,-. Tel.
045-243007.
Te k. mooie ZÜNDAPP KS
50, nw. model, bj. '85, met
sterwielen. Parallelstraat
18, Nuth.

<* \ \ ( C_J r~l atmmmW^- :*mW>

vom 30.1.-11.2.1989 |W
Winterschlufê-Verkauf | iffiffillf!

Ummmi I I II I I I II II 111 I il Head Damen-Skioverall Nike »Wlndward«
■UïüUüiiiald_l__i__l Foto-Druck 3AQ °° m' Alr"Liner Sohle CQ 90
Adidas Tennls-Sweatshirt dm 0"t»j N"l
nwahr d-19,90 AdidasLanglauf-Anzüge Puma Sweatshlrt

■ IHIIIIIII'IIIMi
fOrDamen, Kinder

|__ weiß m. Druck 29,°°
Etlrel Ski-Shirt _.. . „.. 0.. _. . Medico
verschFarben 1A «O EUnrt "£*r*U*lrt Kinder-Jogginganzüge

dm Ioj verscn. harben g 90 100 % Baumwolle _-^ gn
dm^j m. sportl. Motiven DM SH.Lacoste Rolli -- 90

dmW^j
Baumwolle DH SA.' AdidaS 11.Wahl Tralnlngsanzug

Adidas «Las Vegas« Mod. Fairpiay _
OQElhO Daunenjacken Farbe: royalblau/grQn rot.weiß dm 25Lange Form -QQ OO „. 39,9°

dm ■ wf j Adidas ii. wahi
AHiHflc EHïTïTHTïïÏHfrüni I Damen-Jogginganzug«alaas r^^Bfc^l_u;AAallfc__a^^^ m Kapuze OA 90DamenLanglaufoverall Völkl »»Servo Soft S« Gianzware dmo9,Gore-Tex _ #_Q 00 Incl.Salte 4*_A 00llWahl OM T ïfö, + HOIIe DM 1 jy, AdidaS 11.Wahl Jogglnganzug

——^——.BB—-—.—i_^__ 100 % Baumwolle Amay^m. OO■lOililkWHiTMlE_^_B Mod: Georgla dm 09.X"~jVtf A Adidas »Match« (Leder)
_. #'A _ ■ llWahl >IA 95 ' MnralE-viinil-■

( lÉB D" Adidas »St. Anton«
v^jfeitii» K gefOtterter Wlnterstlefel

_i>y7^k ___^_fa__Ufiiéli_____^ llWahl DM O9i
i Wpt^g^A \ K 2 A__ 00 ~, ■ „„"nw_jjq_^\ »trc« s-ski dm oW| ynnKiütnnnMi

f __ü \ % Salomon SX7I
\ \ /T*mr .„..,_ „-. , f. Damen und Herren

' jT~#5 \^i (i »KVC<,S"SkI 330 00

Ij I \M J dm4_.9j nf?T7T*TPTTI#H 1f^T=rt
-jj f .' imii| HfTl_^_i rinnlr "pnrt m ~n~ nimi 1

f / + Ad|das L.-L.-Schuhe »AoSta«NkjT: \ MmmJ WHead»Hotil.« + Glasflberstock __.
*a m.Salomon447 AAA 00 Incl.Montage 4 7Q OO

Incl. Montage DM _b_b<f j PM ' * ~rf

Te k. HONDA MT 5, 3 jr.
Prijs ’1500,-; Tel. 045-
-243002.
Te k. PUCH Maxi weinig
gebr. m. sterwielen, pr.

’850,-; Tenelenweg 77
Voerendaal. Tel. 045-
-753709.
Dames- HERENFIETS v.a.
’65,- p.st. Renfiets 61 cm.
Tel. 045-257371.
Te k. PUCH Maxi met
sterw. i. perf. st. Tel. 04405-
-2297.
Te k. PEUGEOT 103,
i.stv.nw. ’175,-, tel. 045-
-226568.
Te k. CROSSMOTOR 6-12
jr, Puch Magnum X.
Waalstr. 3, Heerlen.
Te k. PUCH Maxi, 15 mnd.
oud, m. sterw.. cockpit,
vr.pr. ’850,-. Ailbertuslaan
141,Kerkrade.
Tek. MOTO Guzzi Le Mans
bj. '85 1000 cc t.e.a.b. tel.
04490-78312.

Rode VOERWORTELS 25
kg ’6,-; Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.

Te k. gevr. NOODSLACH-
TINGEN. Tel. 045-751830.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
Te k. gevr. ACCORDEON
klein defect geen bezwaar,
tel. 045-415270.
T.k. mooie Silberman PIA-
NO, 3 ir. oud, i.nw.st. Pr.
n.o.t.k. Inf. 04450-3842.
Te k. ROLAND JX 3p

’ 1200.- siel cruise ’600,-.
Tel. 04454-4060.
Te k. verzilv. KLARINET
met toebeh., i.z.g.st., vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-417151.
Te k. 2x BASSBINS, 2lx
midbins, 2x hoorns, 2x
tweeters, eindtrappen,
cross-over, multikabel. Tel.
045-425128.

Uw VERZEKERINGEN te
duur? Informeer eens naar
onze tarieven. Bel tuss. 9 en
11 uur of 18 en 20 uur 045-
-423208.

Laat uw Zwitserse banken voor u
werken

Uitstekende belegging, een Zwitserse bank. Een meer
dan gemiddeld rendement oplopend tot 10% en meer.
Min. inleg Sfr. 25.000,-. Tussentijdse opname van uw
geld of totale beëindiging mogelijk.

Info: Hamers - Adviesburo
Prof. v. Itersonstr. 20, 6419 BH Heerlen. Tel. na 18.00
uur 045-711349.

Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Discotheek - XENON
Rijksweg Centrum 33 Ge-
leen. Hét adres voor gezel-
lig uitgaan. Tevens voor al
uw recepties en feestjes
kunt u bij ons terecht. Ope-
ningstijden vrijdag 20.00 -
02.00 uur, zaterdag 20.00 -03.00 uur, zondags voor de
jeugd vanaf 14.30 uur, tel.
04490-55894/020-180356.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Groenstraat. Donderdag 2
febr. as. AUW WIEVER-
BAL kaarten. 045-317000.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.

■ PREISKNÜLLER ANGORA I
B 70 % Angora, 30 % Wolle, langhaarig, in vie- fl
B len Farben, Lauflange 20 g-95 m

20gnur DM 5.95 m\m\
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Neu Pool
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fl se,meliertesFlammeneffektgarninszarten flj
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se, 250-g-Gro6knauel, Lauflange pro Knauel fljB. 850 m, Nadelstarke 4 - -n
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B Neu Safari-Brillant fl
BA modisches Baumwollmischgarn mit Glanz- I
B effekt, 79 % Baumwolle, 30 % Viscose, fljV Lauflange 50 g9B m, Nadelstarke3,5-4, in 23 1
fl Farbnuancen I

50gnur DM 1.95 1

Hoe komt U naar Wolle Hartmuth: Over dé auto- flj
_P snelweg Heerlen-Aken, afrit WQrselen, rechts.
fl Daarnaa bij verkeerslicht links, eindpunkt straat «fl

weer links (Jüllcher Str.) - Deze straat alsmaar vol-
gen tot industriegeblet Kaninsberg. _■
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werk aan
Feyenoord

ROTTERDAM - Feyenoords nieuwe heren zijn-
het onderlinge gekibbel zat en hebben onlangs
het gebod uitgevaardigd dat Hans Kraay voorlo-
pig de enige is die als woordvoerder en spreek-
buis van de stadionclub mag optreden. Alléén
daarom al kan de tweevoudige directeur een ver-
zoek om een interview moeilijk afwijzen, maar
aan zijn instemming verbindt hij wel een paar
voorwaarden. De eerste is dat niet Hans Kraay,
maar Feyenoord centraal komt te staan in het
verhaal, het gesprek wil hij op de band opnemen
en hij vertrouwt erop dat alle vragen en antwoor-
den in de krant juist worden weergegeven.

EINDHOVEN - Over belangstelling heeft Patrick Lo-
dewijks niet te klagen. Integendeel. In de voorbije
Weken heeft de bijna 22-jarige doelverdediger van
PSV meer over voetbal gepraat en over zichzelf gele-
zen, dan de afgelopen zes jaar. Zo lang namelijk zit
Lodewijks al bij de Eindhovense formatie. En op het
Moment dat dit 'zitten' een al te letterlijke betekenis
ging krijgen, bracht het noodlot de abrupte omme-
keer. Stuttgarts Maurizio Gaudino botste tijdens het
zaalvoetbaltoernooi van München tegen Hans van
oreukelen.

JohanHendrik Kraay, 52 jaar
oud, is van plan zich in de
naaste toekomst minder met
de specifieke voetbalzaken te
bemoeien en zich wil beper-
ken tot de algemene taken
van een algemeen directeur.
„Ik begrijp niet dat men hier
zo verbaasd op heeft gerea-
geerd. Dit is niks nieuws.
Mijn grote interesse ligt niet
meer op het voetbalvlak. Ik
heb m'n handen vol aan an-
dere dingen. Als Feyenoord
mij destijds gevraagd had
voor de functie van tech-
nisch-directeur, was ik be-
slist niet gekomen. Ik heb
nooit deambitie gehad om de
technische verantwoordelijk-
heid op mijn schouders te ne-
men. Mijn verhaal als voet-
balman beschouw ik na m'n
PSV-periode als beëindigd.

Zaterdag 28 januari 198919 " 1982. Feyenoord stelt HansKraay, voetballer in hart en nieren, aan als coach. Met voor-
ganger Vaclav Jezek poseert hij voor de elftalfoto waarop hij als speler geheel rechts her-
kenbaar is.

'Een dergelijke kans krijg je niet vaak in het leven'

Het doel van
Patrick
Lodewijks

Na de inventarisatie van de ravage in de knie van onze nationale
ballenvanger, stond het vast dat stand-inLodewijks zijn benen de
rest van het seizoen zou moeten strekken. „Ik stond echt niet stil
bij de gevolgenvoor mij", kijkt Patrick Lodewijks terug. „Ik vond
net zo erg voor Hans, dat ik de betekenis ervan voor mijn per-
soontje, over het hoofd zag". Even maar, want bij devoetbalmulti-
nationaluit Eindhoven, worden niet vaak en zeker nooit lang de
°gen voor de realiteit gesloten.

Lodewijks moest aan
bak, kreeg het vertrouwenvan de PSV-leiding en zijn

Voetballende collega's en on-
derging in de Maastrichtse

verleden weekeinde,
Ge vuurdoop. MW schootech-
ter voornamelijk met losse
flodder op de dienstplichtig

Bij de enige treffer
Sing Lodewijks niet geheel
yrijuit. 's Maandags spoedde
**ans van Breukelen zich van-
Git zijn ziekbed meteen een
Pleister op dewonde te leggen.
«Dat tegendoelpunt was niet

beste moment, echter Van
«reukeien zocht de oorzaak
binder in mijn twijfelachtige
Gitkomen, maar veel meer in
Ge falende rugdekking van de
Achterhoede". Hans van Breu-
kelen en Patrick Lodewijks
2lJn twee vrienden. Geen af-
Sunst en geen naijver.

Ik moet er niet aan denken
om iedere zondag weer in de
bus te moeten stappen. Mijn
humeur zou er niet meer te-
gen bestand zijn om dagelijks
met spelers om te gaan. Je
vindt in het betaalde voetbal
in Nederland geen directeur
die zich zo afstandelijk op-
stelt ten aanzien van de spe-
lers en de trainer, als ik. Kees
Ploegsma en Hans Coerver
zijn bij elk etentje pontificaal
aanwezig. Ik kom zelden of
nooit in de kleedkamer, ik
spreek de spelers één keer in
de twee of drie maanden toe
en ik ben bijna nooit bij de
wedstrijden. Zondag was ik
in Zeeland om Peter van Vos-
sen te bekijken. In de naaste
toekomst wil ik alleen nog
maar de financiële afwikke-
ling van de transfers doen.
Het aan- en verkoopbeleid
hoort niet bij één man, dat
moet weg bij de directeur. De
verantwoordelijkheid moet
bij de organisatie komen te
liggen. Er mag geen sprake
zijn van eenmans-acties. Een
aantal mensen uit het stich-
tingsbestuur en de techni-
sche staf moet gezamenlijk
een beslissing nemen.

In feite is dat totnutoe ook al
gebeurd. Er is hier geen spe-
ler binnengekomen zonder
de goedkeuring van de tech-
nische staf. Ik heb eerst over-
leg gepleegd metRinus Israël
en later met Rob Jacobs. Bij
een groot voetbalbedrijf als
Feyenoord moet men in tech-
nisch en taktisch opzicht vol-
gens vaste lijnen en patronen
te werk gaan. De mensen
hebben zich aan die organisa-
tie aan te passen en niet om-
gekeerd.

" Patrick Lodewijks van reservist gebombardeerd tot eerste ballenvanger bij PSV.

■Jn het geheel niet. Ik heb het
Seluk dat we goed met elkaaroverweg kunnen. Dat levert me

hoop bruikbare tips op.van een echte concurrentiepo-
sitie tussen Van Breukelen en
f*hj is geen sprake. Hij is de
°este doelman van Nederland.
Als ik hem twee weken zou
Roeten vervangen vanwegeeen blessure, stond hij de der-
Ge week geheid weer in het
Goei. Nu ligt het anders. Deze
Periode beschouw ik als de
Kans van mijn leven. Ik ken
?HJn eigen mogelijkheden en
*ai de komende maanden de
°asis voor mijn carrière moe-
£enJeggen. Aan het eind van de

11kan ik bepalen wat ervan te-
recht gekomen is. Ik was in elk
Seyal toe aan een echte kans.
**« PSV had men dat al begre-
Pen, want nogvoor de blessurean_ Hans had ik een gesprek
*Vet manager Ploegsma. De
lub wilde me niet verkopen,

Jfi-aar uitlenen om ervaring ope doen was zeer wel bespreek-

en voor mij". De Eindhovena-
ren zijn met betrekking tot de
kwartfinales, hoe dan ook, aan-
gewezen op de diensten van de
ex-reservist.

wedstrijd. Nu word ik inge-
trapt door de "reservedoelman.
Dat is anders. Het is ook niet te
vergelijken met de wedstrijden
die je voor het tweede elftal
speelt. Daar doe je ook je best,
maar dit is toch een andere di-
mensie".

wedstrijd. Hoe ik naar zon te-
genstander toeleef? Gewoon
als altijd. Ook toen ik op dere-
servebank zat, heb ik me
steeds op een duel voorbereid,
alsofik moest spelen. Hetvaste
ritueel wordt ook nu niet door-
broken".

lers zijn, ook al zijn er enkele
wat onder hun niveau geble-
ven. Het liefst zouden we nu
twee spelers van 25, 26 jaar
aantrekken die kaliber "heb-
ben. De grote vraag is echter:
waar haal je ze vandaan en
wat kosten ze? Het Koeman-
effect zal ongetwijfeld weer
doorwerken. Nu Barcelona"
12 miljoen gulden voor Koe-!
man heeft betaald, zullen de-
andere spelers niet goedko-
per worden. De trainer heeft
zn wensen op tafel gelegd en
ik reis me rot om te kijken
wat voor mogelijkheden er
zijn. Helaas is er maar weinig
topkwaliteit voor een redelij-
ke prijs voorhander.

" 1989. Feyenoord-direk-
teur Hans Kraay, niet meer^
al te geïnteresseerd in hei
voetbalvak.

Feyenoord is deafgelopen ze-
ven, acht maanden erg actief
geweest op de transfermarkt.
De club heeft wel twintig spe-
lers gekocht, verkocht, ver-
huurd of gewoon afgestoten.^
Er ging geen week voorbi>
zonder transfernieuws.'
Kraay loopt lang genoeg mee
in de voetballerij om te weten
dat zoveel onrust de presta-
ties niet ten goede komt.
Kraay: „ledere club heeft
meer dan elf, twaalf spelers.
Daar is dan wat handel in. Die
handel hebben we soms uit
sociale en heel vaak uit com-
merciële overwegingen ge-
daan. Maar in de basis is vrij-
wel niets veranderd. Als je
het elftal dat zondag tegen
RKC speelde vergelijkt met
het team dat tegen Aberdeen
in het veld stond, is alleen
Houtman in de plaats geko-
men van Mitchell. Is dat even
een consistent beleid! Daar-
uit blijkt dus dat de publici-
teit de werkelijkheid onge-
looflijk weet te vertekenen".
Als Kraay gevraagd wordt
hoe het met de FIM staat,
Feyenoord Investerings
Maatschappij, en hoeveel
miljoenen hij straks tot zijn
beschikking krijgt om spe-
lers te kopen, slaat hij min of
meer dicht. „Over geld praat
ik niet", zegt bij. „Over de
toezeggingen ben ik niet on-
tevreden, maar ook met de
FIM is het zo dat je afhanke-
lijk bent van dat typische op-
portunistische en emotionele
in de voetballerij. Hoe is de
publiciteit rondom het elftal?
Er zijn zakenmensen die niet
verder kijken dan het eerste
bos, maar gelukkig geldt dat
niet voor allen".

dick van den polder

Feyenoord heeft dit seizoen
voornamelijk arrivés aange-
trokken, spelers waar de
scherpte een beetje vanaf is.
Kraay: „De arrivés die we
hebben gekocht, hebben be-
wezen dat ze goede voetbal-

Een goed voorbeeld is Liver-
pool. Dat speelt al vijfhon-
derd jaar 4-4-2. Het doet er
niet toe of Kenny Dalglish
daar manager is of Bill
Shankley of wie dan ook. Het
mag niet zo zijn, datje afhan-
kelijk bent van de inzichten
en ideeën van de trainer en
dat jehet ene jaar4-4-2 en het
andere jaar4-3-3 speelt. Dat is
niet de manier om geld te be-
sparen. Als Liverpool een
nummer vijf nodig heeft, dan
zoekt men een man voor die
positie. ledereen bij Liver-
pool weet dan welk type spe-
ler men nodig heeft. In Ne-
derland is men aan een derge-
lijke benadering helaas nog
niet toegekomen".

zon blessure te krijgen. Als je
dat niet van je af kunt zetten,
moet je een ander beroep kie-
zen. ledereen sterft. Als jeech-
ter dag-in dag-uit met de dood
bezig bent, heb je geen leven
meer. Ik ben een vrij nuchter
mens. Thuis zijn ze dat geluk-
kig ook. Er wordt niet meer of
minder over voetbal gepraat
dan in het verleden. Alleen
merk ik de belangstelling van
de zijde van de pers heel sterk.
Logisch. Niemand zit te wach-
ten op het verhaal van een re-
servist. Die interesse brengt
me evenwel niet van mijn stuk.
Ik besef wat de nabij toekomst
voor me betekent en daar con-
centreer ik me op. Zon kans,
als ik ze nu heb, krijg je name-
lijk niet vaak in je leven".

Patrick Lodewijks heeft moei-
te met het beschrijven van dat
wedstrijdgevoel omdat hij tot
nog toe slechts twee duelsin de
PSV-hoofdmacht in actie
kwam. Verleden seizoen Gro-
ningen uit en afgelopen week-
eindetegen MW. Veranderd is
hij niet door derecente gebeur-
tenissen. De angst voor een
blessure is niet groter gewor-
den.

Ervaring kan Lodewijks nu op«oen. Misschien wel meer dannem lief is. Real Madrid zint op
Wraak en zal PSV inclusief Lo-
uewyks het leven zo zuur mo-gelijk maken. Een confrontatiewaarin het Eindhovense presti-ge op het spel staat. Patrick Lo-
°eWijks schuift die twee wed-vrijden ver van zich af. Enkel
net request, dat de keepende
vl J"* nog moet indienen omvan defensie vrijstelling te krij-
ft or dieEC-triP- is actueel.

""** denk wel dat ik de heren*an overtuigen van het belangvan dezewedstrijdenvoor PSV

De eerste echte beproeving
staat morgen voor de deur als
Feyenoord zijn opwachting in
het Philipsstadion maakt. Een
zogenaamde risico-wedstrijd
ook voor Patrick Lodewijks.
Het debuut voor eigen aan-
hang. De wereld van verschil
tussen dug-out en basisplaats
zal eerst verwerkt moeten wor-
den, daarna de schoten van
Houtman c.s. Twee dagen voor
de wedstrijd sluit de 21-jarige
doelman zich af van, wat hij
noemt, 'het randgebeuren'.
„Geen interviews geen andere
zaken. Niets. Dan concentreer
ik me alleen nog maar op die

De wandeling met MechelseHerder Kevin, een kort bezoek
bij zn vriendin en een kleine
maaltijd behoren tot het vaste
patroon van zon wedstrijddag.
Het enige voelbare verschil
omschrijf Patrick Lodewijks
met 'wedstrijdspanning. „Een
positieve spanning. Het gevoel
dat je geen fouten mag maken.
Je bent nog geconcentreerder,
je voelt nog meer verantwoor-
ding. De enige verantwoording
die ik in het verleden had, was
het intrappen van Hans voor de

„Natuurlijk denk jeer wel eens
over na dat je het risico loopt fred sochacki

Limburgs sportDagblad 'Mijn grote interesse ligt niet meer op het voetbavlak t'

Hans kraay handen vol



CURSUSSEN+ff^OPLEIDINGEN É__
u j\ Erkend door de ministerprf: üpleidixgsinstitiit - —31 ni %s ii ll ui p\" de wet °p de erkende
tHJ* __ WH__l\__lH onderwijsinstellingen

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 «*"

voor bedrijfsadministratie)
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij:

lf HM llirni n. Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VAM IflltHLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248. [

WERKEN IN DE GEZINSZORG ...
KUN JE LEREN !

De stichtingGezinszorg Brunssum-Hoensbroek e.o. zoekt vrouwen en
mannen voor de

OPLEIDING TOT Opleiding:
_^_.—... wmmam ._. n #«"%-""i■-r-t In 15 maandentijdGEZINSHELP(ST)ER wordteen groepvan

* 20personen opgeleid
-. i (1 dag les en 16 uur

É^ f*~f\ I werken) tot gediplo-
J %/j I -jSfe meerd gezinshelp(st)er.

(v*(fèvft& jjj& 1.4.1989 en eindigt in

__rl, v ft \T^4 't VT~ Deelname aan deze
~^—-^___-»' Wil _W/_, opleiding is gratis!

Z^~-~x l___Nl P^^J Wiekan deelnemen:

i ?^Ë^3J-" \ i»| \\ H ( —^m * Leeftijd tussen
H 25 en 45 jaar

r^^ §», nTpSil^J * Werkloos
MUL \_kJ( l' "' ' * Vooropleiding

\T\^> LHNO/MAVO nivo,
vv mïC-, "*~\ Z\\.." eventueel met\\ ' Fö x

\_y - < f u i, \

vervolgopleiding
* Woonachtig zijn in de Oostelijke Mijnstreek, bij voorkeur in het werkgebied

van deGezinszorg Brunssum (Brunssum, Schinnen, Hoensbroek,
Onderbanken).

Als gediplomeerdgezinshelp(st)erzijner zeer goedekansen op een part-
time baan in de gezinszorg!

Interesse? Inlichtingen en aanmeldingvóór 10 februari 1989 bij:

Arbeidsbureau Heerlen Tel. 045-714845vraag naar Mw. K. Voncken
Arbeidsbureau Brunssum Tel. 045-252428 vraag naar Dhr. J. Hinskens
Arbeidsbureau Sittard Tel. 04490-18644in het Informatiecentrum
Gezinszorg Brunssum Tel. 045-255253 vraag naar de afd.Personeelszaken
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Dit scholingsprojectvoor gezinshelp(st)ers is een samenwerkingvan HERLAND
de Stichting Gezinszorg Brunssum-Hoensbroek e.0., hetArbeids-
bureau en de opleidingvoor Gezinshelpende(OVDB/HERLAND).

t Katholieke scholengemeenschap

"De Aldenhof"
Hoensbroek
school voor
Mavo- LBO-180
Mgr. Nolensstraat 58, 045-215277

M3VO algemeen (alle keuze pakketten)

LTS afd.: Elektrotechniek Mechanische Techniek
Bouwtechniek Motorvoertuigentechniek

LH NO afd.: kantoor, verkoop
verzorging, mode/kleding

Er wordt op 4 nivo's les gegeven.
Bovendien hebben wij de mogelijkheid om leerlingen
individueel te begeleiden in kleinere groepen/klassen.
AANMELDEN VOOR 15 MAART 1989. Aanmelding via de directeur/directrice van de
basisschool of persoonlijk aan de school.

G.M.J. Cordewener, directeur

Rijkshogeschool Maastricht
>

faculteit der kunsten

conservatorium
Bonnefantenstraat 15
62 11 KL Maastricht
tel. 043-299830

Muziek studeren in Maastricht

open dag
vrijdag 3 februari 1989

Programma:
12.30 uur algemeneinformatieronde
14.00uur achtereenvolgensom 14.00, 14.30en 15.00uur gelegenheidomeen lesbij te

wonenoftespreken metdocenten van dehoofdvakken, waarover u informatie
wenst. Verder: bezoek aanaudio-visuelestudio, optreden van ensembles en
combo's.

1545uur informatie overtheoretische vakken (in groepen)

opleiding tot beroepsmusicus
Opleidingen tot beroepen als: instrumentalist/vokalist, muziekschooldocent, dirigentvan koren en
harmonie & fanfarekorpsen, uitvoerend musicus inorkesten, operazanger,theorieleraar, componist,
jazz-musicus, kerkmusicus, muziekleraar in het LBO tot VWO, vakleerkracht in het basisonderwijs,
muziekconsulent, orthopedagogisch muziekbeoefenaar.
Dit alles onder leiding van 150 docenten, gerenommeerde muzikantenuit binnen- en buitenland,
regelmatig ondersteund doorgastcolleges en workshops.

Aan het conservatorium is tevens een vooropleidingscursus verbonden.

De toelatingstesten zijn in mei en juni;schriftelijke aanmeldingvoor I april a.s.
Een brochure metgedetailleerdeinformatie overalle opleidingen, meto.a. een lijst van alle hoofdvak-
docenten wordt op verzoek opgestuurd.
Eveneens zijn op aanvraag verkrijgbaar speciale informatiebrochures over schoolmuziek/algemene
muzikale vorming, jazz/lichte muziek en orthopedagogische muziekbeoefening.

l*|-H
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PARAGNOST-MEDIUM.
Helderziende voor deskun-
dige hulo in elkeprobleem-
situatie. Tel. 045-726301.
Te k. aangeb. RENAULT
12, APK-gek. tot juni '89.
Leeuwenhoekstraat 4 (bij
ziekenhuis Geleen), na
18.00 uur.

OPEN.LEERCENTRUMi
"■jj

■ SITE
Studiecentrum voor Informatica, Talen,
Economie (Lid van de Sten)
U kunt zich nog aanmelden voor de binnenkort te
starten

INFORMATICA-OPLEIDINGEN
* Oriëntatie Informatica
* 11, HEI, HE2
« MS-DOS, D-BASE, LOTUS

* PDI, MGI

* Tekstverwerking

* Programmeren in D-BASE

* Lotus Macro's

Opleidingen in
SITTARD, GELEEN, ROERMOND

Open Leercentrum,
Parklaan 4, Sittard. Tel. 04490-10349

_£_W OPLEIDINGSINSTITUUT
THERMEN"

Raadhuisplein 15, Heerlen
m Telefoon 045-713717

BEGIN MAART STARTEN DE
NIEUWE CURSUSSEN:

" praktijkdiploma
boekhouden;

" moderne
bedrijfsadministratie;

" middenstands-
opleiding.

Telefonische informatie:
045-312566.

I >\Mjêföl Rust Control
International BV

Rust Control International BV is een middelgrote, succesvol
opererende onderneming gespecialiseerd in de fabricage
van roestwerende coatings en oliën. Deze vinden hun
toepassing in de automobielindustrie in geheelEuropa.

Door expansie van de bedrijfsactiviteiten is binnen onze
organisatie een vacature ontstaan voor de functie van

HOOFD LABORATORIUM
Eisen:

" opleiding HTS-Chemisch-technisch of gelijkwaardig;

" enige jaren ervaring in procesontwikkeling en -research;

" contactuele vaardigheden voor het intensief
samenwerken met andere disciplines binnen het bedrijf.

Beschrijving van de functie:
Van deze professional wordt verwacht dat hij met
enthousiasme een klein team van medewerkers kan leiden
in:

" de ontwikkeling van nieuwe processen die voor de
toekomststrategie van het bedrijf van belang zijn;

" het verlenen van vaktechnische ondersteuning aan de
produktieafdelingen (optimalisatie, probleemoplossing).

Bekendheid met corrosiewerende- of verfprodukten is een
pré.

Wat wij bieden:

" een uitdagende job binnen een expanderende
onderneming;

" zelfstandigheid met speelruimtevoor ontwikkeling van
eigen ideeën;

" afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij de juiste
man een jaarsalaris dat varieert van ’ 55.000- tot

’ 70.000,-.
Voor meer informatie over deze funktie kunt u telefonisch
contact opnemen met de heer Ch.l. Sommer, tel.
04490-70077.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae, vergezeld
van een recente pasfoto, kunt u binnen twee weken na
verschijning van deze advertentie richten aan de directie van
Rust Control International BV, Postbus 180, 6190 AD Beek
(L.). 131331
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Heerlerweg 158
postbus 21
6430 AA Hoensbroek
telefoon 045-211541
■

Levensmiddelengroothandel zoekt voor
36-urige werkweek ,
CHAUFFEURS
Vereiste: grootrijbewijs.

Telefonische reacties vanaf maandag as.
t.a.v. dhr. Bertrand, tel. 045-211541.

Gevraagd

COMMERCIEEL MEDEWERK^
Voor onze afdeling Tuindecoratie zoeken wij een
medewerker voor de binnendienst.
Ervaring in tuin- of bouwbranche strekt tot aanbeveling

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan:
Handelsond. L'Ortye BV
Postbus 94 j
6430 AB Hoensbroek >^

EDAH GULPEN |
zoekt

MEDEWERKER M/V
Kruidenierswaren voor 32 uur per week-

Inl. Edah Gulpen, Schoolstraat 2, Gulpen.
Tel. 04450-1277
t.a.v. dhr. Bouman
Tevens vulploegmedewerkers voor
de avonduren.

Gevraagd

DRAGLINE-MACHINIST
en

- CHAUFFEUR KIPPER MET LAADKRAAN
Sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak.
Ruime ervaring vereist.

L'Ortye Transport BV
de Koumen 72
6433 XE Hoensbroek #
Tel. 045-212358 \\S

Hbakkerij Het Anker V*
■ Tunnelweg 92, Postbus 3100, 6460 HC KERK&*

Telefoon 045-454040

is een van de modernste en best geoutilleerde bakkerij?
Nederland. „{.Dagelijks wordt een zeer gevarieerdassortiment hoog* x.
dige brood-, gebak- en bake-offprodukten, deels am ba

lelijk en deels gemechaniseerd, geproduceerd.

Wij zoeken een

BROODBAKKER
Kunklk-eisen: j,- opleiding minimaal LTS afdeling CT. Brood

Banket;
- enige ervaring in de broodbakkerij;
- kwaliteits- en hygiënebewust;
- in teamverband, maar ook zelfstandig kunne

werken;
- leeftijd tot circa 30 jaar.

Geboden wordt:
- salariëring en overige arbeidsvoorwaarden

conform de CAO voor het Bakkersbedrijf-

Richt uw schriftelijke sollicitatie, met gegevens
omtrent opleiding en ervaring, aan:

Bakkerij Het Anker BV, „
Postbus 3100, 6460 HCKerkrade. l*S

Rechten studeren in Maastricht
Voorlichtingsdag op 4 maart 1989.

Studeren op een andere manier Toelating tot de studie
"i Nederlandsrecht studeren in Maastricht Ook wanneer de vereiste vooropleiding

betekentkiezenvoor eenander onderwijssysteem. ontbreektkan, wanneer men 21 jaarofouder is,
De jongsteuniversiteit van Nederland hanteert onder bepaalde voorwaarden toelating tot de
een probleem-georiënteerde aanpak, waarbij rechtenstudie worden verkregen. Men moet dan
aanzienlijk méér van de student verwacht wordt eerst aan een toelatingsonderzoek,hetcolloquium
dan louter toehoren en tentamens halen. doctum, meedoen. Ook hierover kan tijdens de
Er wordt overigens gewerkt met andere vormen voorlichtingsbijeenkomst van 4 maart alle ge-
van toetsing dan de traditionele tentamens. In wenste informatie worden verstrekt.
Maastricht wordt gestudeerd in kleine onder- Aanmeldenwijsgroepen met een staflid als begeleider. Het Aanmelding voor deelname aan de voor-
onderwijs is thematisch: tijdens afgebakende pc- üchtingsdag dient te geschieden door inzending
rioden wordt steeds één thema behandeld, bij- yan onf jerstaande bon vóór 20 februari a.s.
voorbeeld "overheid" of' onrechtmatig gedrag . informatie over het programma van de voorlich-

De te behandelen problemen worden tingsdag en over de rechtenstudie in Maastricht
meestal aan de beroepspraktijk ontleend. Grote wordt enkele dagenvoor de voorlichtingsdag
aandacht wordt besteed aan training in vaardig- toegestuurdheden die voor een jurist van groot belang zijn: ' Zo gewenst kunt u nadere inlichtingen ver-
vergadertechniek, schrijven, formuleren en luis- krijgen bij Mevr. E. Beurskens, tel.: 043 - 887020
teren. Daarnaast iser een mtensiefprogramma van ofbij Dienst Voorlichting, tel.: 043 - 887172.
actualiteiten- en gastcolleges.
De steeds belangrijker wordende internationale | "D^*.dimensie van het recht krijgt volop aandacht. 1 J3OU Inzenden vóór 20 februari a.s.
DagStudenten hebben O.a. de mogelijkheid een D Ik kom

_
et personen naar devoorlichtingsdag over

deel van de studie in het buitenland te volgen. rechten op zaterdag 4 maan 1989

Dag-en avondopleiding | Naamdhr/mw:

De studie Nederlandsrecht kan in Maas- Adres: _
tricht als dagopleiding (in vier jaar)of als avond Postcode: _ —
(deeltijdse) opleiding (zeven jaar)worden ge- Woonplaats:
VOlgd. Mijn belangstelling gaatvooral uit naar de

D dagopleiding D avondopleiding
Voorlichtingsdag I □ Ik ben helaas verhinderd, maar wil wel graag debrochure

Op zaterdag 4 maart a.S. organiseert de I Nederlands recht ontvangen.

Faculteit derRechtsgeleerdheid een VOOrlich- Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
tingsdag. Zowel OVer de dag-als de avond-oplei- RijksuniversiteitLimburg, Faculteit derRechtsgeleerdheid, t.a.v.

ding wordt informatie verstrekt. Er bestaat I Commissie Voorlichting, Postbus 616,6200 MD MAASTRICHT.

ruimschoots gelegenheidmet staf en studenten /^ÏJ
van gedachten te wisselen over de verschillende ;wHL RiiLrcnni\/orQitP>itlimhiirn o
aspecten van rechten studeren in Maastricht. I 7// ü=- niJR&UMIvelanenumuuii| _,

KEULS TECHNIEK B.V.
is een in Limburg toonaangevend werktuigkundig
installatiebedrijf op het gebied van centrale verwarming,
airconditioning, sanitair, brandpreventie, process-piping en
meet- en regeltechniek.
Met vestigingen te Roermond, Heerlen, Maastricht en Sittard
behoort zij als volledig zelfstandige dochter van de Nederlandse
Caliqua tot de Plant and Building Services Group van Sulzer
Brothers Winterthur.
In verband met de uitbreiding van haar werkzaamheden, vooral
in de afdelingen c.v. en piping, vragen wij voor onze vestiging
Roermond voor spoedige indiensttreding:

1e monteurs
2e monteurs

hulpmonteurs
met opleiding en/of ervaring passend bij de functie.
Wij bieden voor de juiste mensen goed mogelijkheden in een
gezond en groeiend bedrijf.

Sollicitanten kunnen zich schriftelijk of telefonisch melden bij:

KEULS TECHNIEK B.V.
Delfstoffenweg 4, 6074 NK Melick, tel. 04750-23423

afdeling personeelszaken

Zaterdag 28 januari 198920Limburgs Dagblad



Doorneveld. Het opportunisme van
de scheidende Fortuna-coach kost
Robert Kicken zijn plaats als rech-
ter aanvaller. De keuze voor die stek
is gevallen op Arnold Griffith.

Nog een a twee weken zal het duren
schat Van Doorneveld voordat hij
de vaste man voor die positie, Sigi
Lens, weer ter beschikking heeft.
Minder positieve berichten daaren-
tegen zijn er te horen over de overi-
ge geblesseerden in het Fortuna-
kamp. Richard Custers klaagt nog
steeds over zijn al twee keer geope-
reerde enkel. Het geplaagde ge-
wricht wordt weldra aan een derde
operatie onderworpen. Mario Ele-
veld herstelt langzaam van de in-
greep aan zijn achillespees.

" Onder het toeziend oog van technisch manager Ron Weijzen
zet Ernie Brandts zijn handtekening onder het MVV-contract.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Opportunistisch Fortuna kiest aanval tegen Ajax

Het meespelen van Silvio Diliberto

volop mee en zitten op de bank
naast Leo van Veen, die niet de ge-
schorste René Eijer kan beschik-
ken. Van Veen, die ontkent in con-
tact te staan met FC Utrecht, laat
het raamwerk van zijn elftal intact.
Juno Verberne neemt de plaats in
van Eyer en aanvoerderFrans Nijs-
sen (vorige week geschorst) neemt
zijn positie als rechterverdediger

weer in.

" SITTARD - Fortuna Sittard-trai-
ner Hans van Doorneveld is ervan
overtuigd dat de weg naar succes in
de Amsterdamse Meer tegen Ajax
loopt via aanvallend voetbal. „Te-
gen FC Groningen hebben we nog
te defensief gespeeld, dat wil ik in
Amsterdam voorkomen", zegt Van

bij Roda was langetijd onzeker. Hij
werd deze week geveld door de wa-
terpokken, maar is inmiddels vol-
doende opgeknapt. Ook Frits Nöll-
gen is herstelt van een blessure en
neemt plaats op de reservebank.
In het Venlose kamp konden drienamen van de absentielijst worden
geschrapt. JosLuhukay, Marcel Pe-
ters en Rob Reijnink trainden weer

Roda JC onder druk
KERKRADE - Met Alfons Groe-
nendijk in de plaats van Eric van
derLuer hoopt Roda JC in de derby
tegen VW een dikke streep te zet-
ten achter een periode vol kommer
en kwel. „Wij spelen goed, maar het
heeft nog geen resultaat opgele-
verd", aldus trainer Jan Reker aan
de vooravond van het treffen met
zijn ex-club. „Dat kan echter niet
uitblijven. Het zal tegen VW geen
makkie worden. De ploeg heeft het
oude patroon, met Reijnierse op het
middenveld, weer opgepakt en
komt steeds beter in vorm. Ik had'
liever gezien dat gezien dat ze daar-
mee nog even hadden gewacht".

Van onze sportredactie

Kerkraadse club vangt vijftig mille

MVV rekent op
routine Brandts

J BUNDE - Kunstrijder Alex'
■janeken uit Bunde, lid van

Geleen, is door de Ko-
Nederlandse Schaatsen-flders Bond geselecteerdvoor eenJtternationaal toernooi in Sofia. De

,edstrijden vinden plaats van 2 tot
'februari.

sport kort

" ZEIST - De Enschedse scheids-
rechter Chris van der Laar zal de
"tornende weken nog geen wed-jj'rtjden in het betaalde voetbal
Kunnen fluiten. De beroepsmilitairs|aagde er gisteren op het KNVB-
sPortcentrum in Zeist opnieuw
J^t in aan de Coopertest te vol-den. Op 16februari zal de interna-
p°naal scheidsrechter deze condi-
letest opnieuw ondergaan.

" STEIN- In sporthal De Kamp te
worden vandaag en morgen

?e indoor kampioenschappen van
letIet gewestLimburg van de Neder-
landse Handboogbond gehouden.
I^andaag om 9.30 uur beginnen deKorpswedstrijden in de diverse
Jassen; zondag wordt, eveneens
Jan af9.30 uur, om de diverse per-s°onlijke titels geschoten.

JHELSINKI- De politievan Fin-
heeft in een auto van een ge-

*!chtheffer uit dat land 50.000 hor-
aangetroffen. De

volgens een woord-
eerder van de politie waarschijn-
pJk afkomstig uit de Sovjetunie,aad een waarde van 70.000 gulden.

Brandts. „Ik kan niet meer dan mijn
best doen en proberen de rest van
het team te laten profiteren van
mijn ervaring. We zullen het toch sa-
men moeten doen. Als dat gebeurt
tzie ik het komende half jaar met'veel vertrouwen tegemoet".

'OOST-BERLIJN -VijfOostduit-
f topatletes zullen dit jaar niet?eelnemen aan wedstrijden. Tot,et groepje behoren de Olympisch
t^nipioen discuswerpen Martina
J^Ümann, de nummer twee op dit
fjderdeel Diana Gansky en we-,
„e'dkampioene 400 meter horden
?abine Busch. Ook Heike Drechs-,er en Sabine Jahn hebben aange-
i °ndigd een jaarniet in actie te zul-len komen.

Van onze sportredactie
MAASTRICHT- MW is geslaagd in de zoekactie naar verster-
king van dehuidige selectie. Gisteren bereikte de Maastrichtse
club overeenstemming met Roda JC over de aankoop van Er-
nie Brandts. De overeenkomst tussen MW en Brandts loopt
tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog een jaar.
De Brabander is met onmiddellijke ingang speelgerechtigd en
zal morgen in de uitwedstrijd tegen Haarlem debuteren.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
PEC Zwolle-Veendam 6-2
Morgen 14.30 uur:
Sparta-Willem II
FC Twente-BW Den Bosch
Roda JC-WV
RKC-Volendam
PSV-Feyenoord
Haarlem-MVV
FC Groningen-FC Utrecht
Ajax-Fortuna Sittard

PSV 18 14 1 329 40-16
Ajax 18 12 2 4 26 41-21
FC Twente 18 7 9 2 23 28-14
Fortuna Sittard 18 9 5 4 23 28-18
Feyenoord 17 9 4 4 22 37-30
Volendam 17 9 3 5 21 29-22
Groningen 18 7 5 6 19 32-22
Haarlem 18 7 4 7 18 24-25
RodaJC 18 5 7 6 17 24-22
Den Bosch 18 7 3 8 17 26-36'
FC Utrecht 18 6 4 8 16 25-30
RKC 18 6 3 9 15 31-39
PEC Zwolle 19 6 3 10 15 33-41
Veendam 19 6 3 10 15 21-34
Sparta 18' 4 6 8 14 24-28
Willem II 18 3 6 9 12 26-40
WV 18 19 8 11 17-30
MVV 18 3 5 10 11 20-38

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
Emmen-De Graafschap
Eindhoven-Cambuur
Helmond Sport-Excelsior
Heracles-NAC
SW-Go Ahead Eagles
Heerenveen-NEC
AZ-Wageningen
Zondag 14.30uur:
Vitesse-Den Haag
RBC-DS '79

Excelsior ' 18 12 4 2 28 35-14
Vitesse 18 11 5 2 27 30-10
GA Eagles 18 9 4 5 22 36-21
NEC 18 8 6 4 22 38-23
Den Haag 17 9 3 5 21 45-26
NAC 17 8 5 4 21 29-27
AZ 18 8 5 5 21 40-22
Heerenveen 18 8 3 7 19 29-25
Cambuur 18 6 6 6 18 29-25
DS 79 18 8 2 8 18 34-33
SVV 18 6 6 6 18 27-30
Graafschap 18 6 5 7 17 24-33
Heracles 18 5 6 7 16 25-34
Telstar 18 5 4 9 14 26-36
RBC 17 5 3 9 13 17-30
Eindhoven 18 5 3 10 13 22-29
Emmen 17 5 0 12 10 22-54
Wageningen 18 3 4 11 10 20-38
Helmond S. 18 18 9 10 19-37

scoreverloop
PEC Zwolle - Veendam 6-2 (2-0). 10.Roos
1-0, 15. Van Ankeren 2-0, 53. Smook 3-0, 63.Roos 4-0, 69. Veldmate 4-1,71. Berghuis 5-1
77 Jans 5-2, 85. Van Ankeren 6-2. Toe-
schouwers: 2000.

buitenland

BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
Charleroi-Club Brugge
Beerschot-Sint Truiden
RWDM-KV Mechelen
KRC Genk-Antwerp
Morgen 15.00 uur:
Cercle Brugge-Waregem
Beveren-Standard
Kortrijk-Lokeren
Racing Mechelen-Anderlecht
Club Luik-Lierse

Roda JC-VVV
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van Swieten

Roda JC (opstelling): Nederburgh, Broeders,
Fraser, Boerebach, Trost, Suvrijn, Hanssen,
Diliberto, Groenendijk, Sanchez Torres en
Van Loen. Wisselspelers: Van der Luer, Nöll-
gen, H. Smeets, Polman en Dijkstra.
VVV (opstelling): Roox, Nijssen, Van Berge-
Henegouwen, Verhagen, Verberne, Slag-
boom, Reynierse, Rutten, Stewart Van de
Ham, Heekman.

Haarlem-MVV
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van Riel

Haarlem (opstelling): Metgod, Doesburg,
Stafleu, Linger, Van Tour, Matthaei, Holverda.'
Numan, Lanckohr, Kranthove, Peeper.
MW (selectie): De Haan, Thewissen, Qua-
den, Linders, Arts, Thai, Maas, Brandts, Dela-
haye, Schuman, Driessen, Vincent, Francois,
Verbeek, Uitman, Van de Boom.

Ajax-Fortuna
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van dar NM
Ajax (opstelling): Menzo, Blind, Winter, Ver-
kuyl, De Boer, Scholten, Bergkamp, Wouters,
Van 't Schip, Pettersson, Rob Witschge.
Fortuna Sittard (opstelling): Hesp, Maessen.
Liesdek, Duut, Boessen, Jalink, Mordang,
Reijners, Qriffith, Clayton, De Vries.

Uefa straft FC Groningen

Nuss voorzitter
NUTH - Tijdens de jaarvergadering
van de TWC Maastricht is de heer
Harry Nuss gekozen als nieuwe
voorzitter. Harry Nuss (60) volgt-
Beenkens op die gedurende zeven
jaar deze functie vervulde. Tijdens
dezitting werd Louis Meijers gehul-
digdvoor zijn 25-jarig lidmaatschap
van de club.

" VENLO - In stadion De Koel
j
or dt op dinsdag 23 april (aanvangs-30 uur) de interland Nederland

j West-Duitsland voor spelers on-er de 21 jaarworden gespeeld. De
itmoeting tussen beide teams
pdt als een kwalificatie-duel voor
Jet EK en wordt gespeeld aan de
s°oravond van de ontmoeting tus-en Oranje en de Mannschaft.

l DEN HAAG - Eric van der, 'Uijm heeft de halve finales van
"et Nederlands squash-kampioen-
chap bereikt. In de kwartfinales

hij Stefan Bolderiek met3; 9-2 en 9-2 uit.
ken met de selectiegroep. Tevens
traint hij dan voor het eerst met zijn
nieuwe ploeggenoten. In Haarlem
zal Brandts als laatste man funge-
ren. Frans Körver: „Ik wil nog wat
zaakjes met hem bespreken, maar
ik denk dat zijn ervaring en kwali-
teiten voor MW het beste tot zijn
recht komen als hij als libero
speelt".

De tussentijdse aankoop van
Brandts werd mogelijk gemaakt
door extra financiële steun van een
aantal sponsoren. Naar verluidt zou
Roda JCrond de vijftigduizend gul-
den hebben gebeurd voor de tus-
sentijdse verkoop. De Kerkraadse
club heeft met de verkoop van
Brandts op de valreep toch nog een
transfersom kunnen incasseren.
Aan het eindevan dit seizoen had de
Brabander, die door de komst van
Henk Fraser veelal de reservebank
moest drukken, Roda JC transfer-
vrij mogen verlaten.Waubach vanavond

al tegen Sittard
£ VENLO - Burgemeester Van

van Venlo verleent
H*&n toestemming voor het duel
W-Feyenoord op Paaszaterdag
"^dat hij geen extra politie-perso-
eel kan inzetten vanwege de mas-

drukte van het Duitse winkel-
publiek. Gezien het risico-factor
"an dit duel lijkt ook het voorstelan VW om het duel te vervroe-
?en naar Goede Vrijdag geen fiat te

* ROME - Mario Been zal in een
periode van een week drie keer
lof1 Pisa sPelen tegen Napoli. De
jul?Svoor de halve-finales van het

r^Uaanse bekertoernooi (1 en 8 fe-
.füari) plaatste Pisa (eerst thuis)
t=Sen Napoli en Atalanta Bergamo

Sampdoria. Tussen de twee
f6kerwoensdagen speelt Pisa op 5. oruari thuis voor de competitie
tegen Napoli.

Loting handbal
GELEEN - Het resultaat van de
Limburgse damesploegen bij de lo-
ting voor de vierderonde om de Ne-
derlandse beker was als volgt: Her-
schi/V en L 1-E en O 2/DSVD,
VGZ/Sittardia-Haelen, Quintus-
Vonk/Mosam, OSC-Holbox/Swift,
SVM-SEW en Auto Caubo lason-E
en O 1. De wedstrijden moeten ge-
speeld worden in de weekvan 27 fe-
bruari.

De Brabander hooptzijn ervaring in
dienst van het elftal te kunnen stel-
len. „Maastricht moet mij nu niet als
de reddende engel zien", vindt

Ernie Brandts zelf is blij weer aan
voetballen toe tekomen. „Ik voetbal
nogveel te graag. Bij Roda JC zal ik
vorige week weer op debank en dat
is niet goed voor die oude botten
van mij. Ik voetbal liever dan dat ik
op de wisselbank mijn centen op-
strijk. Daarom was ik ook blij met
de interesse van MW".

Volgens trainer Frans Körver van
MW komt vooral de ervaring van
Ernie Brandts van pas. De 28-voudi-
ge international was onder andere
van departij tijdens het wereldkam-
pioenschap voetbal in Argentinië,
speelde tientallen Europacupwed-
strijdenvoor PSV en heeft meer dan
350 competitiewedstrijden in het
betaalde voetbal achter derug.

BERN - De Uefa heeft FC Groningen een boete van bijna 12.000 gul-
den opgelegd, naar aanleiding van ongeregeldheden die zich tijdens
de thuiswedstrijd tegen VFB Stuttgart in het toernooi om de Uefa-be-
ker voordeden. Halverwege de tweede helft gooide een supporter van
Groningen een voorwerp, naar later bleek een deel van een paraplu,
op het veld.
De Uefa heeft Inter en Bayern München eveneens hoge geldstraffen
opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden, die zich voorde-
den in de tweede wedstrijd tussen beide ploegen in de derde ronde
van het toernooi om deUEFAbeker. De club uit Milaan, op wiens ter-
rein het duel plaatsvond, moet bijna 350.000 guldenbetalen. De West-
duitsers 45.000 gulden.

„Bovendien is Brandts een uitste-
kend leider", aldus Körver. „Daar
ontbrak het de laatste tijd aan bij
MW. De groep heeft al genoeg te-
leurstellingen te verwerken gekre-
gen dit seizoen^ Ik hoop dat dit een
aardige mentale opsteker is. Met Er-
nie Brandts heeft MW een echte
prof aangetrokken, die het klappen
van de zweep kent. Ik ben er van
overtuigd dat Brandts morgen al
van grote waarde kan zijn tegen
Haarlem".

Vanochtend zal Brandts kennis ma-

L^^^TMUND - In het zaalvoet-
WÊ^r ' Bundesligaclubs zijn
■ enkele topspelers ernstig
Fblesseerd geraakt. Hans Dorf-
l?r> international van Bayern Mun-
ten, scheurde in de wedstrijd van
L. 1 niasterstoernooi tegen FC Köln

Jn enkelbanden. Rudi Kargus,
helman van tegenstander FC
ie Jl'v^ eveneens uit met een uit

kom geraakte schouder.

Van onze medewerker
HEERLEN - Na een periodevan in-
activiteitwat betreft het competitie-
gebeuren, pakken de meeste hoofd-;
klassers vandaag en morgen de
draad weer op. Van een echte win-
terpauzeis echter geen sprake ge-
weest, deels door het ontbreken van
winterse omstandigheden, maar
ook deels door het feit, dat er in de
voorbije weken her en der driftig
geoefend is.
Vanavond om 19.00 uur bijten Wau-
bach en Sittard de spits 'af. Wau-
bachs situatie op de ranglijst valt
niet te benijden. Met 9 punten uit 11
duels deelt de debutant met Wilhel-
mina '08 de voorlaatste plaats. Re-
denen om nu al te wanhopen heeft'
Waubach-trainer Wim Vrösch zeker

FC Den Haag
onschuldig

niet: „Ik heb altijd gezegd, dat hand-,
haven ons doel zal zijn. We zijn klaar
om opnieuw te beginnen, al zijn we
de laatste weken wel wat opgeza-
deld met blessures. Dat neemt niet
weg dat de motivatie volop aanwe-,
zig is."

SVN had zich van dit seizoen heel
wat anders voorgesteld. In twaalf
duels werden slechts zes punten bij
elkaar gesprokkeld. Desondanks
geven de laatste twee wedstrijden
voor de winterstop Jan Vleugels
voldoende moed, om zijn karwei bij
SVN vol vertrouwen af te maken.
„In twee lastige uitduels behaalden
we twee keer een gelijkspel. Daar-
door zijn we mentaal een stuk ster-
ker geworden. Uiteraard mist de
aanwezigheid van Peter Franken in
de achterste lijn zijn uitwerking
niet. Als we dit eerste duel na de
winterstop goed kunnen afsluiten,
gaan we beslist door".

?KERKRADE - In het kader van
j.evoorverkoop voor Roda JC - So-
s^ (15 maart) worden maandag tus-
t?n 19 en 21 uur de seizoenskaar-
rip uders van de vakken CenE in

® gelegenheid gesteld een kaartjeaar keuze te kopen in het Café
sPortpark. Dinsdag, eveneens tus-un 19en 21 uur,kunnen de overige
de r,tnouders terecht. Daarna startalgemene voorverkoop.

Ui/r?SEN ~ Gerrit Grolleman (68)

Vol asteren gaat JaapTimmer op-
tin als voorzitter van de Stich-
"S Circuit van Drenthe.

De derby tussen Wilhelmina'oB en
Venray staat altijd garantvoor goed'
voetbal van beide kanten en beide
trainers gokken daarnu dus ook op.
Peter Munnecoms doel is om uit de
gevarenzone te geraken. „Direct de
koploper op bezoek. Wat is er dan
nog mooier voor je motivatie?"
vraagt hij retorisch. Venray-trainer
Ruud Wouters is bang, dat sommige
van zijn spelers de luxevan dierain-
te koppositie nog niet kunnen ver-
dragen. „Ik heb me lang tegen defa-
vorietenrol verzet, maar nu kom ik
er niet meer onderuit."

divisie

ZEIST- FC Den Haag noch RBC is
door de tuchtcommissie van de
KNVB schuldig bevonden aan het
staken van hun wedstrijd op 11 de-
cember in het Zuiderpark. Scheids-'
rechter Martin van de Herik beëin-
digde het treffen in de zeventiende
minuut bij de stand 0-0 na een bom-
melding. De resterende 73 minuten
van de wedstrijd zullen alleen wor-
den uitgespeeld wanneer de uitslag
van belang is voor de eindstand van
de competitie. De gestaakte wed-
strijd zal voorlopig niet worden op-
genomen in de stand van de eerste Overige duels: DESK-Longa en

Geldrop-TOP.

" De 'gouden'
trofee die het
Nederlands elftal
vorige zomer
tijdens het EK in
West-Duitsland
veroverde is tot
en met zondag te
bezichtigen in de
kantine van
voetbal-
vereniging
Amstenrade.
Roda JC'er
Wilbert Suvrijn,
bd van de
succesvolle
EK-equipe nam
gisteravond de
presentatie van
het kleinood voor
zijn rekening. Op
de foto van
FRANS RADE
overhandigt
Suvrijn de beker
aan de
enthousiaste
F-pupillen van
Amstenrade.

Lendl weer bijna
's werelds beste

Nijssen/Bollegraf niet in eindstrijd Melbourne

(ADVERTENTIE}

WINTERSPORT
tot

50%
„ kortinc°P alle
ski's + ski-kleding +

ace.
CAMPS©2____t_ea

'ARD: Rosmolenstraat 18
'ml. 04490-25839
JEERLEN: Geerstraat 6«i»_P45.713300 im

Uitslagen Schaesberg
Uranie-Prijs: 1. Christ Renka (S. Hartman)
km.tijd 1.20.5; 2.Roger Flight; 3. Dalida Bel-
vedère. Niet gestart: Claude Hanover, Cris-
tine D, Baron d'Yves. Winn. 2,20; pl. 1,10,
1,00, 1,50;koppel 2,90; trio 84,20.

Roquepine-Prijs: 1. Brian Pitt (J. van der
Pijl) km.tijd 1.24.5; 2. Cindy Start; 3. Vic Fla-,
me. Niet gestart: Chane Buitenzorg. Winn.
4,00; pl. 1,40, 1,60;koppel 3,60; trio 272,10.
Bellino H-Prijs: 1. Challancetrans R. (W.
Velis) km.tijd 1.23.2; 2. Camee Guapa; 3.
Cora Dillon. Niet gestart: Bianca Petrosia.
Winn. 2,80; pl. 1,50, 1,70; koppel 4,00; trio!
59,00.
Poroto-Prijs: 1. Zaffra Voltary (H. Grift);
km.tijd 1.18.8; 2. Volomite; 3. Wicardo Pe-
ter. Winn. 5,10; pl. 1,40, 1,10; koppel 2,00;
trio 16,50.
Ourasi-Prijs: 1. Capital Pride (J. van Kool-
wijk) km.tijd 1.21.0; 2. Bartje Dakota; 3.'Cid

Olympic. Niet gestart: Coppo d'lUe, UltimeVenture, Viborg d'Ohey. Winn. 17,40; pl.
2,90, 3,70, 1,30;koppel 82,00; trio 694,20.Termissionnaire-Prijs: 1. Wayne Express
(R. van Stam)km.tijd 1.21.0; 2. Abbado R; 3.
Vareljo B. Winn. 18,50; pl. 2,60, 1,20, 2,20;
koppel 26,80; trio 719,00; kwartet 5.999,50.
Mack theKnife-Prijs: 1. Cay van Hoafer (H.
v.d. PijD km.tijd 1.22.0; 2. Cobus D; 3. Char-"
lotta V. Winn. 4,90; pl. 1,50,3,90,4,70;koppel
20,00; trio 361,80.
Potin d'Amour-Prijs: 1. Always Again (H.
Grift) km.tijd 1.19.6; 2. Valco van Hulsel; 3.
Amber Enzelens. Winn. 2,60; pl. 1,20, 1,50,
1,70;koppel 8,40; trio 29,80.
Prix d'Amerique-Prijs: 1. Valentin Melody
(R. v. Stam) km.tijd 1.20.9; 2. Worthy Hol-landia;3. Tantième. Winn. 2,50;pl. 1,40, 2,00,
1,20;koppel 325,80; trio 246,00.
De totalisatoromzet bedroeg na negen van
de tien koersen f 179.402,-

trainerscarrousel

" SIMPELVELD - Na een driejarig
dienstverband neemt JoJanssen in de
beste verstandhouding op het einde
van het seizoen afscheid van Simpel-
veld. Zijn opvolger is nog nietbekend.

" ROGGEL - Jan Mennen heeft zijn
contract bij vierdeklasser Roggel met
twee jaarverlengd.

" VAESRADE - Henk Ummels zet
aan het eindevan dit seizoeneen punt
achter zijn vijtienjarige trainersloop-
baan. Dit seizoen is hij werkzaam bij
W Vaesrade. Ummels kan zijn druk-
ke werkzaamheden niet meer combi-
neren met een job als trainer.

" TUNGELROY - Peter Cober uit
Swalmen wordt denieuwe trainer van
Crescentia uit Tungelroy. Hij werkt nu
bij de afdelings eersteklasser Haelen
en wordt opvolger van Siem Dreesen.

" OBBICHT- JoGeyselaers, momen-
teel bij vierdeklasser Caberg, wordt
met ingang van komend seizoen de
nieuwe trainer van tweedeklasser W
Obbicht. Hij volgt Harrie van Wylick
op.

" HEYTHUYSEN - Theo Nieskens
zal ookvolgend seizoen werkzaam zijn
bij de vierdeklasser Heythuysen. :

" WEERT - Vierdeklasser DESM ui{ "Weert en trainer Sjef Bongers de hui
overeenkomst met een jaarverlengd^.

reld. Maar in de derde reeks begon
het stukwerk bij Lendl te brokke-
len. De schouders van Lendl leken
aan het einde van de set de zware
last van zweet niet meer te kunnen
dragen. Bijna uitgeput bereikte de
Tsjechoslowaak de stoeltjes.
In de vierde set hielden c}e twee el-
kaar tot 5-5 in evenwicht. Het spel
werd er niet beter op, de hitte had
daarvoor al te lang zijn slopende
werk kunnen doen. In de elfde
game van dereeks zorgde een dom-
me fout van Muster voor de beslis-1
sing in de wedstrijd. Op game-point
ramde hij debal bij een eenvoudige
smashkans hard in het net waar een
simpel tikje voldoende was ge-
weest.
Manon Bollegraf en Torn Nessen
zijn er niet ingeslaagd de eindstrijd
van het gemengddubbelspel te be-
reiken. Het Nederlandse koppel
verloor vrijdag in de halve finales
kansloos van het favoriete duo Jana
Novotna en Jum Pugh.

Uitslagen: heren enkel, halve finales:
Lendl - Muster 6-2, 6-4, 5-7, 7-5; Mecir -Gun-
narsson 7-5, 6-2, 6-2.Damesdubbel halve fi-
nales: Navratilova/Shriver - Novotna/Suko-
va 6-4, 7-5, Fendick/Hetherington - Graf/Sa-
batini 6-3, 7-6. Gemengddubbel halve fina-
les: Novotna/Pugh -Bollegraf/Nijssen 6-3,
6-2; Garrison/Stewart - Burgin/Doohan 4-6,
7-6, 6-4.

MELBOURNE - Eén overwinning
heeft Ivan Lendl nog nodig om de
vorig jaar aan Mats Wilander afge-
stane tennistroon weer over te ne-
men. De Tsjechoslowaak bereikte
gisteren de eindstrijd van het here-
nenkel bij de openAustralische ten-
niskampioenschappen door een
moeizame vier sets overwinning op
de Oostenrijker Thomas Muster.
Zijn tegenstander in de finale is
landgenoot Miloslav Mecir, die de
Zweed Jan Gunarsson versloeg.

Voor Ivan Lendl was er voor het
eerst sinds 1983 weer cc.n finale-
plaats in Melböurne. Dit keer had
Lendl het beetje geluk dat elke
kampioen zo opzijn tijd nodig heeft.
Pas in de kwartfinales kwam hijeen
op papier lastige horzel tegen. Maar
de mond van John McEnroe bleek

nog steeds groter dan de vorm van
de Amerikaan. In de halve finales
trof Lendl met Thomas Muster een
van de twee surprises van het toer-
nooi. De Oostenrijker had een ronde
daarvoor het geluk dat de goed in
vorm zijnde Zweed Stefan Edberg
zich wegens een rugblessure moest
terugtrekken.

In de eerste twee sets leek Muster
Lendl weinig in de weg te kunnen
leggen. Onder' de brandende
Australische zon, de temperatuur
bereikte een hoogte van meer dan
40 graden celsius, mocht deOosten-
rijker kreunen en steunen wat hij
wilde, de onverzettelijkheid van de
Tsjechoslowaak brak hij er niet
mee. Met 6-2 en 6-4 leek alles te wij-
zen op een simpele drie sets zege
voor de nummer twee van fte we-
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PISA - De muren van zijn riant huis aan de Via Garibaldi 155i
in de Italiaanse toeristenplaats Pisa worden regelmatig metiß
vreugdekreten beschilderd door veegvaste fans, die maarJH
niet genoegkunnen krijgen van Mario Been's voetbalkwa_^H
liteiten. Gezellig winkelen met zijn vrouw Astrid in deM
straatjes van Pisa is voor de ex-Feyenoorder in Italiaan_J
se dienst beslist geen pretje. Velen klampen zich aan_l
hem vast, willen een handtekening ofeen clubsouve-_l
nir van de 'dirigent', die het clubje aan deThyrreen-_M
se Zee afgelopen woensdag naar de halve finale_J
van de beker leidde. _■2sena_^scoorde Mario Been het winnende doelpunt,_É
waardoor op deranglijst de afstand met hek-M
kesluiter Torino werd vergroot. Door Ro-_^

voet-_■balclub Pisa, wordt Been in de watten M
gelegd. Een groot huis, 'snelle' auto, M

van ruim een half_fmiljoen gulden kreeg hij contrac- _■
_4

_4
_4

iet _■_4_4blijft overeind in Pisa
Na zestien seizoenen waren Ma-
rio Been en Feyenoord op elkaar
uitgekeken. Het enfant terrible
van de Kuip wilde het liefst aan
de slag bij een Italiaanse club.
Maar opwelke manierkon hij de
aandacht op zich vestigen in dat
Zuideuropeaans land? „Het idee
om de zestig doelpunten die ik
scoorde voor Feyenoord te mon-

" teren op een videoband, bleek
achteraf een gouden greep", zegt
de 25-jarige spelverdeler van
Pisa. „Met de spontane hulp van
Hans Kraay kwam de cassette in
handen van Anconetani, de man
die in zijn eentje het voetbalbe-. drijfPisa runt. Hij was zo onder
de indruk van al die mooie doel-

punten, dat ik-binnen de kortste
keren in het vliegtuig zatrichting
Scheve Toren. Een drie-jarig
contract was zó geregeld. Slag-
vaardig handelen, daar houd ik
wel van", zegt Mario Been.

Ondanks een bescheiden klasse-
ring in de competitie - elf punten
uit veertien duels - is er geen mo-
ment sprake van paniek. „Pisa is
bezig aan een geweldige opmars.
Nog niet zo lang geleden vertoef-
de het clubje in de derde divisie.
Handhaven in de hoogste klasse
is het eerste vereiste. En dat lukt
ongetwijfeld. Na de bekerwinst
op Verona kan het seizoeneneigenlijk niet meer stuk. Pisa

heeft geschiedenis geschreven.
Want voor het eerst in de historie
van het Italiaanse voetbal is Pisa
doorgedrongen tot de laatste vier
van het bekertoernooi. Napoli,
Atalanta en Sampdoria zijn de
overige halve finalisten. Indien
wij Atalanta loten, is zelfs een fi-
naleplaats mogelijk. Als dat
wordt gerealiseerd, overtreft het
stadje Pisa zelfs het Limburgse
carnaval".

Slaap
Op de taal na verliep de aanpas-
sing van Astrid en Mario Been in
Italië probleemloos.
„De transfer van Feyenoord naar

Pisa was al vrij vroeg rond. Van-
daar dat ik in Nederland nog vol--
op de tijd had een spoedcursus
Italiaans te volgen. Maar Mario
in de schoolbanken bleek geen
succes. Het was zo saai dat ik tij-
dens de tweede les in slaap viel

.en pas wakker werd na een tik
van de leraar op mijn schouder.
Daarna ben ik ook niet meer ge-
gaan. Achteraf heb ik daar geen
spijt van, want in Italië leer je de
taal op straat. Typische Italiaan-
se uitspraken zijn nog altijd snel
opgezocht in een boek, maar in
eenrestaurant of gezelligkroegje
héb ik nooit last van taalproble-
men. De namen van lekkere ge-
rechten, en die zijn er hier volop,

vergeet ik nooit. Ik zal altijd een
levensgenieter blijven. Ook al is
het bij Pisa een stuk serieuzer
dan bij Feyenoord".

De trainingsaanpak en het com-
petitievoetbal in Italië is volgens
Mario Been nauwelijks te verge-
lijken met Nederland.
„Zes dagen per week ben ik in de
weer voor Pisa. Voor elke com-
petitiewedstrijd zijn wij twee da-
gen in trainingskamp. Dat is wel-
iswaar niet prettig voor Astrid,
maar voor je carrière biedt zon
aanpakveel voordelen. Je leert je
maten beter kennen, waardoorer
in Pisa één grote familie is ont-
staan. De spelers luisteren graag
naar trainer Bolghi, een vakman
die met de club op de goede weg
is. Wij hebben aandacht voor el-
kaars problemen, maar wij zijn
ook niet te beroerd om eens een
feestje te bouwen...".

Champagne
Regelmatig wordt er door de spe-
lers en de clubleiding een fles
champagne ontkurkt. Niet om-
dat er zo vaak gewonnen wordt -

Pisa zegevierde in veertien wed-
strijden slechts driemaal - maar
omdat de spelers zich strikt aan
een 'champagne-reglement' hou-
den.
„In het begin moest ik er even
aan wennen, maar er is iedere
week wel een reden om cham-
pagne te drinken. Spelers die ge-
schorst worden ofeen rode kaart
tijdens een wedstrijd krijgen,
moeten op heerlijke drank trak-
teren, omdat zij hun clubgenoten
duperen. Een speler die zijn eer-
ste competitiedoelpuntvoor Pisa
scoort, is eveneens de sigaar. Om
maar te zwijgen als een speler ja-
rig is. Dan knalt het weer!".

Ondanks de vele leuke momen-
ten, zijn er ook trieste voorvallen.
Mario Been weet daar alles van.
Hij wil graag vader worden, maar
zijn vrouw Astrid heeft reeds
driemaal een miskraam gehad.
„Uiteraard is dat uiterst verve-
lend. Het heeft echter geen zin
als mijn vrouw en ik daar dagen-
lang over piekeren. Met een
beetje geduld en goede dokter-
sadviezen komt het beslist in or-
de".

" Mario Been op het mo-
ment dat hij de winnen^
treffer scoort in de thu&
wedstrijd tegen Cesena.

Foto: DRIES LINSSE^

Contract
De kans datMarioBeen zijn dri^jarigcontract bij Pisa uitdient,’
na zijn goede prestaties in f*e
laatste wedstrijden gering. "*topclubs liggen op de loer <>n
hebben al voorzichtig bij "e
clubleiding geïnformeerd na^
de transfersom. „Pisa zal er b*"
slist geen probleem van make"'
als men mij goed kan verkopef
Feyenoord heeft 1.2 miljoen &»■
den gelncasseerd. Maar Pisa laa
mij zeker niet voor dat bedraij
rgaan. Daar is Anconetani te ve*
zakenman voor. Ik ben niet vieS
van een transfer naar een Ij?'
liaanse topclub. Alleen op °'manier kan ik nog eens in aa"
merking komen voor het Neder'
lands elftal".

hans rooij akke^

Frans Maassen maakt promotie
£ALMERE - Gisteren werd hij vierentwintig jaar.
JSTrans Maassen vierde het feestje in gezelschap
J van zijn ploegmakkers met wie hij enkele dagen
" op trainingskamp was in België. Vandaag wordt
i ,in huiselijke kring nog eens het glas geheven. Een
r^euk intesmezzo in een periode, die gekenmerkt

door de laatste voorbereidingen op wéér
l-een seizoen. Immers, het duurt nog slechts een
►3iandvol dagen en op de wegen van Zuid-Europa
"begint het peloton aan de jaarlijkse kilometer-
"tlans.
p

vanneer jezoals ik twee jaarbij
»ac profs hebt meegedraaid weet

je wat er te wachten staat", zegt
Frans Maassen. „Ik weet boven-
dien, dat nog méér danin het ver-
leden'de aandacht op mij geves-'
tigd is. Men wil zien of er mijner-
zijds sprake is van progressie."
Hoeveel er van de wielerprof uit
Haelen wordt verwacht bleek
nog deze week toen SuperCon-
fex, de ploeg waartoe hij be-
hoort, in de Sportlifeclub van Al-
mere-Haven werd gepresen-
teerd. Maassen maakte deel uit
van het topkwartet, dat apart
voor het voetlicht werd gehaald.
Aan zijn zijde bevonden zich
Rolf Gölz, Jelle Nijdam en ...
Joop Zoetemelk. De aanwezig-
heid van laatstgenoemde had
overigens niets te maken met
een mogelijke come-back. Het
betrof uitsluitend de vervanging
van de Belg Edwig van Hooy-
donck, die geplaagd door griep
had moeten afzeggen voor de
presentatie. Om tóch een 'zwaar-
wegend' viertal op het podium te
hebben werd een beroep gedaan
op Zoetemelk. „Je bent adviseur
en PR-officer van de ploeg of je
bent het niet", zei de oud-Tour-
winnaar.

Hoe dan ook, Frans Maassen
wordt door chef d'equipe Jan
Raas als een van de troeven uit-
gespeeld. Het feit, dat de ploeg-
leider niet meer de beschikking
heeft over Jean-Paulvan Poppel,
die naar Panasonic is uitgewe-
ken heeft daarmee slechts ten
dele te maken. Het vertrek van
de supersprinter maakt welis-
waar een andere koerswijze van
de SuperConfexrenners noodza-

'keiijk (méér individuele acties in.plaats van collectief opofferings-
_werk voor de rittenkaper), maar

ook mét Van Poppel nog in de
ploeg zou Maassen zeker op be-
langrijke momenten naar voren
worden geschoven.
„De aanval ligt me", zegt hij, „of-
schoon ik mij al heb gewapend
tegen teleurstelling. Kijk, omdat
er veel ogen op mij gericht zijn
kom je als sportman automatisch
onder druk te staan. Zodra je dan
op een bepaald moment een kar-
wei niet kunt afmaken wordt al
gauw gezegd, dat je te hoog ge-
grepen hebt. Ik weet, dat zoiets
kan gebeuren, maar ik heb in-
middels genoeg ervaring opge-
daan. Wanneer je in je tweede
profseizoen al de rode trui van
het tussenklassement in de Tour
de France kunt winnen en daar-
naast nóg een stukof twaalfwed-
strijden waaronder de Ronde
van België, mag je bij een even-
tuele tegenvaller niet aan jezelf
beginnen te twijfelen."
Frans Maassen wil met deze op-
merking de reeds behaalde resul-
taten niet als getuigschrift-voor-
altijd bewaren. Zeker in de sport
geldt de stelregel, dat je steeds
opnieuw moet presteren. leder
jaar komen talentvolle jongeren
het profkorps versterken. Tel-
kenmale begint de strijd om lijfs-
behoud van voren af aan. Boven-
dien, het is ook in iedere ploeg
zaak om tot de selectie voor een
reeks wedstrijden te horen. Nu
de teams in klassiekers en etap-
pekoersen meestal uit slechts
acht of negen man bestaan wordt
het dringen voor een plaats.
„Ik hoop niet, dat men over drie
of vier jaar nog uitsluitend over
mijn rode trui uit de Tour'BB
praat", zegt hij. „Als men geen
verdere aanknopingspunten kan
vinden om het niveau van mijn
loopbaan te onderstrepen ben ik
blijven stilstaan. Zo zijn in de

wielersport genoeg voorbeel-
den."
De succesvolle zomer 1988 van
Frans Maassen had niet alleen
salarisaanpassing en goedbetaal-
de criteriumopdrachten tot ge-
volg. Er was ook sprake van be-
langstelling door andere teams.
„Niet in overdreven sfeer, maar
je weet hoe het gaat binnen het
circuit. De aanbiedingen komen
vaak niet rechtstreeks van de
ploegleiders. Eerst polst men via
via."
Desondanks is nooit by hem de
gedachte opgekomen om op dit
soort onderhandelingen in te

gaan, zelfs niet als er met een gro-
ter bedrag werd geschermd in
vergelijking met zijn verdiensten
bij SuperConfex. Overigens, een
eventuele overstap van Frans
Maassen naar een andere ploeg
had via een juridischeprocedure
moeten plaatsvinden. Reeds in
maart vorig jaar, tijdens de Drie-
daagse van De Panne waarin hij
op een ereplaats beslag legde,
was al contractverlenging voor
de periode tot 31 december 1990
overeengekomen.
„Ik vind, dat ik goed betaald
word. Juridische stappen zal ik
niet gauw in overweging nemen.

Bovendien, ik heb het bij Raas
naar mijn zin. Hij geeft me, om
het zo maar eens uit te drukken,
de vrije hand. Waarom dan over-
wegen om op te stappen en al-
leen voor meer geld te kiezen?
Op mijn leeftijd mag poen niet
het belangrijkste zijn. Ik inves-
teer nog steeds in mijn carrière.
Als ik slaag komt het geld van-
zelf wel. Het zal een kwestie van
afzien worden, maar dat heb ik
intussen welgeleerd. De tijd ligt
al lang achter mij, dat ik in de fi-
nale van een wedstrijd dacht de
enige te zijn die sterren op klaar-
lichte dag zag. Ik moet derenner

" Frans Maassen: 'Ik hoop
niet, dat men over drie jaar
alleen nog over mijn rode
trui uit de Tour'BB praat,
want dan ben ik in mijn
ontwikkeling als beroeps-
renner blijven stilstaan.'

Foto: DRIES LINSSEN

nog spreken, die iri de eindfase
van een slopendekoers geen pijn
lijdt. Het is voor ons allemaal dan
een beetje sterven op de fiets."
Zijn ontplooiing als beroepswiel-
renner houdt ook in, dat hij bij

I ploegleider Raas aandringt °JJstartzekerheid in topkoerSe
waaraan hij tot nu toe nog nl
deelnam. ~f

„Wanneer ik me nu al, nog vo
..jmijn vijfentwintigste, begin Wfy

te maken, dat ik bijvoorbee
meer te zoeken heb in de Arde
nenklassiekers dan op de sten j£
inRonde van Vlaanderen of i° -u
hel van Parijs-Roubaix ben
slecht bezig. leder jaar, dat ,
langer wacht om in laatstbedo^
de koersen te starten is een ver'
ren jaar."
Hoe zijn programma er stra^precies komt uit te zien.is n£jj
niet bekend. Eerst eens kijk
hoe het in de voorbereidin».
wedstrijden aan deMiddellang
Zee gaat. Daarna vrijwel zeker
Italiaanse etappekoers Tirren
Adriatico en Milaan-Sanretf['
die hij beiden vorig jaar wege
ziekte moest missen. i e
„Vrijwel zeker opteer ik in ~hierop aansluitende periode v .g
klassiekers voor een combin3**
van wedstrijden op geaccide,e
teerd terrein én de zogenaam
kasseienkoersen. Wat eerst"
doelde categorie betreft (M^ji,
Bastenaken-Luik, Waalse "V'Amstel Gold Race, Rund urn
Henninger Turm, red.) weet J 'dat zij mij liggen. Wat de R°n
van Vlaanderen, Gent-Wevelgj^,
en Parijs-Roubaix betreft is n.
vooral een kwestie van kerm
making. Ik bevind mij alsProi%.sional nog steeds in een ontvv'
kelingsfase, ook al is mijn i°°K
baan tot nu toe zeker geslaagd-
In de komende weken nio
Frans Maassen nog twee a.fJL.kilo overtollig gewicht kwijtr^ e
ken alvorens de wijzer °P..rerweegschaal weer het ideale cU'
van zeventig aangeeft. $„Rond de jaarwisseling wool e,i
nog vijfenzeventig kilo. Ik j' A
dus al weer op de goede weg- "^feit, dat ik aanvankelijk té zvV j.
was kwam mede door een tan ..
technische behandeling, die r"j
ruim anderhalve week aflll nVvan training. De ideale weerso
standigheden tot dusver werk
uitstekend mee om al in Prl

conditie naar warmere streken
te zakken. Ik ga er vol vert)'
wen heen, zoals ik straks °^weer reikhalzend uitzie naar e^g
nieuw optreden in de Tour
France."

wiel. verhees^

Limburgs dagblad sport
Zaterdag 28 januari 198922

Italiaanse
topclubs liggen

op de loer voor
ex-Feyenoorder



»Hij is Belg, rijdt in een Por-
Sche en hij zit in de autohan-
del. Let eens op mijn woor-
den..."

Want die lossen elke misdaad bin-
nen anderhalf uur op. Het scenario
van deze moord is er overigens niet
minder om. Menige 'krimi-auteur'
zou er jaloers op zijn.

De wijze waaróp 'het' gebeurt, is
wel veranderd. Raamprostitutie
kent onze provincie niet meer, des
te meer clubs en thuiswerksters zijn
er voor in de plaats gekomen.

„Helga was een mooie vrouw," zegt
de eigenaar van een sexclubin Lim-
burg waar zij (ook) heeft gewerkt.
Dat zégt ook een collega, want daar
heeft zij óók al gewerkt. „Een
vrouw die met haar 39 jaar jonger
uitzag dan een vrouw van vijfen-
twintig. Als er tien meisjes naast el-
kaar aan de bar zaten, keek bijna
elke klant het eerst naar haar."

Helga wist dat. En zij kwam trots
over. Overheersend. „Zij was be-
paald niet bij alle collegaatjes ge-
liefd," zegt een clubbaas. „Logisch
natuurlijk. Want de meisjes zagen
teveel klanten richting Helga gaan."

Een meisje, dat samen met haar
heeft gewerkt: „Je kreeg nooit goed
hoogte van haar. Maar ze was wel
erg commercieel ingesteld. Bij haar
draaide werkelijk alles om het geld.
Zij had ook meteen in de gaten als
er niets te verdienen viel."

„Dat blijkt ook wel uit het feit dat
ze, naast haar baan in de Queens-
club, ook nog geld verdiende in
Aken," zegt haar baas. „Dat duidt
erop dat ze geldziek was. Want in
één club elke avond werken, dat is
al zwaar genoeg."

Ook Zuid-Limburg kent tientallen
clubs waar heren, tegen pittige prij-
zen, iets kunnen drinken met een
dame of, tegen een nog hogere
prijs, op hun lichamelijke wensen
worden bediend.

Maar over het oudste beroep ter
wereld is langzamerhand wel ge-
noeg geschreven.

Tien dagen geleden werd de
Akense prostituee Helga Vo-
gel in Kerkrade om het leven
gebracht. „Zoiets doet alleen
een gek," zegt een meisje in
een sexclub nabij Amstenra-
de.

moord. Al geven ze toe 'dat er veili-
ger beroepen zijn.' Een meisje van'
rond de twintig zegt: „Angst? Wat
is dat? Ik heb verleden jaar onge-
veer honderdklanten bezocht, als
escort. Slechts één keer dacht ik,
toen ik voor het huis stond: nee,
niet doen. Zoiets voel je, maar dat
kun jeniet onder woorden brengen.
Misschien was het de meest lieve
klant ter wereld, sorry dan, maar je
moet nooit problemen opzoeken."

Hebben ze de dader al? Die vraag
wordt overigens wel herhaaldelijk
gesteld. Want het is toch geen pret-
tig gevoel dat de moordenaar nog
vrij rond loopt.

„Hij moet Helga heel goed hebben
gekend," zegt de een. „Anders had
ze hem niet binnen gelaten toen ze
alleen was."

Een ander vindt het 'heel stom van
Helga', en een derde gelooft dat er
'jaloersheid in het spel zat.'

„Ik ken iemand die beweert dat hij
weet wie het gedaan heeft," zegt
een bareigenaar. „Ik ken die man,
ik ken zijn relaties. Ik hecht veel
waarde aan zijn uitspraak."

„Ik denk inderdaad dat het een
Belg is," zegt hij. Maar dat heeft al
in de krant gestaan. Dus zó span-
nend is dat nu ook weer niet. „En
hij heeft een Porsche." Stond óók al
in de krant. „Stond er soms ook bij
dattiij in de autohandel zit?" Nee,
dat is dus nieuw. „Ik vermoed dat
het een kwestie van dagen is. De
politie zit heel warm. Maar wie ver-
moordt er nou een vrouw van 39
jaar?"
De theorie dat hier een gestoord
iemand aan het werk is geweest,
verwerpt hij nadrukkelijk. „Deze
moord was gepland. Alleen een ge-
wiekste kerel kan iemand koud ma-
ken op klaarlichte dag in een be-

Maar op dat moment was zij alleen
in huis.

Thuiswerksters, de naam zegt het
al, doen het op hun eigen erf. Es-
cort-servicebrengt de pret aan huis,
en de clubs ontvangen de gasten in
een bar waar meisjes aanwezig zijn.
In zon club is Helga vermoord.

zaak open is, dan ben ik aanwezigof
mijn vrouw, en meestal zelfs bei-
den."

„Zou bij ons nietkunnen!" zegt een
clubeigenaar boos. „Wie laat zon
vrouw alléén werken? Als mijn

«Nee," zegt een bordeelhou-
der uit de regio Heerlen.
j'Dieknaap is niet gek. Hij
heeft deze moord nauwkeu-
rig gepland."

&e vraagtekens blijven.
pnze verslaggevers keken de afge-
'°pen week rond. In clubs en barsen in animeerzaken. En spraken
Jjtet meisjes uit het vak, en met hun
Dazen en bazinnen. En die zeggen:

zou bij ons niet kunnen ge-
beuren!"
daarom in Kerkrade dan wél?

fjelga Vogel is doodgestoken, in
tussen half vier 's mid-

dags en acht uur 's avonds. Dat is
Maar wie het gedaan heeft?

Uf waren het er soms twee? Of is
"Jet misschien toch een jaloerseechtgenote geweest?

°"derdagmorgen, toen de 39-jari-
&e Helga ten grave werd gedragen
?p de begraafplaats in het Akense
j~aurensberg,was niet veel meer be-e nd dan bovengenoemde feiten.e politie van Aken en Kerkrade is
"°8 steeds naarstig aan het speuren,

bij dat korps zit nu eenmaalgeen Derrick of een Schimanski.

Bovendien, de meisjes houden el-
kaar zeer goed in de gaten. Wie is
met wie 'naar boven' of 'naar achte-
ren'? En vooral ook: hoe lang al?
Een prostituee zegt: „Een half uur
is normaal. Maar na drie kwartier |
klop ik toch wel eens, heel decent
overigens, op de deur. Tenzij tevo-
ren is afgesproken dat het een hele
avond mag duren. Want tja, de
meeste mannen zijn toch vaste
klant. Maar als iemand komt die we
voor de eerste keer zien, dan zijn
we toch attenter." Zij wil zeggen:
de sociale controle in een club is
groot.

De dood van HelgaVogel (ondanks
de tragiek worden er hier en daar
grapjes gemaakt over haar achter- 'naam) is toch niet hét onderwerp
van gesprek in deze wereld. Veel
meisjes weten niet eens dateen col-
lega vermoord is. „Nee, ik heb er
niks van gehoord. O ja?Wat erg."
Angst? Nee hoor, dat kennen de
meesten niet, ook niet na deze

woonde straat, let wel: zonder met-
een gepakt te worden."

Een collega zegt: „Zon affaire is
niet goedvoor onze branche. Want
we zijn vooral met rust gebaat.
Zon zaak komt gelukkig maar
hoogst zelden voor. Hoeveel men-
sen worden er jaarlijksniet in Lim-
burg om het leven gebracht? Maar
nu het om Helga gaat, een meisje in
de prostitutie, nu staan de kranten
er vol van. Het lijkt verdomme wel
de Bild-Zeitung."
Helga Vogel noteerde de klanten in
haar agenda, meestal met dag en
tijdstip van de afspraak erbij. Maar
de klant die tussen half vier en acht
uur, op die fatale 19e januari 1989,
bij haar was, juist die staat niet in
datboekje. Weer een ander meisje,
die Helga ook al kent (zij heeft in
zeker vier Limburgse clubs ge-
werkt) zegt: „Zij ontving nooit
vreemden. Volgens mij moet ze de
moordenaar dan ook hebben ge-
kend."

Zij kent Helga wel, maar kennen en
kennen is twee. „Ze vertelde wel
eens iets over haar leven, maar toch
geen wezenlijke zaken. Ze was erg
gesloten." En niet populair bij col-
lega's, dat geeft ook zij toe. „In de
clubs waar zij gewerkt heeft, hield
ze het nooit lang vol. Soms veran-
derde ze na een week al weer van
omgeving."

Weer een bareigenaar: „Bij mij
heeft ze het maar twee dagen volge-
houden. Maar ze zei er niet bij
waarom ze niet wilde blijven."
Een thuiswerkster houdt 'schoon
aan de haak' meer over dan een
meisje in een club. Want die eerste
hoeft geen afdracht te doen aan de
eigenaar van de zaak (in de regel de
helft van de opbrengst). Toch is het
juist dat 'veilige en gezellige' gevoel
waarom veel meisjes liever in een
club werken dan thuis. Gezellig?

„Ja, want je bent nooit alleen. Ook
als er geen klanten zijn, kun je toch
lekker met elkaar,kletsen. Over je
gezin, over van alles. Of over dol-
gekke klanten die dolgekke wensen
nebben. Maar juist die zijn zelden
eng."

Eergisteren werd Helga Vogel be-
graven.

Welgeteld 28 mensen waren in de
kerk en op de begraafplaats Lau-
rensberg in Aken aanwezig. Daar-
onder zes familieleden en vijf heren
van de Akense recherche. De rest
van het gezelschap bestond uit
vrienden en kennissen uit haar mi-
lieu. Er lagen ook enkele bloem-
stukken bij het vers gedolven graf.
'In ewiger Liebe und tiefer Traver'
en 'ln inniger Anleilnahme' stond
op menige rouwkrans.

De vader en moeder van Helga Vo-
gel stonden, na de laatste woorden
aan het graf, stil, roerloos en lang
bij hun overleden dochter. Pas twee
dagen vóór de begrafenis vernamen
zij via-via dat hun dochter al jaren-
lang in de prostitutie haar geld ver-
diende.
Maar dat Helga 'zeer gesloten' was,
dat zij tegen haar omgeving zwijgen-
kon als het graf, dat was al duide-
lijk.

Zoals te doen gebruikelijk was er
aardig wat politie op de been bij de
uitvaartdienst. Het zou niet de eer-
ste keer zijn dat een moordenaar te-
rugkeert naar het Tatort, of aanwe-
zig is bij de begrafenis. En het gek-
ke is dan: iedereen die zich op dat
moment een beetje verdacht ge-
draagt, zich een beetje afzijdig
houdt, die valt in het oog.

Er was er inderdaad eentje 'bij', zo
viel ons op. De politie was toen ech-
ter al weg, omdat deze verdween
meteen nadat de zerk was gezakt.

Maar het kan natuurlijk net zo goed
een passant geweestzijn die op weg
was naar de kruidenier.

Er waren ookrechercheurs uit Lim-
burg op de begraafplaats in Lau-
*ensberg aanwezig, uiteraard zon-
der politiepet op het hoofd.

Het is nu zaterdag, tien dagenna de
moord. Tientallen tips zijn inmid-
dels nagetrokken. Afgelopen maan-
dag meldde een man (telefonisch)
aan d? politie van Kerkrade dat hij
het slachtoffer op de bewuste dag
nog had gezien en zowaar had ge-
sproken.

Maar deze man gaf die boodschap
anoniem door. De politie deed een
oproep (via de krant) aan deze ano-
nieme getuige om zich te melden
(met inachtneming van 100% dis-
cretie). Woensdag beidde hij inder-
daad.

De politie heeft zijn gegevens geno-
teerd.

Ook in het Akense milieu, de
woonplaats van Helga, is bitter wei-
nig bekend over deze vrouw. De re-
dactie van de Aachener Volkszei-
tung moest zelfs in de Limburgse
dagbladen lezen hoe de achternaam
van Helga V. luidde. „U weet meer
dan wij," zegt een journalist aldaar.
„Ik vermoed dat de dader nog vóór
het weekend wordt aangehouden,"
vertelde iemand begin deze week.
Die 'iemand' mag serieus genomen
worden. Omdat hij in het verleden
ook al eens gelijk had toen 'dood
spoor' dreigde.

Maar hij vraagt ons wel nadrukke-
lijk om die uitspraak 2onder bron-
vermelding in de krant te zetten.

Vóór het weekend? Dat lukt dus
niet meer, want het is vandaag al za-
terdag.
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# De ouders
van Helga
rouwen bij het
graf van hun
dochter,
eergisteren
op de
begraafplaats
in
Laurensberg.

Foto:
DRIES

LINSSEN

Mooie Helga zweeg als het graf

vrijuit
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'Je betekent wat voor de
patiënt'
Kenneth Hanzen (20) gaatbinnenkort het laatste
jaarvan de opleiding tot leerling-verpleegkundige
tn. Hij had een Havo-diploma op zak en koos 3
jaar geleden voor de verpleging.

Kenneth over zijnkeuze: "Waarom? De medische
wereld trok me, maar ik wilde ook voor mezelf
kunnen zorgen, ik was uitgekeken op het dag-
onderwijs. De inservice-opleiding voor verpleeg-
kundige was voor mij maatwerk, leren en werken
tegelijk; het geleerde meteen in de praktijk toe-
passen en nog geld verdienen ook. En de
A-opieiding is zo algemeen dat jeeen goede
basis hebt, waarna je je later verder kunt
specialiseren. Er zijn nog tal van aanvullende
opleidingen. Jeziet tijdens de opleiding veel en
kunt rustig kiezen waar je later vast geplaatst wilt
worden.
Dit vak geeft ook voldoening. Jeziet patiënten en
familie ziek binnenkomen en meestal na enige tijd
genezen vertrekken.

'Ik koos heet bewust voor
het De Wever-Ziekenhuis*
'Ik had in 4 ziekenhuizen gesolliciteerd en was op
alle plaatsen aangenomen. Heet bewust koos ik
voor hetDe Wever omdat dit ziekenhuis beschikt
over de laatste medische technologie. Daarnaast
is het De Wevereen puur opleidingsziekenhuis,
waar jevoor bijna elk paramedisch beroep terecht
kunt. Dat geeft een extra dimensie: men staat
open voor veranderingen, nieuwe dingen en voor
ideeën van de student. Dit ziekenhuis is constant
tn beweging.'

■ Delifekefê^j§een jluiS-^
" "

SUPER 10- NUTH
Is een supermarkt met een zeer groot
assortiment kruidenierswaren en
versprodukten, een laag prijspeil, goede
kwaliteit en servicegericht.

Voor het versterken van ons team vragen wij:

VULPLOEGMEDEWERKSSTERS
die de winkel in de avonduren, op dinsdag en
vrijdag, afvullen.
Leeftijd: vanaf 18 jaar.

Hebt u interesse?
Bel of kom even langs bij:
Super 10
Markt 21
6361 CB Nuth
Tel. 045-241958

twee opdrachtgevers in
regio Kerkrade zijn wij op zoek naar
kandidaten voor de functie van

Het gaat om het onderhouden van
produktiemachines (textiel- en
voedingsmiddelenindustrie) en het oplossen en
voorkomen van storingen.
Hierbij is elektrotechnisch en
werktuigbouwkundig inzicht belangrijk. U moet
bereid zijn om in een drieploegensysteem te
werken.
Wij bieden een interessante baan met
toekomstperspectief.

Solliciteren kunt u persoonlijk of schriftelijk as.
maandag bij dhr. H. Wiertz, Keser
Uitzendbureau te Kerkrade. ■

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. _|

■_■__■ VOOR ELK BEROEP

WIE WIL ER GRAAG EIGEN BAAS
ZIJN?
Hebt er wel eens aan gedachtom een carrière
op te bouwen in de Horeca-branche?
Om eigen baas te zijn in het veelzijdige,
afwisselende en aantrekkelijke Horeca-
gebeuren?

Dan hebben wij voor u enkele interessante
horeca-exploitaties in deregio Maastricht.
Als u beschikt over het Horeca-vakdiploma
komt u dan eens uitvoerig met ons praten
over uw toekomst als

ZELFSTANDIG HORECA-
ONDERNEMER

n , Wij beschikken over een jarenlangeervaringIX' iVMiinkiukc en over reë|e mogelijkheden om ute kunnen
Brand Burlirouwcrü helpen bij het opbouwen van deze toekomst.
BV.. %<.'U'sti%(l Ie
wïjlrr IZ.LI. is een U kunt netbeste een telefonische afspraak.. * maken met de heer J. Mayeur die dagelijks
\dn ou^hfr %i>re- tussen Q 3Q gn WQQ uuf berejkbaar js ondernommccrd middel- tel.nr. 043-218557.

bedrijl met
ien uitstekende Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren.

Ê Uw brief kunt u richten aan:marktpositie in M
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De Vervoersbond FNV organiseert ongeveer 60.000 leden die werkzaam
zijn in de verschillende takken van vervoer. Ook uitkeringsgerechtigden
zijn lid van de bond. De bond behartigt de individuele en kollektieve
belangen van de leden. Voor een goede uitvoering van deze taken heeft de
Vervoersbond FNV bezoldigde bestuurders en medewerkers in dienst.
Wij roepen kandidaten op voor ons distriktskantoor in Sittard voor de
funktie van

DISTRIKTSASSISTENT(E) IN OPLEIDING
Van de aan te stellen medewerk(st)erwordt verwacht, dat hij/zij met
behulp van een eksterne, eksamengerichte studie (GAK-kursus Sociale
Verzekeringen) en interne begeleiding op het kantoor, in een periode van± 2 jaar, zich weet te kwalificeren tot distriktsassistent(e). Een
distriktsassistent(e) heeft onder andere tot taak: zorgdragen voor intake en
afhandeling van individuele belangenbehartigingszaken, leidinggeven aan
diverse administratieve uitvoeringstaken.

Naast enthousiasme en grote inzet zijn de vereisten voor devakante
funktie:
* opleiding MAVO/HAVO-nivo;
* ervaring met administratieve werkzaamheden;
* ervaring met betrekking tot uitvoering van individuele

belangenbehartiging;
* bereidheid bovenstaande studie te volgen;
* service-gerichte opstelling, kontaktuele kwaliteiten;
* openstaan voor begeleiding.

Op de aan te stellen medewerk(st)er is van toepassing deCAO voor
personeel in dienst van de Vervoersbond FNV.
Aanvang salariëring, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding, tot een
maksimum van ’3001,08.

Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te reageren bij het bestuur
van de Vervoersbond FNV, ter attentie van de afdeling personeelszaken,
Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht, uiterlijk voor 8 februari 1989
(telefonische informatie mevrouw M. Schrijnemaekers, distriktskantoor
Sittard 04490-10055). ,30524

Het Revalidatie-Centrum "Hoensbroeck" maakt onderdeel uit
van de Lucas-Stichting voor Revalidatie en biedt revalidatie

" (klinisch en dagbehandeling)aan volwassenen. Het Kinder-
revalidatiecentrum "Franciscusoord" te Valkenburg en de
Lucas-Stichting zijn voornemens een samenwerkingsverband
aan te gaan op gescheidenlocaties.

HetRevalidatie-Centrum "Hoensbroeck" heeft een capaciteit
van 160 bedden en biedt intensieverevalidatie aan diverse
diagnosegroepen,zoals:
" dwarslaesiepatiënten
" patiënten met een traumatisch hersenletsel

" amputatie-, orthopaedische en cardiopatiënten
" rheuma-, rug- en pijnpatiënten

" C.V.A.-patiënten.
Voor meerdere afdelingen zoeken wij op korte, maar ookop
langere termijn gegadigdenvoor de funktie van

verpleegkundige (m/v)
100%en 80%.

Wij vragen:
opleiding Verpleegkundige A of H.8.0.V.. Afhankelijk van het
soort afdeling eventueel aangevuld met opleidingen ervaring
op het gebiedvan neurologieen cardiologie. Ook pas afge-
studeerdenworden uitgenodigd te solliciteren.

Wij bieden:
samenwerking met een vaste kern verpleegkundigen en zie-
kenverzorgenden; samenwerking met een gespecialiseerd
revalidatie-team (revalidatie-arts, fysiotherapeuten, ergothe-
rapeuten, psycholoog, maatschappelijkwerkende, logopediste
en pastor).

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens C.A.0.-
-ziekenhuiswezen.
Informatie over bovenstaande vakatures kunt U inwinnen bij
mevrouw I. Flieth, Hoofd Verplegingsdienst, tel. 045-239299of
bij een van de afdelingshoofden, tel. 045-239298.

Schriftelijkesollicitatiesbinnen 14dagenna het verschijnenvan
deze advertentie te richten aan: Lucas-Stichting voor Revali-
datie, Afdeling Personeelszaken, Zandbergsweg 111,
6432 CC Hoensbroek.mmmm

Lucas Stichting voor Revalidatie

Bent u de HTS'er E die
onze telecommunicatie-feciliteiten

ingoedebanenkan leiden?

Zonder optimale telecommunicatie-facili- van 10 telefonistes, die -om u een idee te geven -

teiten zou een bedrijf als DSM niet goed kunnen jaarlijks zon 900.000 gesprekken verwerken,

functioneren. Dat realiseren we ons maar al te goed. Het betreft een functie waarvoor u door-
Verantwoordelijk voor het operationele tastend moet zijn, vanuit een uitgesproken gevoel

beheer van die faciliteiten binnen DSM Geleen is voor serviceverlening. Zelfstandigheid is nood-

de chef Telefoondienst. Een functie die binnen- zakelijk, evenals de capaciteit om leiding te geven,

kort vacant komt. Maar het belangrijkste is dat u thuis bent
Eigenlijk dekt de afdelingsnaam "Telefoon- op dit werkgebied en dat u dus over ruime tele-

dienst" de lading al lang niet meer. Omdat u zich communicatie-ervaring beschikt, voorafgegaan

in deze functie op het hele, steeds breder worden- door een vakgerichte HBO-opleiding.

de terrein van de telecommunicatie beweegt. Een baan met uitdaging dus. Durft u die

Een interessante functie, te meer als u zich uitdaging aan, schrijf dan een brief met c.v. aan

realiseert dat u de enige specialist bent binnen de DSM Limburg bv, t.a.v. de heer H. Baggen, Maurits-
genoemde locatie. park 1, 6163 HM Geleen.

Wat uw functie inhoudt? U krijgt te maken Voor eventuele informatie kunt u contact

met wijzigingen en uitbreidingen van telecom- opnemen met de heer M. Hul, chef Lokatiebeheer
municatie-voorzieningen. Enerzijds werkt u coördi- Noord, tel. 04490-66395 of mevrouw G. Heerkens,
nerend, anderzijds initiërend. Personeelsdienst DC, tel. 04490- 63053.

Metbetrekking tot debeheerfunctie ontwik-

kelt u beleidsvoorstellen. Aspecten als profes-

sionalisering, programmering, kostenreductie en i*^
veiligheid zijn daarbij uw punten van aandacht. l^wlwl K^

Daarnaast geeft u leiding aan een team We hébben een oplossing of we vinden er een.

p—~"~^~~ I gevraagd: havoer

cA\^ rapporteu- «» 1 met rijbewijs be

\0 1 en diploma sociale
\ , bouwn^ne-. d ' verzekeringen

\ basisweg "^^^^iijiiiiillllillli'

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (sfb) verzorgt voor zon Verder verwachten wij de bereidheid om de nodige bedrijfs-
-20,000 werkgevers en 250.000 werknemers in debouw de uitvoe- opleidingen te volgen. Bij indiensttreding krijgt u meteen al een
ring van de sociale verzekeringswetten en zaken als vakantie-, opleiding van een half jaar tot anderhalf jaar, afhankelijk van uW
VUT-, vorstverlet- en pensioenregelingen en verletbestrijding. kennis en ervaring. Uw standplaats is Sittard, Maastricht of Ven-
Het hoofdkantoor staat in Amsterdam-Sloterdijk. In het land zijn ray, en u dient zonodig bereid te zijn naar die omgeving te verhui-
-8 regiokantoren en een aantal medische posten. In totaal telt het zen. Bovendien dient ver rekening mee te houden dat een één-
sfb zon 2.000 medewerkers: administratief personeel, econo- maal aangewezen standplaats later kan worden gewijzigd,
men, juristen, accountants, artsen, bouwtechnici en compu- Een psychologisch onderzoek behoort tot de selectieprocedure-
terspecialisten. En niet te vergeten rapporteurs.

Wij bieden
De Regionale Dienst Uw salaris bedraagt maximaal f 4.098,- bruto per maand, afhan-
In de Regionale Dienst van het sfb zijn 8 regio's ondergebracht. keiijk van uw leeftijd en ervaring. Verder kunt u rekenen op
In elke regio is een regiokantoor en een aantal medische posten. 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering, een dienstauto,
Daarbinnen functioneert een aantal afdelingen, zoals Administra- een onkostenvergoeding, een premiespaarregeling, een zeer
tic Regiokantoor, Medische Dienst, Administratieve Inspectie en gunstige pensioenvoorziening en een studiekostenregeling.
Buitendienst. Deze afdelingen zijn in de regio in een matrix-
structuur samengevoegd onder leiding van regiomanagers. In de Informatie?
regio Roermond bestaan enkele vacatures voor een rapporteur. De heer M.C.W. Serpenti, buitendienst-rayonchef (tijdens kan-

tooruren 04750-11700, privé 045-241411), geeft u graag alle infor-
Uw taak matie. Uw sollicitatie via een bondige brief kunt u binnen 1
Als rapporteur verricht u controle- en onderzoekwerkzaamheden dagen zenden aan: q_„_-
in hetkadervan de uitvoering van de socialeverzekeringswetten. Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid, afdeling Perso
Daartoe gaat u zelfstandig op pad om verzekerden te bezoeken. neelszaken, postbus 637, 1000 EE Amsterdam, t.a.v. mevrou
U rapporteert rechtstreeks over uw bevindingen aan de op- R.T. Kappert. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact m
drachtgevende afdelingen. U werkt in groepsverband met een u op.
aantal collega-rapporteurs en bent verantwoording verschuldigd
aan de buitendienst-rayonchef.

Wij vragen xx v\.
Wij verwachten dat u een HAVO- of gelijkwaardig diploma hebt f ■ %
en dat vin het bezit bent van het diploma Sociale Verzekeringen. /AW/ r_~^*_F B^^ %Daarnaast is het bezit van het rijbewijs B noodzakelijk, alsmede I ■
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het \_kX/~J\ I m\*mW
vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken,
goede contactuele eigenschappen en een flexibele opstelling. W e /
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Het schrikbeeld
van 'Pinkpop On Ice'

"Pinkpop, dat was een ver-
schrikking. Mensen hier in
Ie buurt hadden weken-

ng slapeloze nachten. En
a!s ze klaagden werd er
n,ets aan gedaan. De
?Portactiviteiten in het

yrgemeester Damenpark
?IJn altijd al omstreden ge-
jj^est. Glanerbrook had
f^r nooit moeten komen.
/jij zullen dan ook actie
'ijven voeren tegen mo-

ge|ijke overlast."

■ ar>trouwen. Dat kenmerkt de
p°uding van drs J. de Boer en J.
'"ckaers. Wantrouwen tegen degeënte Geleen die haar plan-,er> voor Glanerbrook koste wat

heeft doorgezet. Wantrou-wen tegen een gemeente „die zo-
riee' verzekert maar zich daar

et aan houdt." De gemeente
°et aan banden worden gelegd"oor de Raad van State. „Al-

knar>s, het is te hopen dat dat
n" aldus Pinckaers. En wat zal
.toekomst brengen als er niet

ü|delijk een aantal restricties
ofden vastgelegd in de hinder-

gaat het hen om, deze om-
onenden van het sportcomplex
'anerbrook, actief bezwaarma-

kers en woordvoerders voor de
overgebleven appellanten, die

bdmer> drie beroepschriften heb-wen 'ngediend tegen de hinder-
etvergunning die de provincie

leeft afgegeven aan Glaner-°took BV.

JjAJ-S Glanerbrook zich niet aane hinderwet houdt, dan kunnen
toch bij de provincie aanklop-

*jn- |k kan me voorstellen dat ze"gstig zijn maar wij zullen bin-en de normen opereren. Wij"nnen ons geen bokkesprongen
roorloven," reageert wethou-er Jan Nelissen van Geleen.

d e,Raad van State heeft gezegdberoepen met spoed te behan-
de t

Dat kan dit voorjaar wor-cn of misschien pas na de zo-er. De voorzitter van dekaatsvereniging Limburg, Ton

de Loo, houdt er rekening mee
dat de baan zelfs volgend seizoen
om 18.00 uur dicht moet. De be-
trokkenen hopen dat er snel dui-
delijkheid komt, maar de Raad
van State kan nog niet aangeven
wanneer de zaak op de rol zal
staan.

Wel zijn er al enkele tussenbe-
slissingen genomen hangende de
procedure tegen de hinderwet-
vergunning van het hele com-
plex. Het komt er nu op neer dat
de geluidsinstallatie op de bui-
tenijsbaan niet aan mag en dat de
baan na 18.00 en op zondagmor-
gen gesloten moet zijn.

Trieste affaire
„Dat die buitenijsbaan 's avonds
en op zondagmorgen dicht zou
gaan, dat hadden wij niet kunnen
bedenken. Wij hebben niet spe-
ciaal ergens om gevraagd," aldus
De Boer. „Het is triest voor de
schaatsers. Zulke affaires zijn
niet leuk. We hebben vanaf het
begin gezegd, leg dat sportpark
toch op een andere plaats. Maar
het moest en zou hier midden in
een woonwijk komen. Als het er-
gens anders had gelegen, zou de
baan allang 's avonds open zijn
geweest."

Waarom moest het sportcomplex
eigenlijk zo nodig in het park
worden aangelegd? Wethouder
Jan Nelissen van Geleen: „De li-
ging is uniek. Er lag al van alles.
De financiën speelden een rol.
Het Burgemeester Damenpark
heeft bovendien altijd een sport-
besteming gehad. We vonden het
een goede ligging en we dachten
dat het met de overlast wel mee
zou vallen."

Slachtoffer
Velen zijn niet overtuigd door de
motieven van de gemeente en
zijn zich blijven afvragen waar-
om het sportcentrum niet kon
worden gebouwd 'in de groene
wei', bijvoorbeeld in het gebied
tussen Geleen en Sittard. Nu
worden daar immers ook wonin-
gen neergezet. Waarom moest
dat enorme sportcomplex in het
enige park dat Geleen rijk is?

Dat de enige 400-meter schaats-
baan van Limburg het slachtoffer
is geworden van de lokatiekeuze
van de gemeente Geleen is dui-
delijk, vindt Ton de Loo. Hij
vindt dat er begrip moet zijn voor
het recht van de omwonenden,
die gerechtvaardigde bezwaren
kunnen hebben tegen het project
Glanerbrook.

Voor het veel gehoorde argu-
ment dat de buitenijsbaan 's
avonds tot overlast zou leiden,
heeft De Loo overigens geen
goed woord over. Daar gaat het
de bezwaarmakers volgens hem
ook niet om. „Ze vallen vooral
over de te grote capaciteit van
dat project op die plaats. Ze heb-
ben een trein in beweging gezet
en die trein is nu niet meer te
stoppen."

De schaatsliefhebbers hebben
niet allemaal zoveel begrip. „Tja,
die denken aan al het moois dat
ze missen, aan het sportieve ple-
zier." Er is dan ook irritatie on-
der de Limburgse schaatsers.

„Mensen die werken moetenoverdag uren vrijmaken om te
gaan schaatsen, of ze moeten 's
avonds naar Eindhoven gaan. De
mensen voelen zich daar niet
prettig bij. Ze hadden zich ver-
heugd op de baan in Geleen," al-
dus De Loo.
Dat er veel schaatsliefhebbers
zijn in Limburg blijkt uit de grote
ledenwinst van de Schaatsvereni-
ging. Het afgelopen jaar zijn er
ondanks de moeilijkheden in Ge-
leen meer dan tweehonderd aan-
meldingen binnengekomen en
volgende week zal de club het
duizendste lid begroeten.

Bedreigend
Ondanks dit schaatsenthousias-
me hebben de schaatsers tot nu
toe weinig van zich laten horen.
Van massaal protest tegen de be-
perkte openstellingstijden van
Glanerbrook is geen sprake. Er
zijn een keer spandoeken opge-
hangen. Wel ontstond er op een
gegeven moment een bedreigend
sfeertje, meent De Boer. Hij en
Pinckaers werden er op persoon-
lijk op aangekeken dat zij het
plezier van vele schaatsers zou-

door

ans bouwmans

den vergallen. Er werd een ge-
sprek gearrangeerd.

Veel heeft dat gesprek niet opge-
leverd. De schaatsers zeiden be-
grip te hebben voor de omwo-
nenden. De woordvoerders van
de omwonenden voelden mee
met de schaatsers, maar hun be-
zwaren intrekken konden en wil-
den ze niet. „Dan zou de hinder-
wet gelden, zoals die door de
provincie is afgegeven met al
haar mazen voor lawaaierige fes-
tiviteiten zoals ijsspeedwedstrij-
den," aldus De Boer.

De schaatsers hebben zich laten
inpakken door de bezwarenma-
kers, meent de directie van Gla-
nerbrook BV. „Er zijn geen
zwaarwegende redenen om de
baan 's avonds te sluiten. Het ge-
luid en licht zijn goed geregeld.
Het gaat de heren alleen om hun
gelijk. Het gaat hen om het spel
en niet om de knikkers. Ze kun-
nen niet terug vanwege het ge-
zichtsverlies," aldus J. Cloodt en
M. Reulen. De Boer wijst dat
overigens krachtig van de hand.

Hoe lang blijven de schaatsers
nog rustig. Dat vraagt John Fen-
nell zich af. Hij is lid van de
schaatsvereniging en eigenaar
van de sportschool in deKumme-
naedestraat, tegenover sport- en
recreatiecentrum Glanerbrook.
Hij verwacht een escalatie van
het conflict indien de Raad van
State avondopenstelling niet zal
toestaan.

Hunkeren
„Volgend seizoen moet die bui-
tenbaan 's avonds open. De
schaatsers hunkeren ernaar. Ze
begrijpen ook niet waarom de
baan in de avonduren gesloten is.
Soms als het druk is gaan ze ach-
ter de wal luisteren of er geluids-
overlast is. En dan horen ze
niets. En het ministerie komt ook
maar geen metingen verrichten.
Geen wonder dat er frustaties
zijn onder onze jongens. Wij wil-
len schaatsen, verder willen wij
niets. Al of niet met muziek."
Dat een van de bezwaarmakers

lid geworden is van de Schaats-
vereniging en regelmatig rondjes
draait op de 400-meterbaan
werkt volgens Fennell als een
rode lap op een stier. „Vooral
omdat die man wel blijft volhou-
den dat hij overlast heeft van de
schaatsbaan. Hij heeft er geluids-
en gezichtshinder van, zegt hij.
Waarom komt hij hier dan
schaatsen?"

„Dat ze met zulke flauwe argu-
menten het plezier van zoveel
mensen bederven, dat valt me te-
gen. Schaatsers zijn geen
schreeuwers. Op de ijsbaan rij-
den de trimmers, die hebben dis-
cipline. We hebben begrip dat ze
protesteerden. We hebben er
geen begrip voor dat ze geen wa-
ter bij de wijn willen doen," stelt
hij.

Overlast
Hoe staat het eigenlijk met de
overlast van Glanerbrook?
„Door de haast waarmee we
soms te werk zijn gegaan, zijn we
ook onzorgvuldig geweest..Er
waren terecht bezwaren tegen de
parkeervoorziening en verkeers-
situatie op de toegangsweg," stelt
de directie van Glanerbrook.

De gemeente Geleen heeft door
een reconstructie van de Kum-
menaedeweg de in- en uitstroom
van bezoekers van het sportcom-
plex verbeterd en het parkeerter-
rein verruimd. Daarenboven
overweegt de gemeente in de na-
bijheid van sportschool Fennell
op de Kummenaedeweg een par-
keerverbod in te voeren. Dit zal
binnenkort in de Geleense ver-
keerscommissie worden behan-
deld.

Ook is er een aarden wal aange-
legd naast de buitenijsbaan om
de geluidsoverlast tegen te gaan:
de 'Muur van Geleen.

Geluidshinder vari de ijsbaan
heeft nu niemand meer, beweren
directie van Glanerbrook en wet-
houder Jan Nelissen stellig. Fen-
nell is het daarmee eens. „De si-
tuatie voor de omwonenden is nu
veel beter dan vroeger. De stra-
ten staan niet meer vol. Er is
geen overlast meer na het einde
van ijshockeywedstrijden' zoals
vroeger. De vorige ijshal gaf bo-

vendien geluidshinder, terwijl je
nu bijna niets hoort."

Steekproef
Een steekproef in de Kumme-
naedestraat leert dat daar op dit
moment geen klachten over ge-
luidshinder bestaan. „Nee, het is
niet meer zoals vroeger. We heb-
ben nu geen overlast meer." „Op
dit moment hebben we nog geen
geluidsoverlast, maar de luid-
sprekers staan ook nog niet aan.
Dus dat kan nog verslechteren."
„Ik vind het zelfs jammer dat ze
die geluidswal hebben aange-
legd. Ik mocht graag naar de ijs-
baan kijken."

Pinckaers kan het daar echter
niet mee eens zijn. „Wanneer er
meer dan een bepaalde hoeveel-
heid mensen op de ijsbaan staan,
kun je ze zelfs binnenshuis ho-
ren. Ik schaats graag. Ik heb ook
wel eens geschaatst omdat het
hier zon lawaai was. En wat de
verkeerssituatie betreft, de vei-
ligheid op de Kummenaedestraat
is verslechterd en de verkeersge-
neratie is groter. Dat complex
had hier gewoon niet moeten lig-
gen."

Het complex ligt er. Wat willen
de omwonenden bereiken met de
hinderwetprocedure bij de Raad
van State? Pinckaers: „Dat Gla-
nerbrook zich houdt aan de ex-
ploitatiecondities die de gemeen-
teraad heeft aanvaard qua bezoe-
kersaantallen, geluidsniveau en
dergelijke. In de aanvraag voor
een Hinderwetvergunning heeft
ze om veel ruimere marges ge-
vraagd." De Boer: „De meeste
omwonenden zouden al heel blij
zijn als de Raad van State zou be-
palen dat de geluidsinstallatie
niet mag worden gebruikt."
Daarnaast blijft natuurlijk het
beperken van grootschalige acti-
viteiten in Glanerbrook een
wens.

Pinkpop
Eén grootschalige evenement is
door de aanleg van de buitenijs-
baan voorgoed verdreven van het
Burgemeester Damenpark:
Pinkpop. De jaarlijks weerke-
rende 'hel' voor de omwonen-
den. De herinnering daaraan
doet sommigen nog gruwen. En

als er dus een ding is dat de om-
wonenden niet willen, is het een
'Pinkpop On Ice'.

Wethouder Nelissen rouwt nog
over zijn Pinkpop. „Pinkpop
hoorde bij Geleen." Wat de wet-
houder eigenlijk nog erger vindt
is dat het opgeven van Pinkpop
tot nu toe niet heeft gebaat. Het
verzet van de tegenstanders van
Glanerbrook is niet minder ge-
worden. „Wie verzekert mij dat
Pinkpop niet terugkomt," rea-
geert Pinckaers. Nelissen hoopt
echter dat het Glanerbrook toch
nog wat oplevert in het besluit
van de Raad van State.

Metingen
Zowel wethouder Nelissen als de
directie van Glanerbrook zijn er
van overtuigd dat er geen proble-
men kunnen ontstaan met het
licht en geluid. Dat is allemaal
nauwkeurig gemeten en nage-
gaan. De directie kan zich ook
bijna niet voorstellen dat de
avondopenstelling van de ijsbaan
uitblijft. Wel houdt de directie ei
rekening mee dat de Raad van
State voorwaarden zal stellen aan
de exploitatie, met name wat de
grote evenementen betreft.

De gemeente heeft overigens
ook de baan laten opnemen. Het 2
gerucht gaat namelijk dat de 400- "meter baan te kort is. „Waar het .
gerucht vandaan komt, ik weet
het niei. Maar dat moest er nog
bijkomen ook. We hebben de
baan laten opmeten door de Ko-
ninklijke Nederlandse Schaat-
senrijders Bond en die heeft ons
een certificaat gegeven dat er
wedstrijden mogen worden ge-
houden. Dat lijkt me voldoende
bewijs."

Mag de ijsbaan van Glanerbrook
volgend seizoen niet open gedu-
rende avonduren en zondagmor-
gen, dan is dat een strop voor
Glanerbrook. Jaarlijks scheelt
het 50.000 bezoekers oftewel
tweeëneenhalve ton. „Het nade- 3
lig exploitatietekort (1,7 miljoen)*^
wordt dan groter. De inwoner
van Geleen zal daarvoor moeten * ',
opdraaien," aldus J. Reulen.

Is overkapping een laatste red-
middel? Nelissen: „Daar hebben U
we nu nog niet aan gedacht."

\°v__l
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Ik ben graag met
mensen bezig'
Marjo (25) is al 5 jaarverpleegkundige op haar
favoriete afdeling: de Neurologie. Ze had een
atheneum-diploma op zak, maar koos voor de
verpleging.
Marjo over haar keuze: "Waarom? Ik wilde altijd al
een beroep waarin ik met mensen bezig kan zijn.
Verzorgen en verplegen. Niet in een verzorgings-
huis, maar in een ziekenhuis. Want daar is veel
actie. Steeds nieuwe patiënten. Vaak werken
onder druk, maar net zo goed een rustpauze op
zn tijd. Al tijdens mijn inservice-opleidtng bleef ik
op 6 Oost (Neurologie) 'hangen. Het leven op
óeze verpleegafdeltng is heel afwisselend:
enerzijds is debasisverzorging bij deze patiënten
bijzonder belangrijk, anderzijds is elke neuro-
logischepatiënt weer anders en vraagt een
individuele, op hem afgestemde behandeling. Dat
vind ik boeiend. Elke dag opnieuw.'

Ik koos heel bewust voor
het De Wever-Ziekenhuis'
'In een ander groot ziekenhuis kon ik ook aan de
slag, maar ik koos heel bewust voor het De
Wever. Ik voelde me meer tot ons ziekenhuis
aangetrokken: een groot en modem ziekenhuis
met alle gewenste faciliteiten en mogelijkheden
en een klinkende naam in de medische wereld.
Het gebouw is pas 20 jaaroud en wordt nu al
weer op plaatsen gerenoveerd. Van mijnkeuze
heb ik nooit spijt gehad. De sfeer bij ons in de
verpleging is prima; de bereidheid om werk en
problemen van elkaar over te nemen is groot. Je
mag wel steßen, dat we heel patiëntgericht met
ons vak proberen bezig te zijn.'

I I I
êêê van Hooren / drukkerij+repro b.v.

Van Hooren / drukkerij+repro b.v. is een middel-
groot grafisch bedrijf met een gevarieerd pakket
kwaliteitsdrukwerk.
Voor onze fotozet-afdeling zoeken wij op korte
termijn een

ervaren fotozetter (m/v)
die bekend is met onze Linotronic 300 laserzet-
apparatuur.

Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met de
heer W. Kanters.

In de Cramer 3, 6411 RS Heerlen. 045-718380

I I I

Reisburo Mosa met haar vestigin-
gen in Den Bosch, Eindhoven, Gennep, i
Heerlen,Roermond, Sittard, Venlo en
Vught maakt deel uitvan de grote
landelijke keten van de Oad Reisburo
Groep.

Voor ons kantoor te Sittard
zoekenwij een

REISADVISEUSE M/V
Kenmerkend voor u is uw vlotte,

representatieve optreden en accura-
tesse. Uweet op overtuigende wijze
onze klanten te adviseren bij het
boeken van hun reis. Ook blijkt u tij-
dens drukkeperiodes stressbestendig.

Vereisten zijn een middelbare op-
leiding met SEPR en TIO ofAVR diplo-
ma en ervaring in de verkoop van
pakketreizen strekt tot aanbeveling.

Uitsluitend gegadigden die aan ge-
steldevoorwaarden kunnen voldoen
gelieve tereflekteren. Uw leeftijd:
20 tot 25 jaar.Richt uw schriftelijke
sollicitatie aan: Oad Reisburo Groep,
t.av. mevrouwA Schopman,
Postbus 453,7550 AL Hengelo.

t^^reisburo rtmosa >Q&

H^^^^ DE TRENDSETTER |H

SaSsr«ia«-^r:^-,«»»%-!»F VANTOPNIVEAU 2

MARKETING MANAGtK r» JHBi^^Ps I

tieken snel en helder kunne pranse tea,. u been e
marketinggebied minimaal vereist / \

n de Engelse, Duitse en zo mog e"arinBj£SS duidelijk aanwezig. / \

I fSss2^gE^^F 4___#* - '!
■ _M_H_H^B|__l3i2___ai__Bl
■~' "^~'~H__^B^Bl ■ H^B^-- ...,,.v,»>x*^SB»&& BB Hl B B
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HI Provincie
_^_J Limburg

De hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is o.m. belast met werkzaamheden op het ge-
bied van verkeer en vervoer.
De afdeling verkeeren vervoer bestaat uit 4 bureaus, waaronder het bureau verkeers- en
vervoersbeleid. Dit bureau is belast metonderzoek, planning, beleidsvorming en bestuurlijk-
juridische begeleiding op het gebied van de wegen, het verkeer, het vervoer en de ver-
keersveiligheid.
Bij dit bureau is de functie vacant van een

juridisch medewerker m/v
vac. no. V.89.15
functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:-de juridische advisering over het door de schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagente

provincie te voeren beleid in hetkader richten aan het College van Gedeputeerde
van dewegenverkeerswetgeving ca.; Staten en in te zenden aan de Directeur van- het (mede) voorbereiden en uitvoeren de Stafgroep Personeel en Organisatie,
van de provinciale taken op het terrein Postbus 5700, 6202 MAMaastricht, onder
van deWet Personenvervoer, in het bij- vermelding van hetvacaturenummer opbrief
zonder van detaxiparagraaf; en enveloppe.- het behandelen van bezwaar- en be-
roepschriften en het vertegenwoordigen Vrouwelijkekandidaten, dieaan de functie-
van de provincie in administratief-rechte- eisen voldoen,worden verzochtte sollicite-
lijkeprocedures; ren-- het (mede) leveren van bestuurlijk-juridi- P c mogelijkheidtot kinderopvang is aanwe-
sche bijdragen aan de overigetaakvelden z'9-
van het bureau. Deze functje kan ook jn dee|tijd worden uit.

functievereisten: geoefend.
" rf^rnnLT het dip'°ma HB\°f een Voor informatie over dezefunctie kunt u zichdoor opleidmg en ervarmg verkregen ge- wenden tot de heer drs JMA BendS.l i 9 „??' en.denknlveau; . . hoofdvan het bureau verkeer- en vervo^rs-- enige jaren aantoonbare ervaring inzake beleid, tel. 043-897546detoepassing en uitvoering van de bo-

venvermelde wetgeving; In de laatste fase van de selectieprocedure- goede communicatieve en redactionele zal een delegatievan het bureau c.g. de af-
vaardigheden. delingworden ingeschakeld, terwijl een psy-
■ , chologisch onderzoek tot deprocedure kan

afhankelijk van leeftijd, opleidingen erva-
ring wordteen salaris geboden van maxi-

V 3/4-89 maal / 5253,- per maand.

Dikema - staal, ais onder- Ter behartiging van onze relaties op het
deelvanDikema en Chabot, gebiedvan constructie- en wapeningsstaal

wereld van staal, buizen en dienst een ervaren
verwarmingsartikelen.

sssssss* verteqenwoordirjer 1
bedrijfsstructuur in binnen- w ZM
en buitenlandstaat garant
vooreen dynamische . .
klantgerichtheid. voor de provincies Limburg en

Noord Brabant.
Kwaliteit, dienstbaarheiden

iEX£!£i£z~ onzeka"d; d?a«""" °n^eer35}r °u*
dan 80.000ton staal representatief en hoog gemotiveerd tot het
bieden onze relaties een leveren van prestaties.
gespecialiseerdeflexibele

alievVhno net eindiot* De arbeidsvoorwaarden zijn, zowel primair,
g' als secundair zonder meer goed te noemen. fl

Technische ondersteuning
en professionele Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto
K^nmeSen7eTka 9

rakter 9aame' binnen tWee Weken'terichten aan:
van Dikema - Staal.

Dikema - Staal B.V.
-^B***^^P*^B^B*^ t.a.v. de bedrijfsleiding
DIKEMaTsTAAL Postbus 150,6500AD Nijmegen
—^mmmmgammm^^ Wolfskuilseweg 271.

I

~5 IDELTECH

Deltech BV is een jong, dynamisch,
expanderend bedrijf, gespecialiseerd op
het gebied van persluchtbehandeling.

Voor onze produktie-afdeling-zoeken wij
op korte termijn:

EEN ELECTRO-MONTEUR
Wij vragen kandidaten met:

- MTS electro
- enige kennis van de Engelse taal
- leeftijd tot 30 jaar

Geïnteresseerden kunnen hun
sollicitaties richten aan:

Deltech BV
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
t.a.v. mevr. B. Spruit ,31248

Tennis Club Heerlen
vraagt:

Kantinebezetting
In de week voor de avonduren en enkele

weekenden.
(26 maart tot 1 oktober)

Inl.: tel. 045-423877 (na 18.00 uur) »*|
j

Fa. Jos Degens en Zoon
eieren-exporteur

vraagt

CHAUFFEUR/BEZORGER
die i.b.v. groot rijb., chauffeurdipl.,

niet ouder dan 23 jaar is.
Kan zijn tel. sollicitatie richten aan

Fa. Degens, Kap. Ramakerstr. 20, Heerlen,
tel. 045-213289. i^jl

Cr\. "ïhuijti hitsistit'zttttdht'idsdititst *H»st*>lijh zuid lintburg I
J/ het overloon 2 postbus 155

6411 te heerlen 6400 ad heerlen

■

De Basisgezondheidsdienst is een door 11 in Oostelijk Zuid Limburg gelegen gemeenten ingesteld
samenwerkingsverbandter behartiging van basisgezondheidszorg. De dienst heeft circa 120 medewerkersen is werkzaam op het gebied van Algemene Preventieve Gezondheidszorg, de Jeugdgezondheidszorg*
Bedrijfsgezondheidszorg en -psychologie, alsmede het Ambulancevervoer. Het werkgebied omvat circa
290.000 inwoners.

Bij de Sociaal Medische Afdeling, sector Algemene Preventieve Gezondheidszorg, bestaat de mogelijkheid
tot plaatsing van een:

SOCIAAL-VERPLEEGKUNDIGE M/V
in een deeltijd dienstverbandvan 50%.
Taak. . Diploma HBO-V of
Het in teamverband met de sociaal-geneeskundigen - Diploma MBO-V Indien betrokkene het MBO-V
en verpleegkundigen onder andere: diploma bezit, dient tevens ten minste twee jaar- het assisteren bij onderzoeken betreffende sociaal werkervaring in de maatschappelijke gezondheids-

medische advisering; zorg te zijn opgedaan;- het assisteren bij de hygiënische deeltaak met - Goede contactuele eigenschappen;
betrekking tot het uitoefenen van toezicht van - Administratief/organisatorisch inzicht;
kampeerinrichtingen, zwembaden etc; - Betrokkene moet in multidisciplinair verbanu- voorkomen en bestrijdenvan infectieziekten, zoals kunnen en willen werken;
geslachtsziekten en tuberculose. Dit geschiedt - Kandidaten dienen woonachtig te zijn of bereid te
onder meer door te bemiddelen bij bron- en zijn zich te vestigen in Zuid-Limburg en bij voor-
contact-opsporing, alsmede door het geven van keur in Oostelijk Zuid Limburg.
(individuele) begeleiding en voorlichting; - Leeftijd tot 35 jaar.- het geven van voorlichting en vaccineren van
reizigers naar (sub)tropische gebieden; Arbeidsvoorwaarden.

-het in dit kader verrichten van administratieve Het salaris zal bjj aanname, afhankelijkvan leeftijd
werkzaamheden; opleiding en ervaring, uitgaande van een fulltime

dienstverband, liggen tussen/ 2.571,-en’ 3.284,-
Functie-eisen: bruto per maand. Een verdere uitloop behoort tot de- Diploma A-verpleegkundige en het diploma MGZ mogelijkheden. De rechtspositieregelingen voor

of de wijkaantekening of overheidspersoneel zijn van toepassing.

Informatie en procedure.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer M.F.W Simons, telefoon: 045-712611, toestel 241.Schriftelijke sollicitaties,kunnen binnen twee weken worden gezondenaan de Directeur Basisgezondheids-
dienst Oostelijk Zuid Limburg, de heer R.G.R Hagenouw, arts, Postbus 155, 6400 AD Heerlen, onder I
vermelding op de enveloppe van vacaturenummer AGZ/94. Een medisch en een op de functie gericht ■
psychologisch onderzoek maken dccl uit van de selectieprocedure. m
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£lsof je te lang bent doorgezakt
(
net een, op het eerste gezicht best

door drank en tegen-
!nd ingesleten vijftiger. Maar aan
'e je uiteindelijk toch een kater. verhoudt. Pas achteraf weet je dat

relf er halverwege had kunnen af-
kenen en wegwezen. Met dit

.^huidige gevoel blijf ik zitten na
geheimenland', een bundel sterk

d verhalen en anek-
otes van (liedjes)schrijver Herman
leter de Boer. Want al aan het be-
p van de trektocht krijg je in de
«aten dat Herman Pieter de Boer

een maar zichzelf graag hoort
r aten. Een courante kwaal onder
,5" de meer verleden hebben dan
£ekomst. Maar bij De Boer pak-
tik n m 'Geheimenland' uitge-
tvjte ner'nneringen toch uit als be-
gerige babbels.

ter de Boer onder het pseudoniem
Johnny Austerlitz liedjes heeft ge-
schreven. En dat hij niets gemerkt
heeft van het afbranden van de
boerderij van Rijk de Gooyer,
toentertijd bijna zijn buurman in
Giethoorn. Dat Wim Sonneveld 50
mille heeft gebeurd van een over-
hemdenfabrikant, het prijskaartje
voor een advertentiecampagne met
'Nikkelen Nelis'. En dat De Boer
zelf wind haat; zeker weet dat men-
sen in doodsangst (bijv. tijdens de
oorlog in schuilkelders) met Jan en
alleman vrijen ; dat Hitler's vader
een onwettige zoon was van Maria
Anna Schicklgruber, huishoudster
in Graz bij de joodsefamilie Fran-
kenberger. En dat hij altijd slaapt
bij kaarslicht. Een Bolsiuskaars,
want die brandt blijkbaar zuinig.
Gelukkig zit er hier en daar een
babbel bij waar je geen kleffe
smaak aan overhoudt. Maar te wei-
nigom er mee te koop te lopen.
Aan deze zelfkennis heeft het Her-
man Pieter de Boer ontbroken. He-
laas.

H.T.

'Geheimenland' - Herman Pieter
de Boer; Uitgever Amber, Amster-
dam ’ 25,-.

"G
at hij een handvol gasten door

n e"eimenland' gidst, waar tijd
I?Cn afstand telt, is slechts verpak-an8 om een schoenendoos vol

ekdotes, overgehouden aan de
°rreltafel van café Scheltema in

dmsterdam of bijeen geveegd on-

' Que Gooise matras. Terug uit
noe"eimenland' weet je, ofkrijg jegeens te horen, dat Herman Pie- " Herman Pieter de Boer

" Bertus Aafjes; zijn haar is witter, maar de lichte droefenis van zijn blik is vertrouwd.

Brouwers met De zondvloed na-
streeft. Het valt niet te ontkennen
dat in dit werk inderdaad een syn-
these van zijn oeuvre tot stand is ge-
bracht. Brouwers blijkt ook hier
echter een auteur van het theatrale,
retorische, onbehouwen slag, van
wie geen subtiliteiten te verwachten
zijn.

waarin alles verwijst naar alles wat
ik heb geschreven. Dat is wat

’ 49,50, geb. ’ 69,50. 'De literaire
gebeurtenis van dit najaar', melden
de advertenties voor Jeroen Brou-
wers' nieuweroman De zondvloed.
Brouwers die vorig jaar zo aange-
naam verraste met een bundeling in
twee delen van zijn correspondentie
onder te titel Kroniek van een ka-
rakter heeft zeven jaar aan deze ro-
man gewerkt. 'Een boek schrijven
dat al mijn boeken samenvat en

aardig volk die Limburgers...van-
daag ga ik de grens over," De rela-
tie is verdiept in de jaren onmiddel-
lijk na de oorlog door de gastvrije
funktie destijds van het stadhuis,
dat door Aafjes zelf werd vergele-
ken met een Parthenon „waarin
vele van de muzen thuis waren als
kinderen".
Een thuis in Hoensbroek op het
kasteel, voor de eerste maal in een
zwervend bestaan, schiep een ja-
renlange band. Tenslotte zou een
jury,bestaande uit leden van wie er
geen, in de woordenvan Michel van
derPlas, „zijn bestaan bedreef in de
schaduw van Limburgs kolengruis-
piramides" vinden dat voor een
Heerlense cultuurprijs niemand
meer in aanmerking kwam dan de
dichter, verhaler en essayist Bertus
Aafjes, geboren 12 mei 1914 in Am-
sterdam.

'Een voetreis naar Rome', op de
eerste etappe van die - op de fiets
begonnen - reis verzonden aan zijn
moeder. „Gisteren ben ik aangeko-
men op kasteel Rivieren...het is

van de nabijheid van zijn kleinkin-
deren, en over stijve knieën bij het
wandelen over de bosgrond, be-
denkt men ineens hoe levenskrach-
tig hij altijd moet zijn geweest en
hoe ijzersterk ondanks de schijn
van het tegendeel. Vanaf de jaren
dat hij van de eerste verdieping
naar beneden sprong in de Borneo-
straat en zijn tanden brak. Niet
iedereen loopt naar Rome en
zwemt Odysseus na door mijlen
woelig water naar de kust van Itha-
ka. Een roekeloze die ooit samen
met zijn vriend de leeuwentemmer
het glas hief tussen negen grom-
mende katachtigen in een kooi. Wie
was daar getuige van?

Bewogenheid
Intussen moet het geheugen van de
schrijver meer dan gevuld zijn met
de dagelijkse waarnemingen uit een
bestaan dat in zijn bewogenheid
niet te beschrijven valt en waarvan
meer danzestig boeken de neerslag
vormen. Een vraag naar wat daaruit
het leven het meest heeft bepaald
doet de schrijver in gepeins verval-
len- een antwoordkomt er niet. De
jeugdjaren,raadt men dan zelf, om-
dat de herinneringen daaraan bij
iedereen helder zijn en tastbaar en
bij hem blijkens 'De sneeuw van
weleer' zo vol emoties en genegen-
heden - ook voor het Amsterdam
van de jaren twintig.

'Geheimenland'
schoenendoos
vol anekdotes

Het is de enige prijs die hem ooit is
toegekend en hij ontleende zijn
waarde niet aan zijn roem. Immers- nog steeds naar Michel van der
Plas, refererende aan de Nobelprijs
voor Maeterlinck - „De Burge-
meester van Grunsvenprijs bena-
dert in betekenis noch in financiële
prikkel die van de uitvinder van het
dynamiet". Maar wel aan de vriend-
schap bij die gelegenheidondervon-
den. „Hoe merkwaardig" merkte
Bertus Aafjes zelf in zijn dank-
woord op „dat de juryleden alle tot
mijn beste vrienden behoren".
Over Michel van de Plas spreekt hij
nu met bewondering als over een
schrijver die in roem te kort schiet.
De herinnering aan de dag is bij
Bertus en Poes Aafjes als aan de
dag van gisteren.

"trandering is niet wat ons treft als
*"] eindelijk belanden waar hij ons
°J|jkbaar staat op te wachten tussen
"f bomen van een mastbos. In een
Maats waarvan de naam van ieder
j^htingbord verwijderd schijnt om
haar onvindbaarheid zeker te stel-
en. Zijn haar is witter, maar de
"chte droefenis van zijn blik is mij
Vertrouwd en zijn wat slenterende
■?ang, door Vasalis al treffend be-
dreven in 1949: „Hij liep niet

of zelfverzekerd, zijn armen
'i benen gingen mee in zijn rich-
""g, meer niet". Zo lang is de laat-
fte ontmoeting ook niet geleden,
'°rter dan de verhuizing naar
"'oord-Limburg, die weer korter
jfcleden is dan Poes suggereert met
'aar uitroep: „Maar man, wij wo-
?en hier alweer bijna vijfentwintig
pr". Zeventien jaaris het, om pre-
Jes te zijn, dat de meer en meer
"^r toeristen belaagde ivoren to-re n van het kasteel Hoensbroek
Verruild werd voor dit in een bos
Verscholen houten huis. Nadat een
tykstoelage die bewegingsvrijheidbad verschaft. En daarmee rust."ust is de eerste gewaarwording die
Jen ondergaat, eenmaal gezeten in
j* stoelen tussen twee grote ramen,
"fen zetelt als in een sprookjesbos
*aarin tientallen kleurige vogeltjes
«adderen binnen handbereik. „Dat
*°rnt omdat ik ze voer" verklaart
Jj^s. De schrijver kijkt naar de
°onte specht als naar een huisdier,

denkt hij aan het vijfde
ccl van 'Limburg dierbaar oord'?

Toeval
,~e herinneringen aan Zuid-Lim-
Urg blijken gemakkelijk op te roe-

Pen. Hoe is de kennismaking met
?e stad, die ook dezetel is van deze
*rant, ooit tot standgekomen? Bij
'°eval. De oudste vermelding toonteen briefkaart van de dichter van

Vreemdeling in de spiegel - Lolo
Houbein; uitgeverij Balans ’ 29,50.
Eindelijk een emigrant, begaan met
een vrijwel verdwenen volk, dat
zijn eigen land en trots moest inle-
veren: Lolo Houbein. Gewoonlijk
komt emigrantenliteratuur niet ver-
der dan het hoe-vertel-ik-het-mijn-
kinderen-niveau. Met haar autobio-
grafie "Vreemdeling in de spiegel'
laat de in de jarenvijftig vanuit Ne-
derland naar Australië vertrokken
Lolo (Jopie) Houbein zien, dat niet
elke volksverhuizer derdehands
burgers maakt van de oorspronke-
lijke bewoners. Treffend is die ene
zin over een vijftal Aboriginals dat
maar geen lift krijgt: 'Men had hen
laten staan in het stofvan hun eigen
land.' Terecht onlangs bekroond
met de Literaire Prijs Dirk Hartog.
Beppie van Vessem - Liesbeth den
Uyl; Veen Uitgevers, Utrecht

’ 19,50. Een jaar geleden ver-
scheen het eerste boekje met herin-
neringen van Liesbeth den Uyl 'Ik
ben wel gek maar niet goed. Een
aardige bundel die terecht een groot
succes is geworden. Op de vijfen-
twintig notities heeft zij er nog een
twintigtal laten volgen onder de titel
Beppie van Vessem. Dat is de meis-
jesnaamvan mevrouw Den Uyl. Dit
tweede boekje toont precies dezelf-
de verdiensten en gebreken als het
eerste. Dat wil zeggen dater verha-
len in staan die buitengewoon ge-
slaagd zijn en andere, die vol on-
handigheden zitten en daardoor ir-
riteren.

Of de jaren in
Egypte omdatzij een langdurig ver-
blijf betekenden, bijna als banne-
ling in een vreemd en indrukwek-
kend land, en omdat hij er zelf van,
zegt dat de vierduizend jaaroude
kunstwerken langs de Nijl met al
wat daarin ligt samengebald in hem
zijn overgegaan - een injectie, be-

schelp van zijn oor. Als hij klaagt
over ouder worden, dat hem geen
geen vreugde verschaft tenzij die

Aafjes is nog steeds zoals hij altijd
was en de consistentie van zijn ver-
schijning is eigenlijk verbluffender
dan de vermeende menigvuldigheid
van zijn persoonlijkheden. Dit is de
Aafjes die naar het podium liep als
hij een lezing hield, de kauwgum
tersluiks wegbergend achter de

Of de latere betrokkenheid bij de
bijbelse geschiedenis van het Mid-
den-Oosten, de reizen van Paulus of
de zwerftochten van Odysseus, de
bezinning op leven en dood tussen
de ruines van Pompeji, of speur-
tochten naar de bronnen van de
wijsheid van het Verre Oosten?
Hoe intrigerend is toch steeds de
ontmoeting met een kunstenaar in
zijn dagelijkse doen: men verliest
het besef van de wonderbaarlijk-
heid van het fenomeen dat hier zijn
sigaret rookt en ziet hoe de schemer
valt in het mast-bos.

veiligend tegen levensmoeheid en
levensangst.

De Markiezin - Charlotte Mutsaers;
uitgeverij Meulenhoff, ’ 22,50. Een
ongewoon boek. Na een korte ont-
moeting hangen twee vrouwen bij-
na dagelijks aan de telefoon. De
een vertelt, de ander laat haar ge-
dachten naar aanleiding van die ge-
sprekken gaan over het verleden. In
korte hoofdstukjes volgen de tele-
fonades en de herinneringen elkaar
op. In het laatste hoofdstukje ont-
moeten de twee vrouwen elkaar
voor de tweede maal in levende lij-
ve. Beiden vallen naast elkaar in
slaap. Hoewel: '...het lijkt de slaap,
maar wie de stralende, porceleinen
witheid van de wangen zag, zou zich
onmiddelijk afvragen of hier niet
iets heel anders in het spel was. Een
boekje om in een avond uit te lezen.

De Zondvloed - Jeroen Brouwers;
de Arbeiderspers, Amsterdam

Levenstekens en
doodssignalen bij
H.C. ten Berge

Hij heeft de dingen vanuit de ge-
meenschap gezien en niet in de eer-
ste plaats vanuit zichzelf. En willen
schrijven „wat de mensen domweg
gelukkig maakt". Men moet-daar
respect voor hebben - zo conclu-
deert de essayist - „vooral omdat
men aan mag nemen - zijn rustige
en duurzame populariteit bewijst
het - dat hij deze ambitie heeft ge-
realiseerd".

Dichter
Wat meer en meer verbijstert is de
omvang en betekenis van zijn oeu-
vre: naast Bertus Aafjes' zielstoe-
stand strekt alles onder de zon zijn
schrijverschap tot stof: van een
meeuweschedeltje tot een konings-
graf en van een cokesoven tot het
atrium der vestalinnen en alles is
onderbouwd met wetenschap. Voor
de verklaring komt men uit bij het
aanvankelijk en onomstotelijk be-
sef: hier woont een man die dichter
is en anders niet. Er is geen andere
activiteit van hem bekend dan het
houden - een tijdlang- van een
kruidentuin.
Het is een levenslangeroes waarvan
alleen een andere roes hem uiterst
tijdelijk kan verlossen. Ook zijn
proza is in die roes gedrenkt en niets
uit dit oeuvre is veelschrijverij: ook
het meest obligate bloeit van warm-
te en opmerkelijkheid. Aafjes'
dichterschap is onophoudelijk. Het
is zijn levensvervullingook in maat-
schappelijke zin, zoals hij bekende
aan zijn vriend Pierre H. Dubois,
die hem citeert in het essay dat
Meulenhoff meegaf aan de veer-
tiende uitgave van 'Een voetreis
naar Rome' in Literair Moment.

Van Bertus Aafjes verschenen in
1987 en 1988 naast de herdruk van
'Een voetreis naar Rome' jeugdhe-
rinneringen, verzameld onder de
titel 'De sneeuw van weleer' -
’ 29,50 - en sprookjesuit een verre
wereld, ook al hoort daarin 'Een
slimme Heerlenaar', in een boek
'Het hemd van een gelukkigmens.' -’ 22,50. De uitgave van zijn verza-
melde werken wordt verwacht bij
de 75-ste verjaardag van de dichter
in mei.

P.D.

De geschiedenis volgens Lively

H.C. ten Berge (1938) beheerst een
breed terrein van schrijfvormen: hij
dicht en vertaalt, schrijft romans en
essays. En vaak genoeg zet het ene
zich in het andere voort. Bij elkaar
vormt zijn werk van de afgelopen 25
jaar een imposant geheel waarin de
schrijver telkens opnieuw probeert
door te dringen in het schemerge-
bied tussen werkelijkheid en ver-
beelding. Veel van zijn romans,
verhalen en gedichten gaan over
menselijke verhoudingen. Liefde
en dood als speerpunten van een
oeuvre, zou je kunnen zeggen.
Maar bij Ten Berge gaat het er
vooral om hoe je die verbindt.
In de omlangs verschenen bundel
'Liederen van angst en vertwijfe-
ling' weet hij op intrigerende wijze
zijn passie voor het mythische met
de kwaliteiten van zijn eigen poë-
zie, zijn poëzievertalingen en zijn
essayistisch onderzoek in een har-
monieuze samenhang te brengen.
De bundel raakt en ontroert. Ten
Berge is er uitstekend in geslaagd
een op het eerste gezicht complex
lijkende gelaagdheid scherp en zui-
ver op te sporen, aan te boren en
vanuit zijn eigen innerlijke ontroe-
ring onverwrikt open te leggen.
'Met niets beginnen, met niets/tus-
sen begin en einde/(daartusse-
n)/ontkiemt het, steekt het/de kop
op' begint het eerste gedicht van de
bundel. Met dat 'het' uit de begin-
regels zijn meteen de liederen ge-
toonzet. 'Het' is hier de essentie
van ons bestaan, die als een rode
draad door de bundel loopt, het
thema van de twee afdelingen: Ro-
mance & Passion met eigen poëzie
en Doodslyriek uit Mexico dat ver-
talingen en literaire teksten bevat.
Al in de eerste afdelingmerk je hoe
ingetogen de dichter zijn beelden
zoekt en plaatst, hoe hij binnen zijn
regels tijd en ruimte haalt, uit angst
voor de onontkoombare leegte. Ge-
dicht voor X.V. eindigt zo: alsof de

De eerste afdeling sluit Ten Berghe
af met drie prozagedichten die in
feite vooruitlopen op het tweede
deel waarin hij ons laat kennisma-
ken met poëzie van de Azteken,
hun dichter-vorst Nezahualcóyotl
en de in 1950overleden dichter Xa-
vier Villaurrutia, aan wie hij het
Gedicht voor X.V, opdroeg. Een
dergelijkekennismaking met aspec-
ten van de Mexicaanse poëzie heeft
meteen iets opwindends: de dichter
heeft ons immers lang vantevoren al
opgewarmd, nü is hij onze gids die
met heldere teksten en toelichtin-
gen deze poëzie, die vaak ernstig en
retorisch is, tegen de achtergrond
van hun aard en functie plaatst. O
diepste wens om daar te zijn/waar
de dood niet bestaat/waar ze voor
altijd is verslagen. Klinkt in deze
Azteken-regels van 500 jaar gele-
den niet dezelfde hang naar onster-
felijkheid door als in Ten Berges
eigen poëzie?
H.C. ten Berge lezen is verbanden
zien groeien tussen verschillende
werkelijkheden, voelen hoe ze naar
elkaar overhellen, wel of niet sa-
menvallen. Dat fascineert, zeker
omdat deze dichter op zijn zoek-
tocht naar het essentiële beelden
bovenhaalt die gaaf en zuiver, her-
kenbaar menselijk zijn: hoe wij in
weerwil van onze goden in streven
en vallen broos en breekbaar zijn.

F.B.

Liederen van angst en vertwijfeling- H.C. ten Berge; uitgeverij Meu-
lenhoff, ’ 32,50.

dood een compagnon is voor het le-
ven/die ons pas ontvalt/zodra we
sprekend op hem lijken. De dichter
lijkt de dood van zich af te willen
schrijven. Wie sterft in het gedicht-
/staat met een pennestreek weer op.
Een opstanding die alleen aan dich-
ters is voorbehouden.

die de kronieken, buiten de hare,
nooit zullen halen. Zo het hondje
dat op woensdag 7 maart 1620, door
wolven achterna gezeten, schuil
zoekt tussen de benen van zijn baas.
'Wat ik opmerkelijk vind aan dit
dier is dat ik op de hoogte ben van
zijn bestaan. Dat zijn onbelangrijke
tocht op deze aarde is opgetekend.
Dit wordt een van die onontbeerlij-
ke details die je ervan overtuigen
dat de geschiedenis waar is.

E.H.

Moon Tiger - Penelope Lively; Uit-
geverij De Prom ’ 27,50

histn aar sterfbed besluit de oude
Sch "ca Claudia Hampton een ge-
We ih

Ste gaan schr'Jven van de
dern "Een wat Pretentieuze on-
soo ng' weet ook de hoofdper-
schuielf' maar niet als Je de ge-
ik ''edenis naar je toetrekt. „Want
alle "

"letS als ik niet deel ben van

den; moo,e rc~an is de geschie-n's van de wereld die van hoofd-toon Claudia. Voornamelijk op-
hehKngen aan Personen die een rolDoen gespeeld in Claudia's leven.Bei!?een mooie. erudiete vrouw die
aanlmueite hoeft «e doen om deindacht te trekken. Ze kan zich

evenwel moeilijk overgeven aan re-
laties. Eigenlijk heeft ze zich in haar
leven alleen bloot gegeven aan haar
broer Gordon, met wie ze als kind
een bijna incestueuze relatie had,
en aan de frontsoldaat Torn. Deze
militair ontmoet Claudia als ze voor
een krant de Tweede Wereldoorlog
gaat verslaan in Egypte waar de le-
gers van Rommel oprukken. Torn
sterft, maar blijft een grote spelen
in de geschiedenis van de wereld.

Hier en daar lardeertLively de ge-
schiedenis met 'wijze' thesen. Nu
eens trapt ze een open deur in, dan
weer poneert ze een stelling waarbij
de lezer even stil moet staan. 'Onze
taal is de taal van alles wat we niet
gelezen hebben - Shakespearre
duikt overal op.' Zelfs opplakkaten
in de supermarkt. De geschiedenis
van Claudia bestaat uit onderdelen

Tiger kreeg in '87 de Engelse Book-
er-Prize.

Haar verblijf in Egypte, haarrelatie
met Torn en de beschrijving van de
oorlog doen denken aan 'Niets en
zo zij het' van Oriana Fallaci.
De geschiedenis van de wereld
wordt door Claudia bepaald niet
chronologischopgetekend. Maar de
manier waarop ze de feiten laat le-
ven en systematiseert is tenminste
zeer doordacht. De roman is zeer
strak geschreven, en laat zich mis-
schien wel daaromvlot lezen. Moon
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De Sneeuw
van Weleer

Bertus Aafjes wordt in mei 75 jaar

Boekenpagina
De boekenpagina van het Limburgs
Dagblad verschijnt om de vier weken.

Coördinatie en eindredactie:
Jos Frusch.

Bijdragen van:

Pieter Defesche,
Frans Budé,
Jos Frusch,
Emile Hollman,
Hans Toonen.

«Nu ik dit neerschrijf ben ik reeds in de zeventig: meer dan zeven
""aal tien jaar heb ik geleefd. Zou ik mij kunnen delen in tien en
*°uden al deze opgesplitste delen als persoonlijkheden met elkaar
'an tafel gaan zitten, dan zou het een gemêleerd gezelschap zijn,
Wonderlijker nog dan Sneeuwwitje en haar zeven dwergen. De
'Praakverwarring zou Babels zijn." Zo begint Bertus Aafjes het na-
Jtoord van zijn laatstverschenen boek „De Sneeuw van Weleer".
öe gedachte aan de veranderingen die de menselijke geest onder-
zat houdt hem kennelijk bezig: in zijn verhaal 'De kinderen der
duisternis' noemt hij het een van 's levens grote raadsels hoe een
]|>ens binnen afzienbare tijd van opvatting volstrekt veranderen
*an, met hetzelfde opgewekte ritme als waarmee ons lichaam zich
°m de zeven jaarvolstrekt vernieuwt.

Limburgs dagblad vrijuit

boek kort
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jozcFzickcnhui} kerkrade
Is het omgaan met mensen voor joubelangrijk?

Spreekt vooral het zorgen voor zieke mensen jeaan?
Ben jegeïnteresseerd in de medische wetenschap?

Ja?
Waarschijnlijk ben jij de

LEERLING A-VERPLEEGKUNDIGE m
die wij zoeken voor de opleidingsgroepen die in 1989

van start gaan.

Je hebt minimaal het mavo-diploma met alle vakken opD-niveau en bent bij aanvang van de opleiding- eerste groep september 1989- tenminste 17 jaar.

DE OPLEIDING ARBEIDSVOORWAARDEN
De opleiding tot verpleegkundige duurt 3 jaaren Tijdensdeberoepsvoorbereidende periodeheb je
10 maanden. De eerste 7 maanden is een be- een leer-overeenkomst met ons ziekenhuis en
roeps-voorbereidende periode; je zit dan voor- ontvangje’ 395zakgeldpermaand.Daarnawordt
namelijk op school. Heb je die periode met goed ereen leer-arbeidsovereenkomstafgesloten en is
gevolg afgesloten dan begint voor joude praktijk, jesalarisheteerste jaar’ 1170permaand. De 2de
namelijkwerkenenlerenopeenverpleegafdeling. en 3de jaars salarissenzijn hoger.*)

BELANGSTELLING?
Schrijf dan een briefje, gericht aan mevr. H. Delsing, personeelsconsulente, Sint Jozefziekenhuis,
Postbus 640, 6460 AP Kerkrade. We sturen je dan een informatieboekje en een sollicitatieformulier,

\—— /
Wegens uitbreiding van onze
activiteiten, zoeken wij een
ervaren

KIPPERCHAUFFEUR
Sollicitaties na telefonische
afspraak:
Grondverzetbedrijf
H. Janssen & Zonen

Locht 96 Heihofweg 21
6465 AJ Kerkrade 6374 CA Landgraaf
045-413908 045-326199

1

Wir suchen für Nah- und Femmontage:

Schlosser,
Stahlbauschlosser so wie
Wig, Mag und E-Schweiiler
Vorstellung nach Telefonische Absprache
montags bis freitags 8 bis 16 Uhr unter
Telefon 09-4922373023.

GEBE - Stahlbau GmbH
Max-Planck-Straße 11-13

130525
5014 Kerpen (Industriegebiet)

Onder Mengt Beheer B.V. ressorteren drie werkmaatschappijen, die zich hebben
gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van kassen en het aanbrengen van
installaties voor o.a. groente- en bloemkwekerijen en tuincentra in Europa.
Wegens verdere expansie vragen wij een:

ASS. CONTROLLER (m/v)
met HEAO be en enige ervaring. 'm

U zorgt voor een juiste administratieve verwerking en voert periodieke controles uit.
Verder bent u behulpzaam bij het opstellen van de jaarrekening.
Naast de computer heeft u de beschikking over een PC om financiële gegevens te
verwerken tot managementinformatie.
De groeiende export begeleidt u met de benodigde documenten en u verzorgt
buitenlandse aangiften en formaliteiten.
Van gerealiseerde projecten controleert en analyseert u de voor- en nacalculatie.
U werkt nauw samen in een team van 5 medewerkers.
Wij bieden een verantwoordelijke en afwisselende baan met een goed salaris en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Indien u interesse heeft, schrijf dan een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae en een
recente pasfoto.
Voor nadere inlichtingen kunt u de controller, de heer M. Voois, bellen:
tijdens kantooruren 045-41 8830;
's avonds na 19.00 uur 04493-1793.

Mengt Beheer B.V.
Sourethweg 1 7
6422 PC Heerlen ims»
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i >:?>lll_l

'Ik houd niet van
stilzitten'
Mariëlle Jansen (21) is bijna 3e jaarsleerling-
verpleegkundige. Ze had een Havo-diploma op
zak, toen ze 3 jaargeleden de verpleging
binnenstapte.

Mariëlle over haar stap: 'Het stond voor mij al lang
vast dat ikverpleegkundige wilde worden.
Daarnaast wilde ik eindelijkeens op eigen benen
staan. Niet langer afhankelijk zijn van mijn ouders
of van de studiefinanciering.
Je hebt als leerilng-verpleegkundige duidelijkheid.
Een vaste aanstelling en een vaste dagindeling.
En verder is het een heel gevarieerd beroep.
Soms lijkt het wel 'ren-je-rot'. Dat bevalt me
trouwens goed, want ik houd niet van stilzitten. De
patiënten wisselen snelen de technieken van
behandeling en verzorging ontwikkelen zich
voortdurend, ledere dag is weer een nieuwbegin.
Dit beroep geeft een enorme voldoening. Je
betekent wat voor de mensen. Voor zieke mensen
zijn ogenschijnlijkkleine dingen heel belangrijk.

'Ik koos heel bewust voor
het De Wever-Ziekenhuis'
'Ik heb me tevoren goed georiënteerd met
snuffelstages. Ik heb toen gehoord dat dit een
heel goede opleiding zou zijn. Verder heeft zon
heel groot ziekenhuis het voordeel, dat je te
maken krijgt met alle denkbare specialismen en
zelfs met een aantal 'superspecialismen. Jewordt
dan ook heel breed opgeleid. Voortdurend wordt
gestreefd naar vernieuwing, alleen zo blijf je up to
date. Dat sprak me aan.'

I J

De dienst stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit een dienstsecretariaat en de
afdelingen bedrijfseconomische zaken, bouwtoe-
zicht, volkshuisvesting en landmeten, milieuzorg,
ruimtelijke ordening, onroerend goed en bouwza-
ken. Bij de dienst zijn ca. 140 medewerkers werk-
zaam. Bij de afdeling bouwtoezicht, volkshuisves-
ting en landmeten(ongeveer 50formatieplaatsen)
is de volgende functie vacant;

TECHNISCH AMBTENAAR BOUW-
TOEZICHT M/V

Functie-informatie:- het begeleidenvan bouwplannen in de voorberei-
dingsfase (voorbereiden concept-bouwvergun-
ning) en het houden van toezicht tijdens de
uitvoeringsfase;- het uitoefenen van toezicht niet direkt verband
houdend met bouwplannen zoals b.v. het opspo-
ren van illegalebouwwerkzaamheden en toezicht
op uitvoering sloopwerkzaamheden;- het begeleiden van subsidie-aanvragen in het
kader van de premie woningverbetering;- het verstrekken van informatie met betrekking tot
de wettelijke bepalingen aangaande het bouwen
en de bouwtechnische aangelegenheden.

Functie-eisen:- een bouwkundige opleiding op H.T.S.-niveau,
aangevuld met een cursus bouwfysica;- ervaring met soortgelijke werkzaamheden.

Een medisch en een opdefunctie gericht psycholo-
gisch onderzoek behoren tot de selectieproce-
dure.

Salariëring zal afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring maximaal ’ 4.724,— bruto per maand
bedragen.

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nummer 266 op zowel brief als enveloppe, te
zenden aan de directeur dienst personeel en orga-
nisatie, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

_-———^—^1

WERK^^H
IN DE VERPLEGING

Juist in ziekenhuizewn en instellingen lossen
uitzendkrachten heel wat acute problemen op. "m

V Misschien iets voor u, als u het thuiszitten beu ■■ bent. Wij vragen: ■- verpleegkundigen A, B, Z- HBO Vers- ziekenverzorgsters
Heeft u interesse? Neem dan contact op
met Desiree Alzer, Keser Uitzendbureau Heerlen, ■B of Sylvia Otten, Keser Uitzendbureau Kerkrade. ■

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. MW

_^J__| VOOR ELK BEROEP

Voor onze afdeling Transport vragen wij een

monteur hoogspanningslijnen
Kenmerk: MB/TP.

Taken: verricht in ploegverband montage, revisie- en onderhoudswerk aan 380kV- en
150kV-hoogspanningslijnen en openluchtstations; werken worden op grote hoogte uitge-
voerd.

Vereist: LTS-/M of E); vrachtwagenrijbewijs; leeftijd ca. 25 jaar.
Salaris-uitloop: ’ 3.480,- bruto p.m.
Standplaats: Lutterade (schakelstation).

monteur hoogspanningsstations
Kenmerk: MB/HS.

Taken: verricht montage- en onderhoudswerk aan de HS-installaties in de 380-, 150-, 50-
-en 10kV-schakelstations.
Vereist: LTS-E aangevuld met VEV-MSI of VEV-MBI, kennis van HS-techniek;
rijbewijs B; leeftijd circa 25 jaar.

Salaris-uitloop: ’ 3.480,- bruto p.m.
Standplaats: Blerick (schakelstation).

Inlichtingen: voor beide functies bij depersoneelsconsulent Dhr. S. Janssen,
telefoon 043-855574.
Sollicitatiebrieven: in de rechterbovenhoekvoorzien van hetkenmerk kunt u, tot 14 dagen
na publicatie in dit blad, richten aan het Hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie,
postbus 3920, 6202 NX Maastricht.
Onze vacatures staan voor mannen en vrouwen open.
|

■__i_^_^_ l~^k_ l"^i__ _I De NV Provinciale Limburgse Elektnciteits-Maatschappi|le,
|~~~~_~^» jl IA Mm Maastricht draagt alsopenbaarnutsbedrijf zorg voor transpo
!■__■_■ UFmmm^W _T^^ I mal en distributievan de elektriciteit in het overgrote deelvan

M M I■■ I Limburg. De PLEM heeft circa 1150personen in dienst,
■ ■■■■ ■■■■ m wm ■ verspreid werkzaam over de gehele provincie.

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

I

fC Samen werken
aan beter werk

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

vertegenwoordiger kartonindustrie
Voor een opdrachtgever zoeken wij een kommercieel adviseur met
buitendienstervaring, liefst o.g.v. karton-, produktieprocessen.
Opleiding op MBO-nivo en leeftijd tussen 30 en 35 jaar.

produktieplanner
Voor een relatie in de Hi-Tech sektor in de omgeving van
Maastricht zijn wij op zoek naar een produktieplanner met
leidinggevende kapaciteiten. Opleiding: MTS/HTS-elektronika en
leeftijd 25-30 jaar.

bouwkundig opzichter/tekenaar
Voor een relatie in de buurt van Heerlen zoeken wij een
bouwkundig opzichter/tekenaar voor de grotere projekten. Leeftijd
30-40 jaar en opleiding HTS-bouwkunde.

systeembeheerder 1
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een
systeembeheerder. U heeft kennis van het
boekhoudkundig/administratief proces en beheerst de Engelse taal.
U heeft reeds enige ervaring als systeembeheerder opgedaan.
Opleiding: MBO/HBO-nivo.

telefoniste/receptioniste
Voor een relatie in Maastricht zoeken wij een ervaren
telefoniste/receptioniste, die met een centrale van 5 lijnen kan
werken. U heeft naast een relevante opleiding een goede vreemde-
talenkennis. Leeftijd 20-25 jaar.

administratief medewerker assurantiën
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een administratief
medewerker. Geschikte kandidaten hebben een opleiding op
MEAO-nivo aangevuld met Assurantie B-diploma en enige ervaring
in genoemde branche.

sekretaresse
Voor één van onze relaties zijn wij op zoek naar een sekretaresse
voor de afdeling verkoop. Ervaring in een kommerciële omgeving is
een must. U heeft een relevante sekretaresse-opleiding genoten.
Leeftijd ca. 20-25 jaar.

tevens zoeken wij:
- MBA/SPD-ers met ervaring in bedrijfsleven
- Sekretaresses met opleiding MEAO/8e11.C011./Schoevers/CAVV- HTS-ers/MTS-ers werktuigbouwkunde- HTS-er WTB met ervaring in fijnmechanische machinebouw- Bedrijfsleider met ervaring in vleesverwerkende industrie- HEAO-ers BE met/zonder ervaring

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

cC staff planning\m'W^M UITZENDORGANISATIE j
mm voor sekretarieel, administratief, -—)

B technisch-administratief ’ Am W
en kommercieel personeel / Mm
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Prof. Rietjens:
Planning op lan-
ge termijn nood-
zakelijk.

Foto
JAN PAUL
KUIT

meer bewust moeten zijn van zijn verantwoorde-
lijkheden ten opzichte van het milieu. Dan zijn we
al een stuk verder in ons streven naar schone lucht,

schoon water en schoon land."

die overigens een electrisch kacheltje bij zijn bu-
reau heeft staan dat kennelijk zo nu en dan voor ex-
tra warmte moet zorgen, kan een blik van onbegrip

nauwelijks verhullen als ik hem vertel dat ik me
normaal gesproken altijd verplaats in de mij be-

schikbaar gestelde bedrijfsauto. Reden van ons be-
zoek aan Eindhoven is de uitnodiging die Rietjens,
geborenin Maastricht, kreeg om zitting te nemen in

de Moscow Energy Club, een in maart in Moskou
op te richten organisatie van vooraanstaande we-
tenschappers en politici uit de hele wereld. De or-

ganisatie gaat zich bezighouden met problemen
aangaande een economisch stabiele, veilige en mi-
lieuvriendelijke energieproductie. Rietjens heeft

daar een uitgesproken mening over. „Om te begin-
nen is ons consumptiegebruik van energie te hoog,"

laat hij zich later in zijn betoog ontvallen. „Elke
Nederlander zou zich zowel privé als in zijn werk

„Hoe bent u eigenlijk hierheen gekomen. Met de
trein toch?" informeert hij voorzichtig als de ver-
slaggever plaats neemt in de werkkamer van prof.
dr Leo Rietjens (59). De hoogleraar electrotech-

niek aan de Technische Universiteit in Eindhoven,

Wij consumeren te veel energie
Europa nodig zijn, maar dat kost
veel tijd en geld. Nederland moet
ook niet op een eiland gaan zitten

tionale aanpak is daarbij van we-
zenlijk belang," legt hij uit. „Den
Haag is daarvan doordrongen. Er
zou een snellere vooruitgang in

Luc somers

den met de bouw van een kleine
centrale. Daarna kan pas een proef-
centrale worden gebouwd. Dit is al
les bij elkaar al een zeer kostbare
zaak.

maal meer energie dan wij gebrui-
ken als wereld, dus daar ligt een
enorme bron bij verdere ontwikke
ling van de technologie.

daarbuiten, wordt deze organisatie
in het leven geroepen."

ken. Omdat de Russen meer aan-
dacht willen besteden aan electri-
sche energievoorziening en de daar-
mee gepaard gaande milieuvraag-
stukken in eigen land, maar ook

decontacten met het Westen op we
tenschappelijk gebied te verster-

Dat zou je vanwege het economi-
sche aspect niet kunnen maken.
Vast staat dat de wetgeving interna
tionaal nog vele lacunes kent."

Ook kernfusie zal naar de overtui-
ging van Rietjens in de toekomst
best als bron gebruikt kunnen wor-
den, maar dat vereist ook nog ont-
zettend veel research. „De voort-
gang is duidelijk aanwezig. Vooral
dank zij de internationale samen-
werking zijn er de laatste tien jaar
belangrijke resultaten geboekt.

meren en dat in de toekomst ook in
de Derde Wereld het gebruik zal
gaan toenemen. „Dat is een zorge-
lijke ontwikkeling. U begrijpt dat
we dus alles op alles moeten zetten
en alle bronnen, dieveilig en econo-
misch betrouwbaar zijn, moeten ge-
bruiken om het milieu in stand te
houden. Ik zie dan ook met zorg te-
gemoet dat sommige groeperingen
van een bepaalde bron afstappen
zonder daarbij voldoende alle feiten
in overweging te nemen."

worden

Vaststaat echter dat we nu de be-
schikking hebben over een grote
hoeveelheid fossiele brandstoffen.
Die bron moet ook optimaal benutning is dus bittere noodzaak, terwijl

de politiek op dit moment duidelijk
meer op de korte termijn werkt."

blijkt dat deze proefcentrale econo-
misch goed draait, kan worden be-
gonnen met de bouw van een aantal
centrales. Is het resultaat daarvan
bevredigend, kan uiteindelijk wor-
den overgegaan op de totale inge-
bruikstelling van het systeem. Dan
ben je dus zeg maar zeker veertig
jaarverder. Lange termijn-plan-

„Ik schat dat de kosten op dat mo
ment al zon miljard gulden bedra-
gen," legt Rietjens uit. „Als dan

Jfof. Rietjens is zeer vereerd met
■■e uitnodiging uit Rusland, maar
vindt het ook een zware verplich-
ting als enige Nederlander in zon
Prominent gezelschap zitting te ne-
llen. „Kijk eens, ik ben vele malen
ln Rusland geweest en ik denk dat
"ten mij heeft gevraagd vanwege
"lijn contacten in de Sovjetunie en
daarbuiten met betrekking tot het
"Hernationale energiegebeuren. En
de problemen van de energievoor-
*'ening in de wereld - en dus ook
v*n het milieu- zijn niet van de ene
?P de andere dag op te lossen, daar
ls iedereen zich heel goed van be-
lust, denk ik. Ik wil dan ook bena-
drukken dat als er een of andere
"ieuwe club wordt opgericht, deze
°ok niet direct met pasklare oplos-
*ir»gen kan aankomen. Daarvoor is
"et vraagstuk veel te complex."

moeten afwegen. En daarbij moet
je ook weer niet teveel tegemoet
komen aan de wensen van de mas-
sa. Daarvoor is een schoon milieu
veel te belangrijk. Laten wij er in
elk geval van doordrongen zijn dat
een goed opleidingsniveau noodza-
kelijk is om de problemen in de toe-
komst het hoofd te bieden. Verdere
bezuinigingenop het onderwijszijn
uit den boze. En prestatie moet be-
loond worden. Dat inspireert en sti-
muleert. Verder is het van groot be-
lang dat het Westen in de energie-
problematiek een vooraanstaande
rol kan spelen om andere landen te
onstersteunen."

zen van de Europese Gemeenschap
na 1992. „Je zult alles zeer goed

Hij is van mening dat Nederland,
ook als klein landje, politiek priori
teiten moet stellen inzake energie-
voorziening, zeker met het oog op
het wegvallen van de binnengren-

Controle
De Eindhovense hoogleraar consta-
teert dat de milieuwetgeving wordt
verscherpt, maar dat de controle te-
vens onvoldoende blijft. „Interna-

voor de overheid een belangrijke
rol is weggelegd, staat buiten kijf.
Hij vindt de recente milieu-over-
eenkomst tussen bedrijven en vak-
beweging dan ook een positieve
jontwikkeling. „Zoiets moet ook
groeien," meent hij.

Rietjens benadrukt dat milieu en
economie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn wanneer het gaat
om energiepolitiek. Dat daarbij

Rietjens verwijst dan naar de dis-
cussie over kernenergie en het ge-
bruik van kolen. Hij vindt dat bij
gebruik van kernenergie in de eer-
ste plaats veel belang moet worden
gehecht aan de controle op het ge-
bruikte materiaal en daarna op de
veiligheidsvoorschriften. Waarbij
internationale afspraken van we-
izenlijk belang zijn. „Dat is heel be-
langrijk in verband met de accepta-
tie. Goede voorlichting en openheid
van de kant van de bedrijven is een
must."

Rietjens heeft zich vooral bezig ge-
houden met onderzoek naar de di-
recte omzetting van warmte in elec-
trische energie. „Dat proces gaat
gepaard met verliezen. Het rende-
ment van een electriciteitscentrale
dievolledig draait op een stoomtur-
bine, ligt op ongeveer 40 procent.
Dat rendement kan hoger, maar
makkelijk is dat niet. Ons onder-
zoek in Eindhoven is er op gericht
om met behulp van een zogenaam-
de magnetohydrodynamische gene-
rator een schonere en meer econo-
mische electriciteitsopwekking te
realiseren. En ik moet zeggen dat
we toch wel tal vanbelangrijke re-
sultaten hebben geboekt."

Onderzoek

**n groepje topindustriëlen en we-
,enschappers werd opgericht uit be-
*orgdheid over de toekomst van de
*ereld.

hoogleraar spreekt tegen dat de
Energieclub van Moskou moet wor-
jjen gezien als een opvolger van de
Club van Rome, die in 1968 door

Zon

„Dat is mijns inziens een lange ter-
mijnzaak. Ik denk dat we daar de
eerste decennia niet aan moeten
denken. De zon geeft tienduizend

Het gebruik van zon en wind als
renderende energiebron noemt
Rietjens voorlopig wishful thinking

Kritiek

„Anders ging ik in maart echt niet
naar Rusland om zitting te nemen in
die club. Ik heb wel zorg over de
toekomst en kritiek op een aantal
zaken, maar ik ben ook weer niet te
optimistisch. We hebbenhier te ma-
ken met een gigantisch probleem."

Prof. Rietjens onderstreept dat bij
energieresearch natuurlijk heel be-
langrijk is welke eisen aan het mi-
lieu worden gesteld. Maar hij is niet
pessimistisch over de toekomst.

"jHet initiatief tot de oprichting van

J**e club is ontstaan in Rusland, in
met wetenschappers

ü|t vooral Frankrijk. In de Sovjet-
Ün'e is ingevolge de veel grotere
°Pcnheid nu ook meer mogelijk om

Hij legt vervolgens uit dat wij met
ons allen veel te veel energie consu-

zijn. Dat betekent dat na uitgebreid
onderzoekeerst begonnen kan wor-

Eén van de belangrijkste conclusies
die Rietjens na jarenlang onder-
zoek heeft kunnen trekken, is dat
belangrijke verbeteringen op het
gebied van energieonderzoek alleen
maar op lange termijn mogelijk

Mini-ondernemerzetiedereen
inz'nhemd

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

kocht, om het niet te gemakkelijk te
maken. In totaal heeft het bedrijf
van Bas Nienhaus en Co. negentig
aandelen op naam verkocht. Het
aanvangskapitaal bedroeg daarmee
1500 gulden. In mei, als de onder-
neming volgens de spelregels wordt
stopgezet, krijgen de aandeelhou-
ders hun geld terug, met daar bo-
venop het dividend van de eventu-
eel behaalde winst. De aandeelhou-
ders zullen waarschijnlijk geen spijt
hebbenvan hun investering. Terwijl
'La Traviata' slechts weinig over-
hemdenvan de wintercollectie heeft
verkocht, maakt het bedrijfje toch
al een bescheiden winst. De prijs is
namelijk allesbehalve bescheiden.
De overhemden in de houten kist
met opdruk worden voor negentig
gulden per stuk verkocht. Als een
geroutineerd publiciteitsmedewer-
ker weigert Bas Nienhaus te vertel-
len hoeveel winst 'La Traviata'
maakt per verkocht overhemd.
"Dat blijft voorbehouden aan de
deelnemersaan de aandeelhouders-
vergadering."

De onderneming kent een flexibel
organisatiemodel. De directieleden
zijn niet te beroerd om te helpen bij
het maken van de multiplex kistjes.
De luxe overhemden worden bij
een Belgische textielfabrikant inge-
kocht ingekocht ('honderd procent
katoen'), het kistje zorgt voor de
meerwaarde, aldus Nienhaus, die
na de middelbare school bedrijfs-
kunde en reclame gaat studeren.
Als publiciteitsmedewerker hoeft
hij echter weinig meer te leren. Bas
zorgde ervoor dat 'La Traviata' bin-
nenkort veel gratis publiciteit krijgt
bij het TV-programma Brandpunt
in de Markt. Een publiciteitsstunt
waar veel volwassen PR-medewer-
kers van gerenommeerde bedrijven
slechts van kunnen dromen.

peter bruijns

mini-ondernemingen inmiddels aar-
dig ingeburgerd. In België waren er
in 1987 bijvoorbeeld 155 mini-on-
dernemingen, die meer dan 2500
jongeren vertegenwoordigden.
Daar waren 400 adviseurs bij be-
trokken; leraren, ondernemers en
gepensioneerden uit het bedrijfsle-
ven.

Groot-Brittannië, Frankrijk, Bel-
gië, lerland en Zweden zijn de

Rockefeller gesteund. Een kwart
eeuw geleden waaide het initiatief
eindelijk over naar Europa. In

Vreemd genoeg zijn mini-onderne-
mingen in een koopmansland als
Nederland nooit van de grond geko-
men. Het is daarom een in België
studerende Weertenaar die ons het
best kan vertellen wat zon mini-on-
derneming nu eigenlijk is.

wordt La Traviata volgens de voor-
schriften weer ontbonden.

leerling kreeg een rol. De een werd
directeur, de ander produktiemede-
werker, een volgende doet de loon-
administratie. Deze maand worden
alle rollen verwisseld. En in mei

groepjes leerlingen met
steun van de Generaleöank heuse bedrijfjes op

i? krijgen zo een aardig in-
.,c»t in de gang van zaken
!jj het bedrijfsleven. Een
Nederlandse bank heeftnet idee overgenomen en

&aat het op de vaderlandse
introduceren.

9p de middelbare school
2,tten en dan toch je eigen
°nderneming beginnen,compleet met aandeelhou-

ders en winstuitkeringen.
ln België is dat niets onge-woons en binnenkort kan

ook in Nederland. We
Rebben het over mini-on-
dernemingen. Op Belgi-

sche scholen richten

Bas Nienhaus (16): "De zomercollectie gaat het helemaal maken."
Foto: JAN PAUL KUIT

Bas Nienhuis, 16 jaar, studeert aan
het Heilig Kruiscollege in Maaseik.
Zijn grootste hobby is hockeyen.
De krant staat hij echter te woord
als publiciteitsmedewerker van het
tijdelijke modebedrijf 'La Travia-
ta'. Onder die welluidende naam
wordt een collectie dure overhem-
den van Italiaanse snit, verpakt in
een sjiek houten kistje aan de man
gebracht. La Traviata is de allereer-
ste mini-onderneming die haar pro-
dukten exporteert. De prijzige
overhemden zijn behalve in Genk
en Maaseik binnenkort ook ver-
krijgbaar in snobistische modeza-
ken in Weert, Den Bosch en Sit-
tard.

Op initiatief van zijn economiele-
raar begon Bas Nienhaus in septem-
ber vorig jaarmet zeventien klasge-
noten het eigen bedrijfje. ledere

H
es'dee 's eigenlijk in de Ver-
Mo ta,en ontstaan. Horace
bri

z"'directeur van een papierfa-
gerp begin deze eeuw bij jon-
de

, belangstelling wekken voor
slooth nWereld- Want ook toen al
het k5l onderw»Js niet goedaan bij
om .Jfsleven- Een experiment
de/h leren van lo tot 21 Jaar on-
min- geleiding een eigen onderne-
ln ,I* laten beginnen had succes.
eerst

Werd zo in New Vork de
In d^i min,"onderneming opgericht.
dern P der Jaren zi Jn de mini-on-
Van Kmingen in Amerika door tal°ekenden als Henry Ford en

De mini-onderneming is gebonden
aan de spelregels die zijn opgesteld
door de Belgische stichting Jonge
Ondernemingen. Zo mag het be-
drijf slechts driekwart jaarbestaan.
De stichting controleert regelmatig
de boekhouding en heeft ook de ju-
ridische verantwoordelijkheid over
de onderneming, die immers uit
louter minderjarigen bestaat. Om
die reden mogen de directie en de
medewerkers van 'La Traviata' ook
slechts twee uur per week aan hun
bedrijf besteden. Ze moeten im-
mers ook nog hun normale lessen
volgen en huiswerk doen. Voor de
uren die ze echter in hun onderne-
ming stoppen, krijgen ze het mini-
mum loon, compleet met vakantie-
toeslag en inhouding van premies.
Ook dat regelen ze zelf.

beert te verkopen. Noodzakelijk is
dat winst maken echter niet. Het
belangrijkste is dat de scholieren
een indruk krijgen van het bedrijfs-
leven. Ze doen al vroeg ervaringen
op die later goed van pas kunnen
komen. In de statuten van La Tra-
viata staat het zo: „Het doel is zin
voor initiatief en verantwoordelijk-
heidsgevoel aanwakkeren. We

Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de tijdelijke onderneming een zelf-
gemaakt produkt met winst pro-

Het geld om het bedrijf te starten
vormt meteen het eerste probleem.
De scholieren krijgen niets cadeau.
De financiering moeten ze zelf rege-
len door aandelen te verkopen van
nominaal 300 Bf (ongeveer 17 gul-
den). Aan familieleden mogen de
effecten echter niet worden ver-

moeten proberen nuttige ervarin-
gen op te doen die ons in staat stel-
len een goede ondergrond te krij-
gen voor een latere taak in het be
drijfsleven."

vrijuit
Zaterdag 28 januari 198929

anderzijds
Burge

meester
Er was eens een burgemeester, die het

goed meende met zijn gemeente en
zijn mensen. Die burgemeester vond

dat hij eigenlijk wat weinig cdntact
had met zijn burgers. Dat hij te ver

van de mensen af stond. Dat hij
eigenlijk niet wist wat er bij de

mensen in zijn gemeente omging, wat
er achter de deuren van hun huizen,

hun verenigingslokalen en in al dje
andere ruimten gebeurde.

Dus besloot die burgemeester om dat
eens persoonlijk te gaan

onderzoeken. En zo vermomde hij
zich als lidvan de raad van elf en nam

een diepe duik in de
carnavalsvereniging van zijn

woonplaats. Wat hij daar tegenkwam
schokte hem diep. Dat dronk maar,

dat had verhoudingen met andere
vrouwen, daar werd getierd en

gevierd, en dat allemaal met
subsidiegelden uit zijn gemeentekas.

Zijn volgende stap was, met eelt op de
handen en een spijkerbroek met trui

aan, zich te mengen tussen de
mensen, die bij de sociale dienst

aanklopten voor een uitkering. Ook
die ervaring maakte hem zeer triest.
Hij hoorde hoeveel mazen er in de

wet zijn, zodat ook heel dikke vissen
best nog toegang hebben tot het

lekkere watertje van de uitkeringen.
Hij was geschokt.

De volgende stap op zijn exercitie
door zijn gemeente voerde hem

temidden van zijn eigen ambtenaren.
Hij zag hoe zij de tijd doodden tussen
de koffiepauze en half een, hoe zij de
burgers behandelden die iets kwamen
vragen, en hoe zij het merendeel van

hun duurbetaalde uren alleen maar
besteedden aan ellebogenwerk en
pluimstrijkerij. En weer was onze

burgemeester diep geschokt.

Hij bezocht een schoolen een bedrijf,
hij penetreerde in de schutterij en in

de harmonie, hij woonde
vergaderingen bij van politieke

partijen en hij nestelde zich in het
kantoor van zijn vriend, de notaris.[

Hij was jong met de jeugd in de
discotheek en oud met de bejaarden
in de bejaardensoos. Hij nam waar.

registreerde, was vaak geschokt, maar
soms ook blij. En hij leerde veel. Hij

leerde hoe de mensen in zijn
gemeente werkelijk waren, wat hen

bezielde en bezighield, waarin zij
eerlijk waren, maar vooral waarmee

zij sjoemelden en rotzooiden.

Aan het einde van die ervaringrijke-
rondgang door zijn gemeente nam de"

burgemeester besluiten. Geen
subsidie meer voor de

carnavalsvereniging; twee sociale
rechercheurs om de

uitkeringsgenieters strenger te
controleren; een prikklok voor de

ambtenaren.

De harmonie kreeg meer geld, maar
de gemengde zangvereniging minder.

Het schoolbestuur werd
gereorganiseerd en de discotheek

moest een uur eerder dicht en mocht
niemand onder de zestien jaarbinnen

laten. Deze en nog veel meer
maatregelen kondigde de

burgemeester aan.

Een storm van protest steeg op in zijp
gemeente. Niet zozeer van de

burgers, op wie al die maatregelen
betrekking hadden, maar uit een heel

andere hoek. Zijn wethouders en
raadsleden waren des duivels. Hoe

haalde een burgemeester het in zifci
hoofd om eigenhandig onderzoek te

verrichten. En nog wel vermomd.
Wat een achterbaksheid. Waarom
niet strijden met open vizier. Een

burgemeester moest toch eerlijk en
recht door zee zijn.

'En als er iets over de verenigingen
beslist moest worden, dan deed hij dat
wel. Hij wist precies wat er speelde.

vond de wethouder van cultuur en
recreatie. 'En als er geschoven moest
worden met subsidies zou hij wel een
voorstel doen', meende de wethouder

van financiën. 'En als de sociale
dienst moest worden aangepakt dan

was dat zijn taak', fulmineerde de
wethouder van sociale zaken. Ook de
hele gemeenteraad kwam in opstand,
geleid door de fractievoorzitter van de
oppositie, die toevallig ook voorzitter

van de carnavalsvereniging was.

De burgemeester was de zondebok.
Er werd niet meer gepraat over wat
hij gezien had, over de excessen die

hij ontdekt had, over het onrecht dat
hij had bloot gelegd. Nee, er werd

alleen nog schande gesproken over de
burgemeester, die op oneerlijke wijze

zijn burgers had bespioneerd en
uitgehoord. Wanneer dat de maniei

van werken werd van de
burgemeesters in Nederland

Schande.

Een burgemeester moet besturen, er
verder niks. De rest dat deden de
wethouders, de raadsleden en de

ambtenaren wel

En in de denkbeeldige gemeente
waarin dit verhaal speelde gingalle;
verder zoals het voorheen ook ging

Alleen de burgemeester, die wa;
opeens oud en eenzaam geworden
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#_ _ _ Lumac B.V. is een dochtervanPerstorpAnalytical, """^^^een divisievanPerstorpßiotec. NaastLumac B.V. bestaat

■fl Ifl PerstorpAnalytical uitAlpkern Co. (USA), TecatorAß(Zwe- >w
l^__l_^__B den),PierceChemical Company(USA) en uit de PerstorpAna-

i^HI^H^H H H ■I lytical verkooporganisaties in Frankrijk, West Duitsland, Neder-
A PerstorpAnalytical Company land- VerenigdKoninkrijk en deVerenigde Staten.Perstorpßiotec \

/isde biotechnologische takvan hetchemischePerstorp Concern en %
heeft550werknemers en een omzetvan 145miljoengulden.De produktiebedrijven staanop ongeveer 30 m
plaatsen inEuropa, deVerenigde StatenenZuid Amerika. ■
Lumac ontwikkelt en verkoopt snelle microbiologischetestsystemen. Deze worden gebruikt in alle takken ■van industrie waar hetvan belang is omnauwkeurig en snel aanwezigemicrobenin produkten te ontdek-
ken, zoalsbijvoorbeeld indelevensmiddelen-ende cosmetische industrie. Lumac B.V. is gevestigd in
Landgraafen erwerken ongeveer25 mensenin eensfeer waarbij ondernemingszin, professionaliteit en
kameraadschap debasis vormen voorsucces. Persoonlijkekwaliteiten worden herkend en zijn voorwaarde
vooracceptatie binnen Lumac. Voor dezerelatie zoekenwij een m/v

Secretaresse I
die dethuisbasis vormtvoor hoogvliegers

De functie: Gevraagdwordt: kleineorganisatie die in een I
- Uzorgt voor de administratieve - Een secretaresse met enkele groeifase verkeert.

basis voor directeuren jarenervaring. - Goede arbeidsvoorwaarden,
managers. - Perfectekennis van deEngelse- U denktmee envooruit met als taal. Denkt u in mogelijkheden? Stuur
doel het soepel latenlopen van - Moeiteloosomkunnen gaan met danuw sollicitatiebriefmet c .v.
hun taken. detekstverwerker. onder vermeldingvanref.nr. ■■ - Ubehandelt telefoontjes en - Leeftijd tussen 25 en 40 jaar. 6.7115aan: m

* correspondentie en ontvangt MercuriUrvalß.V., m
% bezoekers afkomstiguit de hele Geboden wordt: Vrijthof 50-51, m
\ wereld. - Een veelzijdige enverantwoor- 6211LE Maastricht. M

- Urapporteert aan de directeur. delijkefunctie in een intematio- f- Deze functiekrijgt de naai denkenden functionerend gÊk Wk\ xSinhouddiepast bij uw bednjf. i^^^^^^^^il^^^^^l1kwaliteiten. - Een centrale plekbinnen een

De Centrale School Gezondheidszorg Oostelijke Mijnstreek verzorgt
samen met de ziekenhuizen en verpleeghuizen in Brunssum, Heerlen en
Kerkrade de opleidingen tot A-verpleegkundige en Ziekenverzorgende. jW^
Vla een aparte sector worden tevens een viertal specialistische verpleegkundige
opleidingen en de bij- en nascholing verzorgd.
Elke sector wordt gerund door een vast team, met een grote mate van zelfstandigheid.

Voor het team A-opleiding vragen wij met spoed Bij de sektor Specialistische opleidingen, bij- en
nascholing ontstaan binnenkort vacatures voor

DRIE DOCENTEN m/v CURSUSLEIDERS m/vVERPLEEGKUNDE/BEGELEIDER " v,urwjuö_tiu_nö »«

OBSTETRIE/GYNAECOLOGIE(40%),
Zij verzorgen het onderwijsvoor het leergebied
verpleegkunde en leveren een actieve bijdrage aan INTENSIVE CARE (50%) *de leerplanontwikkeling. Tot de taken behoort ook
de begeleiding van de leerling in de ziekenhuizen. Zij verzorgen directe onderwijstaken en zijn
Het betreft full-time functies. betrokken bij de begeleiding van cursisten in zowel

de onderwijs- als de praktijkperiode. Van hen wordt
UURDOCENTEN m/V eveneens een actieve bijdrage aan de planning en

organisatie van de opleiding verwacht.
THEORIE VERPLEEGKUNDE

Wij denken aan verpleegkundigen A of HBO-V met
Zij verzorgen het onderwijs voor het leergebied recente praktijkervaring, in het bezit van het
verpleegkunde en leveren een actieve bijdrage aan diplomavan de betreffende opleiding en de
de leerplanontwikkeling. Het betreft part-time 2e 9raads lerarenopleiding verpleegkunde of
functies op tijdelijke basis; de tijden kunnen in docentenopleiding.
onderling overleg worden vastgesteld. . , ...Voor meer informatie over deze functie kunt u
Wij denken aan een verpleegkundige A (+B) of terecht bii de heer G.Vaessen, sectorhoofd
HBO-V met een afgeronde docentenopleiding of Specialistische opleidingen, bij- en nascholing.
2e graads lerarenopleiding verpleegkunde. Telefoon 045-767171.
Ervaring als docent strekt tot aanbeveling.
Personen diebinnenkort een opleiding tot docent
afronden worden eveneens uitgenodigd te
solliciteren.

Wilt u meer weten over dezefuncties?
Mevr. S. Golüke, wnd. sectorhoofd A-opleiding,
geeft u graag alle informatie. Belt u hiervoor v°or alle functies geldt de CAO
045-766230 Ziekenhuiswezen.

Uw schriftelijke sollicitatieskunt u binnen 14 dagen richten aan vi^lllllikde heer Albert A.G. Vlierhuis, interim manager van de Centrale School .-^É-I^É^^-
Gezondheidszorg Oostelijke Mijnstreek , Postbus 4446, 6401 CX Heerlen. %M 311...

Mfl technisch bureau gulikers bv
TECHNISCH BUREAU GULIKERS Voor diverse projecten in Zuid-Nederland, omvattend aanleg en onder-
B.V. als onderdeel van de houd van sterkstroom/telematica-installaties zoeken wij contact met:
GULIKERS GROEP

SK&K£S~ 1eELEKTRO-MONTEURS
Tekens" beho^n toT^aT" " °Pleidina MTS-E/VE.V monteursdiploma;
werkzaamheden het realiseren " ruime ervaring in elektrotechnische werkzaamheden;
van: inbraakbeveiligingssystemen, " organisatorische- en leidinggevende kwaliteiten,
verkeersregelinstallaties, _. Ei#TnA UAUTBI mesportveldverlichtingen en CLCM RU'MONTcUHo
technische buiteninstallaties.

- opleiding LTS-E/VE.V monteursdiploma;
Tot haar cliënten rekent zij naast . ervaring in elektrotechnische werkzaamheden,
provinciale- en gemeentelijke

ELEKTRONICA-MONTEURS
De GULIKERS GROEP " °Pleidin9 MTS/of gelijkwaardig;
is hoofdzakelijk werkzaam op de " ervaring in beveiliging en telematica-installaties.
Nederlandse markt. ... ,
De kantoren zijn gevestigd in Beek A' deze functies staan open voor zowel mannen als vrouwen.
en Roermond.

Hebt u belangstelling voor een van deze functies maakt u dan zo
spoedig mogelijk een afspraak voor een sollicitatiegesprek.
Telefoon: 04490-75555.
Ukunt ook schriftelijk solliciteren.
Directie TECHNISCHBUREAU GULIKERSB. V.
Postbus 112, 6190 AC Beek (L).

< /

—, .
Voor de groepen die in september en november starten, zoeken wij enthousiaste

leerling-verpleegkundigen
Het De Wever-Ziekenhuis iseen S*~ ~*N f _^ \ X f «I ||k

Asn het ziGkenhuis is een M^ "^H 'f'^SÊÊÈÊÊ&^-'~% -__B

100 specialisten. Metcirca2.000 V________É__^ V W Vfli > „.„ .Hr
mdewerkers, die directot opgingtoiïiectbijaezojgzjjn om verpleegkundige te worden, door- Arbeidsvoorwaarden
betrokken, tsnetzieKennuts een ioop een 3 jaarpjus 1Q maanden Tijdens de beroepsvoorbereidende
"»*QfOOtate werkgevers in de durende opleiding. In die periode periode wordt een leer-overeenkomstftyto' maak jekennis met de vele interes- afgesloten. Je ontvangt eert zakgeld

santé facetten van deverpleegkundige van 395 gulden per maand; de boekenHet De Wever-Ziekenhuis biedt zorg. De groottevan het ziekenhuis worden doorhet ziekenhuis in bruik-
depatiënten zorg van hoge staat borg voor een brede oriëntatie. \een gegeven.
kwaliteit, in vrijwel allemedische, Het **&& tevens ruime mogelijkheden Geïnteresseerde mensen met een
specialismen. Het ziekenhuis tot verdere specialisatie na jeoplei- uitkering adviseren wecontact op te
funoeert tevens als oDleidinas- clin9' nemen met hun uitkeringsinstantie,om
Immmmmlm^mrmVMmmmT^ ♦Je begint met een beroepsvoorberei- na te gaan in hoeverre het volgen vanmswmngvoorartsen, dende iode van 7 maanden, waarin per jOC(e mogelijk is met behoudspecialisten, verpleegkundigen jeeen goede theoretische basis krijgt van uitkering.mparamedici. Hetziekenhuis is jn de Centrale School. Naast veel Na het succesvol afsluiten van deze
geaffilieerdmetde theorie maak jeal enigekennis met periode wordt je 1e jaars-leerling met
Rijksuniversiteit Limburg. het ziekenhuis via oriëntatiestages. een leer-arbeidsovereenkomst voor
hihetbeleid staatpatiëntgericht' ' Na het succesvol afsluiten van de onbepaalde tijd. Het salaris dat je
heid voorop. Op verpleegkundig beroepsvoorbereidende periode volgt gedurende de opleiding verdient, is
en verzorgend gebiedkomt de zogenaamde klinische periode; je afhankelijkvan het leerjaar; het begint
n*tito'aJricMhêtdtotuitinaln 9aat mdc 'Praktiik'in-Doof een met 1170 gulden (exclusief eventuele„%Xn"J»nXLi combinatie van leren en werken, krijg toeslag va

a
nwege minimum (jeugd)-aandachtenzorg voor de indtvf jestap voor stap het vak onder de lo0n)

u
duelepatiënt enzijn situatie. j^^ ,oon;-

Geïnteresseerd?Welke kandidaten zoeken wij? VraaQ dan de informatiekrant opbij de
Wij zoeken schoolverlaters maar ook Personeelsdienst. Of vraag meteen
andere belangstellenden, die (tijdens kantooruren) inlichtingen bij de

Solliciteren tenminste aan devolgende eisen heer M. Feijen, pnze opleidings-
Schriftelijke sollicitaties kunnen lot

<*art .„h. _*_*_ -oördiff!o^ !ffs°" CWS-765666
1 april wórden gericht aan de «Leeftijd bij start van de opleiding toestel 81 6442. Sollicitanten worden
Personeelsdienst van het minimaal 17 jaar, in principe stellenwij uitgenodigd voor een informatie-
De Wever-Ziekenhuis, geen maximum leeftijd; middag over beroep, opleiding en
postbus 4446.6401 CX Heerten. " Minimaal MAVO-diploma met 6 selectieprocedure.
Vermeld in de linkerbovenhoek van vakken op D-nivo of een vergelijkbaar
jesollicitatiebrief FB/CO 01. diploma/ overgangsbewijs.

v De WfereS^fekenhuis '

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond is de organisatie van
boeren en tuinders in Limburg. Vanuit het secretariaat in
Roermond vindt de belangenbehartiging plaats van de bij de
afdelingen aangesloten leden.
Voor onze afdeling boekhouding vragen wij op korte termijn
een

ADMINISTRATEUR
Functie-informatie
Tot de werkzaamheden behoren 0.a.:- bijhouden van de geautomatiseerde financiële

administraties en salarisadministraties;
- samenstellen van periodieke resultatenoverzichten;
- mede-opstellen van de jaarstukken en begrotingen;- het voeren van een geautomatisserd factureringssysteem;- het controleren en bewaken van de

debiteuren-/crediteurenadministraties;
- verzorgen van aangiftes ten behoeve van fiscus en
bedrijfsvereniging;- werkzaamheden t.b.v. de in- en output van administratieve
gegevens;

- het meewerken an de verdere automatisering van de
administratie.

Functie-eisen
- een opleiding HEAO/SPD of gelijkwaardig niveau;- kennis en ervaring met een geautomatiseerde

administratie;
- kennis op het gebied van omzetbelasting, loonbelasting en

sociale verzekering;- goede contactuele eigenschappen en een grote mate van
zelfstandigheid;- leeftijd tussen 25 en 30 jaar;- affiniteit met het werk van deL.L.T.B.

Indien u belangstelling heeft voor bovengaande functie en
aan de gestelde functie-eisen meent te voldoen, dan gaarne
uw schriftelijke sollicitatie binnen 14dagen te richten aan de
algemeen secretaris van de L.L.T.8., ir. K. Kooien, postbus
960, 6040 AZ Roermond. ,30530

Wegens uitbreiding van onze activiteiten
vragen wij voor zo spoedig mogelijk een:

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER
die na een korte inwerkperiode zelfstandig kan
gaan functioneren in de verkoop van ons
veelzijdig aanbouwkeukenprogramma.
Voor deze functie zoeken wij iemand met hefst
enkele jaren werkervaring in een aanverwante
branche, min. middelbare opleiding, goede
contactuele eigenschappen,
doorzettingsvermogen en commercieel inzicht.
Leeftijd: 25 tot 35 jaar
Wij bieden de geschikte persoon; 'n prima
salaris en onkostenvergoeding cq.
provisieregeling.
Prettige werksfeer in klein team en goede
vooruitzichten.
Sollicitaties liefst schriftelijk of mondeling na
telefonische afspraak kunt u richten aan:

£^\ /7^ Lid A-N-V-K.
■arTrrP!! B _■ /_~T_~^_~P_~P_~l

\_y Keukens
Eikenderweg 77, 6411 V.J. Heerlen ,29544

Tel. 045-717555 of Postbus 83, 6400 AB

[PHILIPS

PHILIPS @
Philips heeft in Heerlen een servicecentrum dat de service verzorgt
voor de produkten die aan de consument zijn geleverd.
Het betreft hier voornamelijk audio- en video-apparaten. Het
servicecentrum verzorgt reparaties in opdracht van dealers en
consumenten.

Wij zoeken voor ons servicecentrum Heerlen een

MTS'ER ELEKTRONICA
met belangstelling voor service op consumentenelektronica.
Wij vragen: - MTS elektronica met wiskunde;

- bereidheid tot studie middelbaar elektronicus;
- bereidheid zich eventueel elders te vestigen.

Wij bieden: -een prettige werkkring;- interne vakopleiding;- goede studiefaciliteiten.
Als u interesse heeft en aan het geschetste profiel beantwoordt,
verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen te richten
aan:
Philips Technisch Service Centrum Heerlen,
Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen, t.a.v. de heer J.P. van Tiggelen. 130soe

i X
ProvincialeVereniging i

»Het Limburgse GroeneKruis« |
Binnen de dienst Beleidsondersteuning en Ontwikkeling ontstaat op korte
termijn een vakature voor de funktie van

arts m/v (50%)
FUNKTIE-OMSCHRIJVING: - aantoonbare affiniteit met beleids-
Tot de funktie van de te benoemen funktio.- advisering, onderzoek en ontwikkeling;
naris behoort 0.a.: " ervaring met automatisering strekt tot
- (in)direkte deskundigheidsbevordering aanbeveling;

van de wijkverpleging, met name op de - in staat en bereid zijn interdisciplinair
deelgebieden ouderenzorg en zorg voor samen te werken.
chronische zieken en gehandicapten, «rraiunpi AAT9 "alsmede het bevorderen van de afstem- sittard 'ming intra- en extramuraal op deze
aandachtsvelden; BIJZONDERHEDEN: .- het leveren van een bijdrage aan de Aancigiiinn in deze funktie zal voor bepaaio,
funkties van de dienst, te weten: onder- tijd zijn en wel tot 1 Januari 1990.
zoek, ontwikkeling en beleidsadvisering INLICHTINGEN ■ten aanzien van de thuiszorg. Inlichtingen over deze funktie worden

FUNKTIE-EISEN: desgewenst verstrekt door Mw. C.- bij voorkeur ingeschreven in het register Kooijman, sociaal-geneeskundige
van Erkende Sociaal-Geneeskundigen, tak stafafdeling Beleidsondersteuning en
Algemene Gezondheidszorg, danwei de Ontwikkeling, telefoon 04490-16161
huisarts-opleiding heeft gevolgd; SOLLICITATIES'- recent afgestudeerde basis-artsen met Uw belangstelling voor deze funktie kunt u
affiniteit met de Sociale Geneeskunde kenbaar maken door vóór 11 februari
worden ook uitgenodigd om te solliciteren; a s een brief te richten de provinciale

lÉ||||^ Vereniging Het Limburgse Groene Kruis,

lillll^^ tav. de afdeling Personeelszaken,
I Bk Postbus 125, 6130 AC Sittard.

Zaterdag 28 januari 198930
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Het Centrum voor Vakopleidingvan Volwassenen (CVV)
in Heerlen/Terwinselen maakt, samen met de gewestelijke
arbeidsbureaus, deel uit van het Directoraat-Generaal voor
deArbeidsvoorziening. In samenwerking met deGAB's en
bedrijven zorgt het CVV voor een groot aantal om- en
bijscholingsactiviteiten.

fc~ ' ' ~~~
MTS-er Wtb vim met genoeg
tennis en ervaring voor de
functie instructeur bankwerken

vac. nr. 89-02/LD

Uw taken:
Bij het Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen in

Heerlen geeft u praktische en theoretische instructie aan
cursisten. Vooral de begeleiding van volwassenen tijdens
de opleiding vormt een belangrijk onderdeel van uw
functie.

Wat wij vragen en bieden:
U heeft een opleiding MTS-Werktuigbouwkunde plus één
of meervakdiploma's op het gebiedvan machinaal metaal-
bewerken en gereedschapmaken. In elk geval bezit u een :
flinke deskundigheidop het gebied van hand- èn machine-
bankwerken en heeft u ruime ervaring in montage-
bankwerken.
Het gaatom een functie van 38 uur per week.
Uw salaris is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en
bedraagt maximaal ’ 3.616,- bruto per maand, met na
verloopvan tijd een mogelijk uitloop.

In het kadervan debinnen het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid geldenderichtlijnen voor inspraak bij
benoemingen, kan de selectieprocedure worden gevoerd
door een benoemingsadviescommissie waarin diverse
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.

Het ministerievan SZWwil meervrouwen en etnische
medelanders in dienst nemen en nodigt vooral ook hen uit
te solliciteren.Bij gelijke geschiktheidvan kandidaten
zullen zij worden benoemd.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Voor meer informatiekunt u bellen met de heer
A.F. Reinierkens, directeur CVV Heerlen, telefoon
045-720494.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten
aan het Districtsbureau voor deArbeidsvoorziening te
Maastricht, t.a.v. mevrouw G.M.A. van Uden, Stokstraat4l,
6211 GC Maastricht.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubli-
ceerd. Interne kandidaten genieten de voorkeur boven
externekandidaten.

HPCl MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
£\(Z EN WERKGELEGENHEID

JzÜu
ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS J|

VERPLEEGHUIS 'SCHUTTERSHOF 1

6440 AG BRUNSSUM
Voor de cursussen die starten omstreeks 1 september en 1

M november 1989, hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor

1 IEERUNG-A-VERPLEEGKUNDIGEN I
°e opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch
9edeelte. Het theoretisch gedeelte wordt gegeven aan de
centrale school voor de gezondheidszorg te Heerlen. De
Praktische opleiding vindt plaats in het ziekenhuis St.-Gregorius
te Brunssum. De eerste 30 weken van de opleiding, de
zogenaamde beroepsvoorbereidende periode, bestaat vrijwel
9eheel uit theoretisch onderwijs. Daarna wordt een periode van
theoretisch onderwijs steeds gevolgd door aansluitende
P/aktijkleerperioden in het ziekenhuis.
Tijdens de voorbereidende periode ontvangt men een zakgeld
yan ’ 395- per maand.Het salaris bedraagt gedurende het eerste leerjaar ’ 1170-
-bruto per maand, exclusief een toeslag voor het verrichten van
P/regelmatige diensten.De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor
bet ziekenhuiswezen.
■"terne huisvesting in de personeelsflat is mogelijk.
Opleidingsduur: 3 jaaren 10 maanden, waarin opgenomen de
voorbereidende periode van 30 weken.
vooropleidingseisen: MAVO-diploma op D-niveau met een aantal
exacte vakken, c.g. HAVO-diploma.
leeftijd: minimaal 17 jaar bij aanvang van de opleiding.
Gegadigden kunnen binnen 10 dagen schriftelijk een
sollicitatieformulier en een informatiebrochure aanvragen door

H^J^iddel van onderstaande bon. I
Deze bon uitknippen en in een enveloppe sturen naar:
2'ekenhuis St.-Gregorius,

6440 AG Brunssum.

Adres:

beeft belangstelling voor de opleiding tot A-verpleegkundige.■ ,3°5" L.D. 28-1-1989

/ x \
| stichting XKzrpleegtchuizen en 1
I bejaardenzorg kerkrade I

Zie jijhetzitten om metoverwegendoudereverzorgingsbehoeftige mensenomtegaan?
En denk jijgekniptte zijnvoor een uitdagende baan, waarin geduld en hard werken hand

in hand gaan?

Ja? I
Dan ben jijde

I leerling-ziekenverzorgende m/v I
diewij zoeken voor de opleidingsgroep, diein augustus 1989 start ten behoeve van de

verpleeghuizen Hambos en Lückerheide te Kerkrade.

Tijdens de voorbereidende periode van 30 weken theorieles krijg je’ 395- zakgeld
per maand. Gedurende de 2 daarop volgende jarenkun jewerken en leren met een

salaris van (bij aanvang) ’ 1170-bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd. ,
Ben je in augustus niet jongerdan 16 jaar+ 8 maanden?

Heb jeminimaal een L.8.0.-diploma met Nederlands en twee andere vakken op
C-niveau?

Schrijf dan nu een brief aan de heer H. Cox, personeelsconsulent van de afdeling JB
Personeelszaken van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade, JMarkt 52, 6461 ED Kerkrade, tel. 045-450592. M

; 1

y^y WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP LIMBURG
iHymSlKj Het Waterschap Zuiveringschap Limburg is belast met het actieve en passieve
iE-Ih^* waterkwaliteitsbeheer in de provincie Limburg.
"filSwhiJ De or9anisat'e bestaat uit de Sekretarie en de Technische Dienst.

\4ofD^V De afdeling Heffingen is een sekretarie-afdeling en bestaat uit een 3-tal Bureaus, t.w.
\*^ _^K Bedrijfsheffingen, Huishoudelijke Heffingen en Databank Heffingen.

De afdeling is belast met:
- Voorbereiding en uitvoering van aanslagen verontreinigingsheffing voor woningen en

bedrijven;
- Samenstellen en bewaken van bestanden van heffingplichtigen (momenteel ruim

420.000)
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een nieuw omvangrijk geautomatiseerd systeem van
gegevensverwerking waarvan de invoeringsfase nagenoeg is afgerond.
Het geheel van procedures, maatregelen en applicaties binnen de gebruikers- en
automatiseringsorganisatievan 'de afdeling dient zodanig te zijn dat er controle is op de juiste
toepassing van de regels en de volledigheid en juistheid van de bestanden en de daaruit
voortvloeiende aanslagen.
Bij de afdeling Heffingen is t.b.v. de verdere uitbouw van het beheer van de gegevens en
procedures en de advisering en signalering hieromtrent aan het afdelingshoofd de functie
vakant van:

MEDEWERKER INFORMATIEBEHEER (M/V)
tevens waarnemend afdelingshoofd
(vakaturenummer PZ/Heff-3)

Functie-informatie:- Het beschrijven, inzichtelijk maken en up to date houden van de binnen de afdeling te
volgen interne administratieve procedures en de te volgen procedures in de
samenwerking met externe instanties;- Het samenstellen van handleidingen;- Zorgdragen voor systeemdocumentatie;- Het verder uitwerken van een stramien voor het bewaken van de administratieve
procedures;- Coördinatie van de controle op volledigheid en juistheidvan de gegevens.

Daarnaast zal deze funktionaris het hoofd van de afdeling dienen te vervangen bij diens
afwezigheid.
Functie-eisen:- H.E.A.0.-bedrijfskundige informatica of soortgelijke opleiding;

" - Applicatieopleiding(en) gericht op bovengeformuleerd werkveld;- Ervaring met het opbouwen en beheren van grote bestanden mcl. controlematige
aspecten van een omvangrijk geautomatiseerd systeem strekt tot aanbeveling;- Leeftijd 25-35 jaar.

Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal ’ 6065,00 (schaal 12).
Standplaats gemeente Roermond.
Nadere informatie over deze funktie kan worden verkregen bij het hoofd van de afdeling
Heffingen, de heer W.C.G. Fiddelaers, tel. 04750-94444.
Sollicitaties dient u binnen 14dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het
dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiveringschapèimburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond, zulks onder vermelding van het vakaturenummer in de linkerbovenhoek van
zowel brief als enveloppe. '30551

l\l««f|#I I f»<i»is(|«'zoiiclfi<»l«fs«fic*fiwf iHtHtflijk zuid Hamburg |
%^ Jff hetoverloonS postbus 155

6411 te heerlen 6400 ad heerlen I

De Basisgezondheidsdienst is een door 11 in Oostelijk Zuid Limburg gelegen gemeenten ingesteld
samenwerkingsverbandter behartiging van basisgezondheidszorg. De dienst heeft circa 120 medewerkers
en is werkzaam op het terrein van algemene preventieve gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg,
jeugdgezondheidszorgen het ambulancevervoer. Het werkgebied omvat circa 290.000 inwoners.

Bij de afdeling EGAM, sector Gezondheidsvoorlichtingen -opvoeding zijn twee medewerkers parttime belast
met de tandheelkundige preventieve zorg.
Door het aanvaarden van een functie elders door één van de medewerkers is de mogelijkheid ontstaan tot
plaatsing van een

TANDHEELKUNDIG PREVENTIEF MEDEWERK(ST)ER

in een deeltijd dienstverband van 24 uur per FUNCTIE-EISEN.
week.

- Vereist is het bezit van het bewijsvan bevoegdheid
FUNCTIE-INFORMATIE. van mondhygiënist ingevolge het Mond-

hygiënistenbesluit(Stb. 1974, 151 en Stb. 1984,
De aan te stellen medewerk(st)er zal voornamelijk 175) dan wel het beschikken over een hiermede
met devolgende taken worden belast; gelijk te stellen combinatie van relevante tand-- het leveren van gegevens over de tandheelkun- heelkundige opleiding en ervaring.

dige zorgverlening ten dienste van de gezond- - Voorts zijn vereist goede contactuele eigenschap-
heidszorgplanning; pen, goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-- het ontwikkelen van preventieve tandheelkundige kingsvaardigheid.
programma's met betrekking tot de collectieve - Ervaring met gezondheidsvoorlichting en
toepassingenvan preventieve verrichtingen en de -opvoeding strekt tot aanbeveling,
tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en - Kandidaten dienen woonachtig te zijn of bereid te
-opvoeding; zijn zichte vestigen in ZuidLimburg enbij voorkeur

- het ontwikkelen van toepasbare instrumenten ter in Oostelijk Zuid Limburg,
stimulering van tandartsbezoek, inclusief het bij-
dragen aan het determineren en bereiken van
tandheelkundige risicogroepen en kinderen in ARBEIDSVOORWAARDEN.
achterstandsituaties;- het bijdragen aan de totstandkoming en instand- Van toepassing is de rechtspositieregeling en sa-
houding van de structuur voor de jeugdtandzorg. lariëring voor overheidspersoneel.

INFORMATIE EN PROCEDURE.
Verdere inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heer VA.J. Slenter, hoofd van de afdeling E.G.A.M.
Telefoon: 045-712611, toestel 259.I Schriftelijke sollitaties, onder vermeldingvan hetvacaturenummer EGAM 65 op de envelop, dienenbinnen

I twee weken te worden gericht aan de Directeur van de Basisgezondheidsdienst Oostelijk Zuid Limburg, de
I heer R.G.R Hagenouw, arts, Postbus 155, 6400 AD Heerlen. Een medisch en psychologisch onderzoek
% maken deel uit van de selectieprocedure. .

b.v. si-iectron elektro(tech)nische industrie
SI-LECTRON is in de markt sinds 1969. Onze onderneming, die inmiddels is
uitgegroeid tot 100 medewerkers, legt zich als co-maker van haar opdrachtgevers
toe op het confectioneren en assembleren van technisch hoogwaardige
componenten en produkten in het traject van draad, kabel, kabelbomen en
elektronica.

Voor de afdeling elektronica zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie
van

WERKVOORBEREIDER ELEKTRONICA m/v
De functie van werkvoorbereider is er op gericht dat vooraf aan alle ordergerichte
behoeften van de produktie wordt voldaan, zodat de produktie van de orders
efficiënt, op tijd en overeenkomstig de daaraan verbonden kwaliteitsnormen
verloopt.

Gevraagd wordt een middelbare technische opleiding elektronica met bij voorkeur
(enige) ervaring in een soortgelijk functie in de steer van industriële produktie.

Geboden wordt een interessante en belangrijke functie binnen een professioneel en
enthousiast produktiemanagementteam met een salaris overeenkomstig het niveau
van de functie en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Een medisch en psychologisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Uw interesse is gewekt?
Uw schriftelijke sollicitatie, met curriculum vitae, kunt u binnen 10 dagen na
verschijnen van deze adverentie richten aap/TJ ji s-^-—v 7
B.V. SI-LECTRON /lsl_#iK\ V*- "7t.a.v. H.M.J. van der Heijden /-4SP?~a "ro^if /
personeelszaken /^^Ki^v '^^>*>/postbus 31049 /Y/lKM^%litl£ys*7
6370 AA LANDGRAAF /v^ilS _^\T: /(Schaesberg) // h*ao^j )f /

si-iectron
Voltastraat 11, 6372 CX Landgraaf, Nederland (industrieterrein Strijthagen)

postbus 31049, 6370 AA Landgraaf, Nederland
telefoon 045-320320, telex 6524, telefax 045-320901 immo

Hogeschool

Katholieke Leergangen

Sittard

mKLS)representeertmLimburgeenum^Du * onderw,js.fSJddtaS"£S^l^ïïK»teken in I
Aan onder meer docentenDuiKen^ fa voefen
hetVoortgezet°nd^J\^^^Cfteontstaan, lnhetbesefvakTechniekzalm^nab.jetoeMtetetteo" _
fl2__^

Educatieve Opleidingen

IL^hogeschcolgaatopkorteW I
oprichten. Deze vakgroep ge^gf'a'fen\atverleningSaCtviteiten.
nascholingen aan ond^^^^rtentho^ias_ dooCntCn.d_hunvak I

rStSA*S"Sïa- - aanstaande leraren.

Wy zoeken: I
(101) 1

pO Eer^yaJ^rwrAeider J
Econom^^heWetenschq^Een

\ ë£__=*^___«&"«|
EEN DOCENT: m
j/C M^mêmE^^KlL-—J (103)___ 1
/G Bedr^seconomie__1 > (104) |
X_ Bedriffsadministmm

(105)

uitbreSing van de benoemingsomvang

Hetspreektvanzelfdatdevakg^l^dfva^pdezorgendeverantwoc^^^^_ oobouwvan de studienchtingenAlgemene n°"*
R -verdeelt de taken IvS^tóderzonitvoor hetf»««^ _£"£££»* aan de samen-

Daarnaast is de vakgioeplcder b.j"^f^"„ nieuwe activiteiten j
werking met andere vakgroepen en de "nmatór'urn ëkmnchun g, en :SSoepleiderbeheert de aanfj^^SSgeuEn last but not least \toteedfeXwaakt «ü|gg» «B*^*_.J
bewaakt de vakgroepleider de kwaliteit

De medewerkers dienen uiteraard *" van contacten
Wetenschappen te bezitten.Tothun taakbehoort ne

g
_

adviesstru mren.
Sittard in het bijzonder. ,-yi3 BBRA. docenten maximum 12!BBKA.
inschalmg-.vakgn^epleidem^m"^^^^Kathoüeke Uergangenwordt
ln hetkadervan hetemanc^aDeWao^-
toestel 22 (HKU>) U»*"»» Personeelszaken
„__-*--- -* » Ss^'^^J^i---*»Katholieke Lcc___; n___"foi" 102, 103, 104 of 105^
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klaar voor duizend bezoekers per dag
Na tien jaarvoorbereiden en bij-
na twee jaarbouwen is deze week
op de top van de Cauberg in Val-
kenburg het kuurcentrum Ther-
mae 2000 gereed gekomen. Het
50 miljoen kostende projekt ver-
wacht weldra gemiddeld duizend
bezoekers per dag. „Mensen die
zelfstandig, bewust en actief in
een ontspannende omgeving wer-
ken aan een optimaal functione-
ren en uitbalancerenvan de licha-
melijke en geestelijke vermo-
gens," zo legt direkteur Henk
Verschuur in het kort de basisfi-
losofie uit achter het projekt, dat
door hem en zijn collega-fysio-
therapeut Marcel Jaspars is opge-
zet.

In die filosofie speelt water een
belangrijke rol. Voor het tot
stand komen van Thermae 2000
was het aanboren van thermaal
water dan ook van essentieel be-
lang. Op een diepte van bijna 400
meter onder de Cauberg werd
twee en een half jaar geleden vol-
doende warm en mineraalrijk wa-

ter gevonden, dat bij onderzoek
door Duitse deskundigen werd
gekwalificeerd als 40.000 jaar
jong, oerzuiver en beantwoor-
dend aan de strengste EG-nor-
men en de wettelijke Duitse be-
palingen voor wat de heilzaam-
heid betreft.

Water, terug te vinden in de ver-
schillende binnen- en buitenbas-
sins, 'whirlpools' en een lotus-
bad, maar ook in dé sauna's,
Turks stoombad en Romeinse
dampbaden, vormt de hoofdmoot
in het kuurcentrum. De twee
thermale bronnen leveren water
van 24,6 graden, maar dat wordt
door warmtewisseling verder ver-
hit, zodat de bezoekers in de ba-
den water met een temperatuur
van dertig graden aantreffen.

Toen eenmaal water van de ver-
eiste kwaliteit en warmte was
aangetroffen werd definitief be-
sloten tot de bouw van de Ther-
mae 2000. Banken, andere inves-
teerders en de initiatiefnemers

staken geld in het projekt. De ge-
meente Valkenburg betaalde de
boring. Nog net op tijd werden
WIR- en IPR-premies binnenge-
haald. Het rijk en de provincie
gaven bovendien subsidiesvoor
het vernieuwen van de toegangs-
wegen, aanleg van parkeerterrei-
nen en de bouw van een brug
over de Cauberg.

door

ian diederen i
In de tien jaren voorbereidings-
tijd reisden Jaspars en Verschuur
de hele wereld af om te zien hoe
kuurcentra door de eeuwen wa-

ren opgezet. Zij namen nauwge-
zet in zich op wat elders goed en
wat fout was. De Valkenburgse
Thermae moesten in hun streven
menselijkerwijs gesproken per-
fekt zijn. Dat streven naar per-
fektie komt tot uitdrukking in de
opmerkelijke architektuur van
het deze week gereed gekomen
gebouw. Het pyramidevormige
gebouw vloekt niet met de omge-
ving van de Cauberg. Dat zou een
complex met een totale vloerop-
pervlakte van 10.000 m2wel doen
als het boven op het glooiende
terrein van park 't Hoogt was ge-
zet. De massaliteit ziet men aan
de buitenkant niet omdat een
groot deel van de ruimten, met
name de zeven miljoen kostende
machinekamer, de kleedzaal en
het solarium zich onder de grond
bevinden.

De pyramide als bouwvorm werd
niet voor niets gekozen. Men be-
weert dat de pyramide rustgeven-
de en genezende energieën uit-
straalt op levende organismen. In

de Thermae 2000 zou dat heel
sterk te ervaren zijn in de nok van
het gebouw waar boven elkaar
twee meditatiezalen zijn inge-
richt.

Het streven naar perfektie vinden
de bezoekers ook terug in de in-
richting en afwerking van het in-
terieur. Een op harsbasis vervaar-
digde kunststof als bekleding van
de baden, Romeinse leisteen als
vloerbedekking, massief Fins gre-
nen voor de blokhutten van de
sauna's, slijtvast en niet te be-
schadigen glas in de kleedhokjes
en opbergkastjes, om enkele
voorbeelden te noemen.

Komende dinsdag opent het
kuurcentrum zijn deuren voor het
publiek, dat er dagelijks van ne-
gen uur 's morgens tot elf uur 's
avonds terecht kan. „Het liefst
hanteerde ik een prijs waarvoor
men dan onbeperkt in de Ther-
mae kan verblijven: baden, de
sauna's bezoeken, aan de condi-
tie werken in het gymnasion, zon-

nebaden in het solarium, en voor-
al ook rusten, op adem komen in
deze jachtige wereld," zegt direk-
teur Verschuur. Om praktische
redenen is dat niet mogelijk.
Mensen blijven aan tijd gebon-
den, ook al zouden ze dat juist in
de Thermae niet moeten. De re-
geling is nu dat men voor 25 gul-
den twee uur, voor 32 gulden drie
en een half uur en voor 48 gulden
onbeperkt kan verblijven. Het
entreepasje geeft toegang tot alle
voorzieningen in de Thermae.

In Valkenburg werd Thermae
2000 eerder het projekt van de
eeuw genoemd. Feit is dat nooit
eerder een 'attraktie' van die om-
vang in het toeristenstadje werd
gesticht. Bij lange na niet. Bo-
vendien is een kuurcentrum met
thermaal water tot nog toe uniek
voor Nederland. Met gemiddeld
duizend bezoekers per dag het
hele jaar door wordt kuurcen-
trum Thermae 2000 ook de trek-
ker in het streven naar de zo ge-
wenste seizoensverlenging.

# De grote foto geeft een o^
zicht van de grote badruirnte,i
pyramidevorm van het Therf1

gebouw is tot in de nok te zl
Op de voorgrond het lotuS"^met onderwatermuziek. /"
top zijn de ramen te zien van
meditatieruimte.

Foto rechtsboven: overzicht*
de grote badruimte in Thef1^
2000. Het ongechloreerde #*
is blauw vanwege de erin v0
komende mineralen.
r.
Daaronder een impressie va*1
buitenbad: het30 graden »>ar
water dampt in de koude bv' 1

lucht. In de parkachtige o"
ving waant men zich haast i"
buitenlands kuuroord.

L.

En tenslotte ziet men hoe de ,
zoekers zich door de trop^
hortus via een zwemstraat tv*
buiten kunnen laten drijven-

Foto's: WIDDERSHOvJ
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Klachten aanleiding uitspraak Nationale Ombudsman

Als subsidie vertraagt:
vergoeding renteverlies " Het bio-

klimatisch
woonhuis
van Joop
Dankbaar
in Thorn.

Foto:
JANPAULKUIT

Enorme glazen wand verwerkt zonnewarmte

Bio-klimatisch
huis van

Joop Dankbaar
e Nationale Ombudsman, mr
rs M. Oosting, heeft het mi-
'sterie van Volkshuisvesting,
|üimtelijke Ordening en Mi-
fu op de vingers getikt om-
at dit in een aantal gevallen

te laat heeft uitbe-
eld. Oosting dringt er op aan, dergelijke gevallen het voor
'e benadeelde ontstane rente-
:erUes te vergoeden.
,* Ombudsman komt tot zijn uit-
maken bij de behandeling van

Cipsafdrukken
prominenten

op Bouwbeurs
frert?.r het motto '7000 jaar stuk-
Poo Vlert het Bedrijfschap Stuka-
L fs-, Terrazzo- en Steengaasstel-
j^bedrijfeen feestje op de Bouw-

(Ha rs- Deze wordt gehouden van
Kdag t/m zater^ag as. in de Ma-

> e"al van het Jaarbeurscomplex.
H daSen lang ontvangt het bedrijf-
Of, aP STS gasten in een ter plekke

Uwde stucwerk-tempel. Ver-
V if°Ver de nele week zal een
"ipt »' prominenten, te beginnenMinister Nijpels van VROM,
gib handafdruk laten maken in
*Ulf aldus verkregen gipstegels
g6tl

en te zijner tijd een plaats krij-
en. ln het permanente expositie-
tr^ *rum van de branche, het Cen-
0h in Veenendaal.
d.e sand 288 kan de bezoeker van
ü'nr?eUrs van zijn of haar gezicht
ker ,en tien minuten een gipsmas-
ln k maken.
verdet theater van de tempel worden
We r auc*io-visuele presentaties
st^/Ven > waarmee men in ruime
van Pen door de 700uJaar historie
ge jj stucwerk gaat. Mede door het

Van een PersoonliJke hoofd-
<V n waant de bezoeker zich ge-
ier^nde zeven minuten in een an-
W^ "Jd. Deze presentatie is een
Otin ag van een nog niet eerder

verzocht historisch gebied.

twee klachten. Een daarvan is af-
komstig van een inwoonster van
Nederweert, de andere van een coö-
peratieve vereniging in Eindhoven.
De inwoonster van Nederweert "klaagt over het te laat ontvangen
van een premie voor een premie
B-woning in het kader van de be-
schikking geldelijke steun eigen
woningen. Als gevolg daarvan
bracht haar financieringsinstelling
haar rente in rekening.

Het ministerie noemt alsreden voor
de vertraging de overschakeling
van een handmatig naar een geauto-
matiseerd uitbetalingssysteem. Bo-
vendien onstond er tegenslag bij het
testen van een computerprogram-
ma.

De Ombudsman noemt dit onvol-
doende rechtvaardiging voor een
vertraging. Het ministerie had
maatregelen moeten treffen om de
uitbetaling te doen plaatsvinden op
het moment waarop de betrokkene
dit mocht verwachten. Zij had daar
immers haar financieringsbeslis-
sing op afgesteld. Oosting noemt de
gedragingenvan het ministerie 'niet
behoorlijk.

Dezelfde termen gebruikthrj bij zijn
beoordeling van de klacht van de
coöperatie uit Eindhoven. Deze
moest anderhalf jaar wachten op
een beschikking geldelijke steun
voor een complex huurwoningen.
Als reden hiervoornoemt het minis-
terie overbelastingvan het ambtelij-
ke apparaat. De ombudsman noemt
ook dit onvoldoendereden voor de
vertraging.

Hij heeft het ministerie gevraagd in
de beschikkingen geldelijke steun
eigen woningen en geldelijke steun
huurwoningen tijdstippen op te ne-
men waarop aanspraak op uitbeta-
ling onstaat. Bij termijnoverschrij-
ding zou het geldelijk nadeel aan de
belanghebbende moeten worden
vergoed. Het ministerie heeft laten
weten een werkgroep te hebben in-
gesteld, die bekijkt of dit kan wor-
den gerealiseerd.

Informatie over leveringsprogramma's en adressen

Bouwdisk: aanvulling
pakket bouwprodukten

Elf jaar geleden introduceerde deNederlands Bouw-Dokumentatie
de eerste editie van het NBD-sys-
teem. Inmiddels is dat uitgegroeid
tot een produktinformatie in ge-
bruik doorruim 5.500 betrokkenen.
Kenmerk van dit systeem is de gro-
te mate van vergelijkbaarheid en ge-

detailleerdheid.In de loop der jaren
is het bestand aangevuld met alge-
mene en specifieke bouwprodukt-
informatie en omvat inmiddels 18
ringbanden en een index.

Uit deze index is de Bouwdisk ge-
groeid, dievolgende week op de In-

ternationale Bouwbeurs 1989 van
de Jaarbeurs in Utrecht wordt geïn-
troduceerd.
De Bouwdisk bevat informatie over
produkten, merken, leveringspro-
gramma's en adressen van de Ne-
derlandse bouwbedrijven en is ont-
wikkeld voor aanneminsgbedrij-

Uniek systeem
voor tuin- en

kamerplanten
°°«

de klein behuisden en voor bewoners
*an flats of appartementen met een balkon isvoor gebruik binnenshuis en buiten een ba-
lsPfogramma ontwikkeld voor een levende.. keurige decoratie. Maar ookvoor mensen
ie afscheidingsmuren van de tuin of een

*lfle hoek van het terras willen aankleden is
j*11systeem geschikt. Hetkan ook worden ge-
ruikt als decoratiemateriaal in winkel enetalage.

s*et uitDuitsland afkomstige 'Schafergarten'
bi °,ntwikkeld door een rasechte kweker en

edt variatiemogelijkheden te over en is te-vens geschikt voor hydrocultuur.
et systeem is gebaseerd op sterke, vorst- en

hittebestendige plantenbakjes, die niet ver-
kleuren. Daarmee is het mogelijk om zelfs op
een beperkte oppervlakte een bloemen-,
planten- ofkruidentuin aan te leggen.

Kenmerkend hierby is de regelbare waterre-
serve, die mét de dubbelebodem in de bak-
jes, verzorging van de planten tot een mini-
mumbeperkt entoch een voorspoedige groei
en bloei waarborgt.

Het basisprogramma omvat naast kwartron-
de bakjes met een hoogte van 14 cm een aan-
tal hulpstukken voor ophanging van de bak-
jes naast of onder elkaar.

Een kompakte en stevige plantenstandaard
is geschikt voor aankleding van grotere
ruimten of als losstaande tuinversiering. Het
programma omvat verder een plantenwand,
ideaal voor klimplanten. Een tafelstandaard
voor 4 plantenbakjes geschikt voor gebruik
op overloop of gewoon als kamer- of terras-
decoratie.
Informatie over prijzen en levering verstrekt
mevrouw Agnes Rupert, Vervoornstraat 15,
3882 XX Putten, _ 03418-60018. "Een aantal mogelijkheden met het

systeem

ven, woningbouwverenigingen, ar-
chitecten, bouw- en ingenieursbu-
reaus.
Het opzoeken van informatie is mo-
gelijk op produkt of op merk, op in
de bouw gehanteerd Sfß-kode, op
bedrijfsnaam etc, alsmede een aan-
tal printopties.
De disk is ontwikkeld voor MS-
DOS computers en wordt geleverd
op diskettes van 3,5 en 5,25 inch.
Het totale pakket van de Bouwdisk
omvat 3 diskettes van 3,5 en 5 dis-
kettes van 5,25 inch.
De computer waarop Bouwdisk
wordt geïnstalleerd dient een ge-
heugen te hebben van 512 KB en
een vaste schijf van tenminste 3,5
mB.
Er zijn twee versies verkrijgbaar
met in beide gevallen dezelfde
bouwproduktinformatie. Versie 2
heeft ook nog een funktie als toe-
gangswijzer tot het NBD-systeem.

Demonstratie vindt plaats op stand
298 van de NBD in de Marijkehal
van de Jaarbeurs. Nadere informa-
tie over Bouwdisk verstrekken me-
vrouw E.V. Schmitz en de heer I
R.de Vries, @ 05700-10844.

Een van de fraaiste wo-
ningen die ik totnutoe ge-
zien heb is het zogenoem-
de bio-klimatisch woon-
huis van Joop Dankbaar
(45) en zijn vrouw Mia
Geelen (47) in Thorn. Het
is een multifunctioneel
woonhuis met kantoor en
geïntegreerde woon-
ruimte voor een bejaarde
ouder, Dankbaars
schoonmoeder van 83
jaar. Het woonhuis staat
net anderhalfjaar.

Zeer markant is de immense
serre pal op het zuiden, met een
glasoppervlak van 150 vierkante
meter dat doorloopt van de
grond tot vrijwel aan de nok toe.
Het glasoppervlak is verdeeld
over drie etages. In de januari-
zon is het er heerlijk toeven. De
eerste etage van de serre is nu
koel. Dat komt omdat de wo-
ning voor een deel is ingegraven
in de grond. Op de tweede etage
is de temperatuur heerlijk aan-
genaam en op zolder is het 40
graden Celcius. De drie etages
staan in open verbinding met el-
kaar. De warme lucht stijgt op.
In de nok wordt die afgezogen
om de achterliggende ruimte te
verwarmen.

Om te stikken
„'s Zomer is het hier boven na-
tuurlijk om te stikken. Maar
door ventilatie kan ik de tempe-
ratuur in de hand houden. Nee,
's zomers zitten we altijd op de
begane grond in de serre".

Joop Dankbaar heeft met de
serre een passief en aktief zon-
ne-energiesysteem. Het is straks
de bedoeling om de zomer-
warmte op te slaan in een water-
tank van 30.000 kuub om daar-
mee 's winters het woonhuis te
verwarmen. De tank is ingegra-
ven en voorzien van een halve
meter dikke laag steenwol. Het
is eigenlijk een reusachtige
'thermosfles. De tank zit al in de
grond achter de woning en
vormt als het ware een grasheu-
vel waar het huis tegenaan is ge-
bouwd. De heuvel en een deel
van het dak zijn ingezaaid met
een kruiden en bloemenmeng-
sel. Ook staan er fruitbomen en
-struiken op de helling. „Over
een jaar over tien zie je geen
heuvel meer. Alleen een bos",
zegt de technisch tekenaar, die
thans werkzaam is bij een ma-
chinefabriek.

Voor zijn baas zwierf hij over de
hele wereld. In Scandinavië
maakte hij kennis met hout-
bouw. „De Zweedse huizen
spraken me enorm aan. Hoe kan
het dat die woningen daar net
zoveel energie verbruiken als in
Nederland, terwijl het klimaat
er veel kouder is? Isoleren van

het dak met 400 millimeter!
steenwol is daar heel gewoon. g
Overstekken van het dak be- *
schermen de gevels. Het interes- "

seerde me allemaal mateloos. Ik *wilde er alles van af weten."

Bouwvormen
„Dan kom je ook vanzelf bh' *

oude bouwvormen terecht: wo-!*
ningen in een A-vorm hebben ,
een zo groot mogelijke inhoud -
op een zo klein mogelijk opper- Jvlak. In de Ijzertijd bouwden ze .
al op die manier. Ik wilde al die *
dingen; de houten woning, ener- *

doorsnede

door egbert hanssen

gie-zuinig en oude bouwvorm in
één woning realiseren. Maar
vind maar eens een architect,
die precies jouw idee aanvoelt
en kan uitwerken. Ik vond er
geen. Daarom heb ik het ont-
werp maar zelf gemaakt en op
papier gezet. Ik heb geen archi-
tectuur gestudeerd maar ben ge-
woon logisch aan het werk ge-
gaan. Gewoon de eenvoudigste
technieken, die leveren meestal
het beste resultaat", aldus
Dankbaar.

Hij had het geluk dat het ge-
meentebestuur en bouw- en wo-
ningtoezicht van meet af aan po-
sitief stonden tegenover zijn be-
doelingen. Wel hebben nogal
wat inwoners van Thorn tijdens
de bouw hoofdschuddend staan
kijken. „Sommigen meenden
dat we een atoomkelder bouw-
den", zegt Mia die in haar serre
schitterende planten kweekt.
Petunia's bloeien er overdadig.
Een kamerlinde heeft er wortel
geschoten en staat op dit mo-
ment groen in het blad.

Volgens Joop Dankbaar kan
zijn idee ook goed gerealiseerd
worden in goedkopere woning-
bouw omdat zijn systeem de
gas-rekening klein maakt waar-
door de totale woonkosten bin-
nen de perken blijven. „In de
stad bijvoorbeeld zou een gras-
dak helemaal niet misstaan.
Gras produceert zuurstof en
bloeiende kruiden zijn een mooi
gezicht".
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Spmtbewust

" Tuinzitje voor de behandeling.

In de sector lakken en verven
voor gebruik door dhz'ers heeft
de ontwikkeling en research van
nieuwe produkten een hoge
vlucht genomen. Tal van bedrij-
ven hebben zich toegelegd op
het vervaardigen van kwalitatief
hoogwaardige en milieuvriende-
lijke produkten.
Eenresultaat van deze ontwikke-
ling is een spuitlak, waarop tal
van knutselaars lang hebben ge-
wacht. Met deze lak is het moge-
lijk duizendendingen in enrond
het huis een fris kleurtje te ge-
ven.
Dupli-color Aqua-lak is lood- en
cadmiumvrij en het verrassende
is dat deze lak binnenshuis ge-
bruikt kan worden omdat er
minder spuitnevel dan bij de ge-
bruikelijke spuitlakken ontstaat.
Bovendienwordt een drijfgas ge-
bruikt dat de ozonlaag niet aan-
tast.

Neergeslagen spuitnevel kan
zeer snel met behulp van water
en zeep afgewassen of gecorri-
geerd worden zolang de lak nog
niet uitgehard is.
Voorwaarde is wel dat de te be-
handelen ondergrond glad,

Kleurechte lakfilm
voor autokras

Spuitlak voor
milieubewuste

knutselaars
droog en absoluut vetvrij is. Bij
een sterk absorberende onder-
grond is het zaak het te verven
projekt vooraf te gronden om
daardoor een beter resultaat te
krijgen. Het nieuwe produkt is
weerbestendig, licht-echt en
blijft duurzaam hoogglanzend.
Het leveringsprogramma omvat
12 verschilende kleuren.

Lakfilm
Lelijke krassen en door steen-
slag veroorzaakte putjes op de
auto bezorgen menig autobezit-
ter veel hoofdbrekens. Ook daar
is een eenvoudige oplossing voor
gevonden.

Met de Dupli-color Lakfilm is
het repareren van de kras net zo
snel, als die is ontstaan. De kras
krijgt geen kans in een roestbult
te veranderen.
Hoe werkt deze film? Een stukje
van de lakfilm wordt van het dra-
germateriaal afgenomen, wordt
op de betreffende plek geplakt
en klaar is het karwei. Optimale
hechting na 5 uur.
Het is een stukje droge zelfkle-
vende zuivere lak. Verkrijgbaar
in originele kleuren en ook spe-
ciaal voor metallic lak. Het is
licht- en weerbestendig en geeft
een goede hechting bij hitte en
kou. Ook de wekelijksewasbeurt
thuis ofin dewasstraat brengt de
film nietvan zyn plaats.,

Handig verpakt in strips en ge-
makkelijk op te bergen in het
dashbordkastje in geval van on-
aangename verrassingen.
Meer informatie over deze eerste
hulp voor de laklaag van uw auto
en over de eerder genoemde
spuitlak verstrekt Vogelsang Ne-
derland BV, Antwoordnummer
1477, 6500 VB Nijmegen, « 080-
-553690. "En na de behandeling met de nieuwe spuitlak.
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'nWaterbed,
hetidealeslapen
Slapen op een Aquadroom waterbed is de J'^fiJJ nfihQo^^J

meest gezonde en komfortabele W^W^^Zg^^^^-—^
manier van slapen. Het matras past _J_^^^^ \\T\WW tÈtzich volledig aan uw lichaam aan, _^^^^^^^^^^^\ _^^_fc
zodat de bloedsomloop maximaal I I I ' i ’ *j M n —-fl
is en de wervelkolom ontlast V

W^^^
BONGERD29 HEERLEN

|__I___è__s_^!^!Zs!!r:--.-.| 045-717324

28 min H9: maxmaU drruk .oor vr>|« bloMkircuiaM f |V JlL J_^l I _#r^V JvJI il
De ingebouwde thermostaat zorgt voor de -—"^—— I "T||TJ?J?TS!jT!I!^""Bl-

ideale temperatuur in elk seizoen. En door " warerDeaaen
een uniek systeem ligt u altijd rustig op een T T^„AAivyr mrr nv^rr .Aquadroom waterbed en lekkage is uitgeslo- * GUN JE LICHAAM Hb 1 BfcMh»
ten. Daarbij passen Aquadroom waterbedden
in bijna elke slaapkamer en in onze speciale
Aquadroom studio kunt u de verschillende
modellen op uw gemak bekijken en uitprobe-
ren. Kom en overtuig uzelf.i_ ■ _

nweruri
ramen + deuren

" advies in onze m p ishowroom I
Hoensbroek: f ' > yM

Tel. 045-224581 /■ ' I
Langbroich: Bi'x _!

Gangelt (Selfkant) \\'
Tel. 09-4924546016 "——

krêngs I

'jTW GEMEENTE
Xlßk KERKRADE

VERKOOP ONROEREND GOED
De gemeente Kerkrade biedt ler verkoop aan 4 bouwkavels aan de
Anseldedaan voor de bouw van vriislaande woonhuizen.- kavel A, groot ca. 611 m2, prijs ’ 47.500,-- kavel B, groot ca. 696 m2, prij j ’ 50.000—-kavel C, groot ca. 675 ml, prijs ’ 50.000—-kavel D, groot ca. 510 ml, prijs ’ 42.500—
De verkoopprijzen zijn exclusief B.T.W.
Inlichtingen bij de dienst Rovom. afdeling grondzaken en
eigendommen, 8e verdieping, gemeentelijk administratiegebouw, tel.
045-467592.
De secretaris, burgemeester en wethouders,
mr H.W. Knebel. drs. J.H.H. Mans. 130517

-

Zeer ruim, rustig geleg. halfvrijst. herenh. met uitb.,
cv., gar. en tuin. Gr. L-living, ruime woonkeuken m.
eikeh. aanr.comb., zeer gr. hobbykelder, waskelder, 4
slpk., badk. en bergzolder. E.e.a. is geïsoleerd.

Vr.pr.: ’ 147.500,- k.k.

In bosrijke omgeving geleg. gr. bungalow m. fraaie tuin
(1000 m 2). L-living, 3 gr. slpk., gr. hobby/sportruimte,
logeerkamer, garage, waskeuken etc. Ook zeer ge-
schikt als praktijkwoning.

Vr.pr.: ’ 275.000,- k.k.

Groot, sfeervol, aan plein nabij centrum gelegen he-
renhuis metcv., 10kamers, keuken, badkamer en kel-
der. E.e.a. is geschikt als kantoor, praktijk, pension of
woonhuis.

Vr.pr.: ’ 165.000,- k.k.

VOORN
STEENBAKKERS
Dr Schaepmcnracri 41 Beek

Q449Q-75815 fl]
Makelaardijonroerend goed ,£_%!

"S
DfcS. DE LA HAVE

" makelaardij o.g. " taxaties
" verzekeringen " hypotheken

f HOENSBROEK
Halfvrijstaand woonhuis met grote tuin. lnd.: kelder; I
beg.grond: woonk., keuken, badk., toilet, div. stallen. §

1 1e verd.: 3 slpks., plus toilet. 2e verd.: zolder (vaste I
1 trap). Badk. kan op 1c verd. gesitueerd worden.
| Bouw garage is mogelijk. Ruim pand. Percoppervl.

± 600 m2. Gas-c.v.1 Prijs ’ 139.000,-k.k.
HOENSBROEK
Diverse appartementen: prima lokatie: hartje |
Hoensbroek. lnd.: gang, keuken, badk., slpkamer, I
woonk., gas-c.v. Berging aanwezig.
Prijs ’ 49.000- k.k.
HOENSBROEK
Te koop garage (centrum),

f Prijs ’ 9000- k.k.

HOENSBROEK
Luxe appartement: hartje centrum, lnd.: hal, ruime 1
woonkamer, keuken, 3 sip.kamers, badk. (ligbad),
dakterras (zonzijde). Bouwjr. 1984. Onm. te aan-
vaarden. Eigen gas-c.v.
Huur ’ 900,- (huur garage mogelijk).

__- 045-223434
ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR

V Hoofdstraat 88, Hoensbroek J

i ":- "'■"■■"-""■■■" "-" -"-" ■ '-" "-" -""" """""■'"""""""-■""

DIT IS UW UITZICHT OPKASTEEL HOENSBROEK
Daar. . waar de huizen in aanbouw zijn, is I " : I *Binnenkort voor bewoning gereed
Hoensbroekop zn mooist. > " "i^^H_____l_i. * Nog slechtseen beperkt aantal
De JulianaBernhardlaan en de Kasteellaan M/ j|r> woningen is ter beschikking.
iseen van de beste woonstanden in een V f—s Ï^TÏ^tS^S* rsfeervolle omgevingmet volwassen bomen * < t ■_ \\ \% x ty
en stijlvolle bebouwing. Vanuit de woningen, i .»^~-£_» "Tl** ■arüf^JS -■ J**;- W i^'dM
gebouwd op de plek waar deze lanen zich \ «Jh- V*T\M yJL JU!f7O e;^' u% ,__
kruisen, hebt u een mooi uitzicht over het *^fe^Sltl2____ «"nst vlrbet^ng"'8 en 0
parkachtige weideland, dat deel uitmaaktvan ~jrrr~T — informeer naar de mogelijkheid om ■
het grondgebiedvan Kasteel Hoensbroek. l_ü___ _J Jr'iic°'°o'""g^"
Gerieflijke indeling: l<amer is voorzien van een ligbad, vaste was- 'V ,> **mSj^JK§|
De Z-vormige living is ca. 30 m 2groot. T.p.v. tafel en tweede toilet.De royale hobbyzolder ■^\^T'"^kH
de zithoek is een royale glaspui geprojec- is bereikbaar-via een vaste trap. - -:^S^''.^«H|
teerd, waardoor u een fijn tuincontact heeft.

..».«■_» 'De garage biedt vanwege het schuine dak Verkoopprijs’ 175.Ü00-v.o.n. " ~'^**,^______i
voldoendebergingsmogelijkheid. Premie-C regeling 1987. Een eenmalige ____!
De verdieping heeft een logische, goed door- bijdrage ad.’ 6.500,- belastingvnj. J&JTÊjm
dachte indeling. Dit resulteert in ruime , , .;. ■■^ê^^^^^^slaapkamers, die alle mogelijkheden bieden ...r -J
voor een optimale inrichting.De luxe bad- * .■.^-W^.X'V'^aiaßr_Ml

\ i."^«-__k § & IKéé T
f JL^_Le_i aWWX WÊ-,: ■ n .iit__S_B_l_i_H_F_^_^l_^_H
~ '^ti_Kfl_jJß''''l__ _B_l_#^_l__l,&___S___Hv_- HfatonH

_j___M_-_^-^^^^^^^^^^»|p^ | Gaarne vrijblijvend volledl^I I \/ 1 Makelaardij onroerend goed Hypotheken Verzeker,ngen UI IMI informatie Over de woning'
■ ■ I I#^^|^ te Hoensbroek.I nn PVIHRPPH9 sss,rs'sr 1■ i—nn—i ■ KPn ---.-oo r

A | H1I■ ■_■■■ ■—I <°tSOOuur ■ Naam
I I Adres

Stienstra Makelaardij BV ■ Postcode/Plaats
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen I Telefoon
Telefoon 045-712255* ■ In ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra

U ■—_——_———-_—■__,! Makelaardij BV, Antwoordnummer 40. 6400 VB Heer

llllllllllllllilllllllllllllllllllllllll
Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

f PARKET
★ SPECIALIST IN EIKEN, GEBORSTELDE PLANKEN
★ Lamellenparket van ’ 109- voor ’ 92-
-★ 8 mm, massief eiken parket ’ 59,- gelegd
★ Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting
★ Nu bestellen, prijs vast tot 1-7-1989
★ PEGASUS LEVERT FORMICA VLOEREN
Bel nu ofbezoek showroom voor verdere informatie

(fS^\ PEGASUS PARKET GELEEN
wSfJp Rijksweg Zuid 233, tel. 04490-46675

|5| Geopend van 10-18 u., Donderdag tot 21 u. Jï

Te huur aangeboden
bedrijfsloods

m.i.v. 01-03-89.
Oppervlakte 1500 m2, hoogte 5 meter, gelegen
nabij aansluiting autoweg Heerlen-Geleen en bij
het industrieterrein De Koumen.
Tel. te bevragen van ma.-vr. 045-238802. «hm

gg-__ffifflßLßmnmit SISmlifta"
s?srs,s -~ ~- nars. gjü fessgr 27;; S»_y^ SS" HS-SS*— SskXSE
legen halfvrri.staand land- rijkse woning met berging, draagbaar Prijs/119.000.--k.k. -mb garaige, gro .e zonnige tuin u«g va g — keukenblok, luxe badk met
huis in uitstekende staat van tuin, kelder, werkk. dichte „„,..„ ü '^ «7 m°met _Sn haara onderhouden.^^ --, ligbad, bidet. 2 slaapk. berg-
onderhoud met blijvend vn, keuken, woonk.. badk. met ft,,. KERKRADE H ca. 67£ met^e" haard

_
-L~ _-* zolder Dak geheel ver-

uitzicht aan achterzijde lnd: ligbad. 3 slaapk. en vliering. West Zeer goed onderhou- (a lesbrander) keuken met 1 |J 9,«Ö m*M \ nreuwd. Ged. met dubb.

K^^-S-s: Pnis/145000-kk 29& Jl &ïï_W3t Kris^ ..■ ** _ n beg,.
tentje, vvuuun. ei »c ° odiimcciim U —TN. uunnnk T slaank badk met kon, badk., zeer luxe urtge- IM____Y^ftß?- !§_s.-
tehjk open komplete keuken BRUNSSUM H 888 woonk. J siaapx Daax mei . . —timaal HH PSTtS 1 II 41
ca. 62 m^. plavuizen vloer, Centrum Riant gel apparte- ■ ligbad, en 2e toilet. Boven- voert *°l*»r. Pancloptimaa gy^ « 1.k Ij _*open haard, 3 slaapkamers, ment met uitzicht op vijver- ■<_"§ verd met parketvl. Dak re- gersol en zeer luxe atge mSfa^amWfß mmmSmm§ *_—I■ . !___ Mb
luxe badkamer, bergzolder. park. berging, woonk. met —■ '!■ centelrjk vernieuwd. Tuin ca. £8rl%,-q 000 kk 2959 Wk*' ■JKgf?y_rarw_-.al
Zeer groot souterrain tot. ca. open keuken ca. 41 m 2,aan- 10 m diep, gel. op het zui- Prijs/ „auuu. K.k. zbsb MP**, ~_ . "MOlt^!
71 m*met provisieruimte en sluitend groot terras met den. KERKRADE H i-«. Prijs/134.500,--k.k. 2941 Bfißßgi_ir"~— a "iSooVaktUk'uimte^Rondom itfaa^UTbadk méTf^ „MÉB11*11^!! m« kalde? wm6'^^^ £^R9ririOkk^lS SCHAESBERG H ;
het hurs bevindt zich een W^"»^ Prrjs/169.000,- k.k.2834 "nto.te'uten met "envou" Pr„s ’289 000,- kk 2749 SOMAtbBtHU - Py|
go6d „Mq^"«rviXe "f HFFRIFN ü 2 dl9B install. bijkeuken, ber- NIEUWENHAGEN H onderhouden hoekwoning 33 «P»~»?B_IBouwjaar 1976.Oppervlakte g Srhfndelen Herenhuis met "TT-I ging. 4 slaapk., badk met Landgraaf. Ruim ouder half- met berging, tuin woonk. 30 . W/f7'
m PasfaVtzu^ Woonhuis met dakte?ras kelder woonk WH "gbad en toilet. Gel. op loop- vrijst woonhuis met oprit, m 2 met plavvl.. keuken met HH»i_n_rM__ ,e

pafke,v|kesme.:e <u3k'en afaand «n^ntrum. woonk me, allesbrande, Prijs/97 500,-kk 2607

■RyjaaSU ?r0!e woonk., keuken, b,- me, Install. badk. 3 slaapk. ■£ Pr.|S’ 77000,-k.k 2700 d*hle teute" m«ms«n.an moderne baarnet gr,,s.sa H 0/WORM S H
5SÏ"*_ keuken, serre, 2 slaapk.. en grote zolder ~_" KERKRADE H 1?m ri," 3slaaDk'envaste Overdraagbare rijkssubsidie Geheel gerenov. woning metIJBE?^ badk Zolder Prij./109.000.-k.k. 2821 Vrnk Zeer ruim woonhu" r p'SiuStr^oldèr moge.ijk 'van ’' 14.000,-. berging, tuin. prov, errhob-

■^ .f" HEERLEN H _PIBIB_BHI 9ed. onderkelderd, grote Dak in 1987vernieuwd. Met Pand met roll. mefmltall _dk met^gbadJ. ! Palemig, halfvrijst woon- P"js/r 000.--k.k. 2802 woonk. c.^ wintelruimte, roll! 2871
P")s/126.000.-k.k. Hlaapk%n zolder. Met alu-

■Pa~BlS ___*__.*£ hu.s met bergmg en hof. KERKRADE H bergingen. 5 slaapk. berg- '7 SCHAESBERG H mm.umkoz. therm begl en

é Mm ZTte^l^StZe RKoEy"Relc DhEwoonhu,sme, zoldVme, 3 slaapk. Tu,n ca. O.RSBEEK H Go d d d w rol

iÖCHÖLTZ^ H r_J| slaapk. (mogelrjkherd voor 3e iK^_ J^ „
Halfvrijst woonhuis met ga- prii«r?fU 000 kk 2063 32 m 2metplav.vl. open keu- IT>_L^. huis met garage, L-vorm. woonkeuken met kunststof vIJLbIM n
rage. provkelder, woonk. ca Prijs/84 000. kk 20fa3

ke
_

met .Astall., 4 slaapk.. Bg-— *§"'"■"--,, woonk metopenhaardpart,,, install. badk. met ligbad. 3 Vrijst ouder woonhuis gel
35 m 2met ged open keuken HEERLEN H badk met ligbad Zolder. Na- ■fcSfidPßr separate keuken met royale slaapk en vaste trap aan de bosrand me: woonk
met houten install. bi|keu- Srhaesberaerveld woon- genoeg geheel met roll. ~Ki■«■! Poggenpohl install, tuin op naar zolder_^ t.ot. ca Jöm keuken me

met d,v.aanslu„pun,en. SWSfIS SSï"üS^'tTn gfheel 3er- Pnjs/l 57 500,-kk 2970' |i Fff zuiden,P 3 slaapk badk. en Pr.js/109.000.-k.k. 2719 unststrfjnswn^mrt
l*ïï£' keldert, woonk. aparte keu- KFRKRADE ü _____l_! urtgebouwde zolder Spouw- SCHAËSBERG g keuken. 4 slaapk . zolder en
P^s/89 000,-k.k. 0955 HEERLEN H tenm« dry. app 3 slaapk. KERKRADE P9IPR|» 2812 Centraal en rustig gel. in di- rurme provkelder

'J Schaesbergerveld. geheel I^^^Tyvi k k 2611 met kelder, royale woonk. J y rekte omgeving van nieuw Prijs/128.500,- k.k. 0895
BOCHOLTZ H onderkelderd woonhuis met Prijs//a.uuu,-k.k. zon

met haard eetkeuken v«jH EUygj SCHAESBERG H winkelcentrum ruime sou- ggu^^alrrjs, drrve-rn rnk^slatk^badk.Tn HOENSBROEK H "^^Tl^ SlSSffi lÜTlft'ff «ïfn SÜ^-SS^L. «S
woning in kindvriendelijke vliering/20|der Zeer ruim inged. woonhuis u

llu.rhte|,n tb_Te, jiTan„rté —— m dTen met ontimate ken met aanrechtcomb. met m 2 in centrum gel front-
buurt met berging was- Pri|S/83 500,-k.k 2783 met garage, gel. ,n een rus- ?a"aï KERKRADE H Srivacv en mo?el ikh "oor app., tuin ca. 6m. diep, breedte ca. 15 m., uitst voor
ruimte woonk met aed_ _|J tige straat, nabij centrum, slaapk turn ca_^um^o ep, KbHKKAUt. n P"vacy en m^ehjkh_ voor k 26 m, wk me| de bouw van een vrijst.

Sk badk me, ligbaden HEE"LE
C
N „J1 royale woonk. dichte keu- Jn'duS'SSgl9 Dak gehSlli m^fslaapk'.SySTo woon^ 34 mf^ed op'en ligbad. 3 slaapk Ged hardh. woonhuis. Aanvaarding d-

letoilet Aambos. Fraaie goed onder- ten grote tuin met vijverpar- open teutenme, kunstst. in- rTeuken met compl instalL. 3 koz:.endub£begl L^Vcnonf, u ,7A2
Pnis ri27ooo kk 2830 houden vnjst bungalow met tr, 3 grote slaapk badk rijs/1 39.500,-k.k. 2971 siall, badk, balkon, berging slaapk, badk me, ligbad en Prijs ’99 500,-k.k. 2121 Pnjs/60000,-k.k 2742
Pr,js/127 000,-kk 28JU tuin, mp^ garage, 2 kelderrs. vaste trap naarzolder alwaar _^ in souterrain. Vrijwel geheel 2e toilet Ruime hobbyzolder eou.--■,„, ü ..,.-.f„ □woonk. 40 m 2met parketvl 4e slaapk. cq. hobbyruimte. KERKRADE H me, therm bégl Netto — SCHAESBERG H WITTEM H
BRUNSSUM H en open haart, aparte keu- Hoiz Woonhuis met garage, maandlast ca. ’ 395, per _*_tftf_ Op de Heugden Uitst. onder- Party Uitst onderhouden
Goed onderhouden woon- ken, 2 ruime slaapk., badk. ____^__JR kelder L vorm woonk met maand : .__tf HHI houden halfvrijst woonhuis woonhuis me, woonk., keu-
huis me, berging, luin, tel- me, ligbad Éflfll __ plantenvl., ruime eetkeuten. Prijs ’É9 000,- k k 2886 BMflß_P^i met garage, turn, woonk 40 ken, 3 slaapk , badk en vaste
der, dichte keuken, bijkeu- Prijs/247 500,-kk 2972 Hi§Bp^f^B badk met ligbad 3 slaapk S"BIB m ' keuken met eetbar en trap naar ruime zolder Tuin-
ten. eethoek. J'thoek 2 '- B " tra

a naar zo|der KERKRADE H _Ml|_| !nlta " 3 5, laapk," badk met berging Mogelijkh. over-
slaapk, luxe badk. met dou- HEEHLbN M ■ È^_ «^ Tuinca 13m diepenvrrrwel West Uitst onderhouden tWM B_T ligbad en 2e toilet en vaste namerijkssubsidie
che, ligbad en CB"""^l";^ *%*"% MIE- —-I* i geheel met roll woonhuis met L-vorm. S ,rap naar zolder. (’27.500,-).■ Prijs’l4s.ooo.-k.k. 2614

ur. C m Cppr>clf ü£Ë n^cT iep' carpor e n)S doorzonwoonk, 4 slaapk, mÉÊ
UCCPIC.G ü U,«, onderhouden aesch" Prrjs/119.000,-k.k. 2797 SCHAESBERG H badk. met ligbad en 2e toilet M

S^^SÏÏ- SSSiS H__-|TI BL'TEI„ m mp ga" K^B- 000-l'-fc- 2726 M
teuten^ijtelitea3lslaapk . goed omsloten tuin op zui- jj i --^J^rn^ rage L_vorm " woonk met roll. woonk 30^mB,k°pc "ab^centrum woonhuis fifl |l|JliFlla

Se m!;ap9banaSanr 2ez,otirr BJWBa-IT 1Ü mThSTt-T^S^ -onYen schuifpui. dicW met' kelder, tuin, L-vorm. 132000-k,. 2796

(UI |M| Gaarne vrijblijvend

■SSfS I ö\^l^ voiied.qe informatie over Njjam j I = Kantoor Heer len TeL Of_5.-J^;^^__B
HH^H Bestaande woning nr.: Straat: I\^m \ilXmmmW Postcode/plaats: { I M= Kantoor Maastricht, Tel. 043 - 252933.1I—^ d -J ■I — _ ■ |_T~ I Tei- I <mr^ira_^»XTr?rmff!

Ir-" 111 "l ■" II I ' 1 ..TTTm ln ongefrankeerde gesloten enveloppe | __fllnÉlikiÉËMÉH ÉPPfli IPiÏPPI_Riff !__^__m __^__H aaL^^^^^^^^^^^J zenden aan: Stienstra Makelaardij BV ■ HljKjljJmmm^Wm*fxmmmM HM Antwoordnummer40,6400VB Heerlen I ~y_P
■ÉJÉÉÉÉ-ÉÉ-É-ÉI-I ■ I JlE'rj-'IT-^-f-rl1 » "lm" ■'!'■ »'■»■*■■■■■■---■"■"■■ |

HOMO, liesbies, bi-seks op
zoek naar een relatie. Buro
Correct helpt diskreet. Gra-
tis inschrijven. 045-451453.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
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
Alleenstaanden zaterdags
en zondags gezellige dans-
en CONTACTAVOND in
de kelderbar La Chalet in
Treebeek. D.J. Richard -
Wim. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25a, 045-211375.
Dames v. 20-30 jr., zoekt u
een serieuze relatie! Tot 15
febr. betaalt u alleen de in-
schrijfkosten. De kans van
slagen is zeer hoog. Huw.-
rel.-bem.buro LEVENS-
GELUK. 045-211948.
Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Rustige j.man, 27 jr. zkt
VRIENDIN voor ser. rela-
tie. Br. met foto onder crew.
ret. Br.o.nr. HK 659 Limb.
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge vrouw, 31 jaar, zoekt
leuke VRIENDIN om sa-
men vrije tijd door te bren-
gen, zoals winkelen, bio-
scoop, uitgaan, sporten, etc.
Br.o.nr. HO 672 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
J.man 36 jr. zkt. VRIEN-
DIN voor ser. rel., kinderen
geen bezw. Br. o.no. Va
5678 LD Reinaldstr. 40,
6301 EC Valkenburg.
Levenslustige weduwe 66
jr. zkt. intelligente PART-
NER met zonnig karakter
om sam. het mooie in het le-
ven te beleven. Br.m..foto
en korte levensbeschr.
wordt altijd beantw.
Br.o.nr. SB 041 L.D. Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Elke dond. vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^
Nette alleenst. heer 51jr.
zoekt 'n serieuze huiselijke
alleenst. VROUW. Ben in
bezit van auto. Br., liefst
met foto, ond crew. ret.,
ond. nr. Ho 678 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE, Hoensbroek .
Zaterdag 28 januari gecos-
tumeercT bal voor AL-
LEENSTAADEN in café
The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanvang
20.30 uur. Bewijs verplicht.
Het bestuur.
Vrouw, 60 jr zkt. VRIEND
tot 65 jr., lfst. m. auto.
Br.o.nr. SB 044 LD, Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf^
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HEERLEN (de Erk)

% i f 239.000-k.k. g
Éi ..«*" . "'s a\ ■ _! Halfvrijst. herenhuis me*

HH?' 'SSf garage, lnd.: beg'-9<zA
mmmmmwfm* 81.. _H royale hal, woonkame^gj__K_U_^-^ JwJBÜ J4B met open haard 40 m" 0UytèjH goed geout. keuken, te «

■ ras + tuin, garage. '^||E verd.: 3 slaapkamers. *gf
"■——^^————W^——■ badkamers. 2e verd|j
zolderruimte via vliezotrap. " Goede isolatie » GrondopP gj
440 mz. Aanvaarding vrijwel direct. i■_k HEERLEN NRD.

Jv' 340.000- k.k._JH Op ± 110 m 2grond ka-g
Jl_i rakteristiek gebouwd|j

$?%Jrk woonhuis, bj. 1985, goe°a
lnd.: sout- gj■ kelder. Beg. gr: hal. 3

I wonkamer 39 m 2,prima 3- „«IBBWUMIUIMi^ S keuken- garage 10.00 *gj■■■■■■■■■■■■■■1 4.00, terras + tuin. Leo
verd.: 3 slaapkames en goed geout. badkamer. Aanvaarde gj
in overleg.

HOENSBROEK
JH_HVW_I (nabij centrum)

J| ’198.000- k.k.
I :. ratfS tÉ ■_! Luxueus uitgevoerd vrij- j

HL^H| st. woonhuis, lnd.: ke 0■ der; beg.gr.: hal, woon' gj
~**"T^gf E kamer 46 nr" met open gj~BBJ! haard; studeer/hobbyka' §

1 mer ±18 m 2, moderne |
P~■ dichte keuken, tuin «n |

garage. 1e verd.: 2 slaapkamers, luxe badkamer. Aanvaar- g
ding vrijwel direct.

LANDGRAAF_ ’ 195.000-k.k.
J? *****- ■ Vrijst. woonhuis met c."■ gj"#£ Ben garage, lnd.: kelder |

Kr_n H Beg 9r-: ha|. woonkamer |Ul^^JHgoed geout. keuken. 2e |l_flf|B living, garage terras ' g■ tuin. 1e verd.: 3 slaapka; |■ mers + badkamer. 'e |_^~^~^~^~»W^^_M^_* verd.: zolder via vliezO" g
trap. Aanvaarding direct.

-tfrMtiriri -- a-__a - " 1

fc_Pi '"■■** |m J complete keuken in«J-|!£____ %*&£&£■ app-, studeerkamer 12*|
mM^mmmmmmmWSmmmi. jam m 2, terras en rondom^

tuin. 1e verd.: 3 gr°te|
slaapkamers, goed geout. badkamer. 2e verd.: zolderruimt6- g
Aanvaarding vrijwel direct.

%ff VOERENDAAL
\K ..?..* «■-. ■/- _a ’ 167.500-k.k.— | Type halfvrijst. met ga'B' <

H ge. lnd.: hal, inpandige
■ garage, woonkamer 4/ |
M m 2met parketvloer, keu' g■ ken 5.15 x 2.50, terras + g
■ grote tuin (op het zuiden) g■ grenzend aan bos. ' J.■■^■■■——__i verd.: 2 slaapkamer» j

(mog. 3), badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet
Aanvaarding in overleg.

| Woning ofbedrijfspand verkopen?%
■ Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

\ " Makelaar o.g. "" Taxaties

" Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

I makelaardijP J
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllli



" Handig voor het plaatsen
van een hetelucht- c.g. magne-
tronoven en andere keukenbe-
nodigdheden

MAASTRICHT - „Sinds de
energiecrisis en daarna volgen-
de forse stijging van de brand-
stofkosten, is de isolatie van
huizen en gebouwen sterk toe-
genomen. Met name is men op
advies van de overheid begon-
nen met het isoleren van spouw-
muren. De niet te verwaarlozen
subsidiegelden hebben erg veelhuiseigenaren ertoe bewogen de
spouwopeningen met allerlei
soorten isolatiemateriaal te vul-
len. Een van die- goedkoopste-isolatiematerialen is het UF-
schuim. Maar in de praktijk is
na enkele jaren gebleken dat
deze vorm van spouwisolatie
vaak tot grote ergernis kan lei-
den. Bij sterke luchtverontreini-
ging kan het regenwater zuur
worden en via regendoorslag
aan de buitengevels in kontakt
komen met dat schuim. Het
zure water tast dit dan zodanig
aan dat het tot ontbinding over-
gaat, de isolatiewaarde neemt af
en er komt formaldehydegas
vrij. Deze constatering heeft in
kringen van deskundigen nogal
wat opschudding veroorzaakt."
Dat zegt de Maastrichtse vocht-deskundige Nico Lardenoije.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 24 januari 1989
Na de. discontoverhoging (0,5%) van de Nederlandse Bank, zijn debanken er als eerste toe overgegaan hun hypotheekrente-tarieven teverhogen. De gemiddelde verhoging bedraagt 0,3%. Verzekeraars en
pensioenfondsen hebben laten weten dat zij een renteverhoging over-
wegen.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. inpet garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,96

ljaar» 1,5 6,6 6,96 6,8 7,15
3 jaarl» 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaarll 13 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

10 jaar" 13 7,6 8,04 73 835
15 jaar" 13 8,0 8,47 83 8,69

ABP 2 jaar"» 1 6,0 637 63 6,48
5 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 733

10 jaar" 1 6,8 7,12 7,0 7,34
15 jaar" 1 7,0 7,34 73 735

Amrobank var." 13 6,4 * 6,75 6,6 6,96
2 jaar" 13 6,8 7,15 7,0 7,39
5 jaar" 13 7,3 7,71 73 7,93
7 jaar" 13 73 7,93 7,7 8,15

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 6,5 6,95 6,5 6,95
10 jaar" 1,5 6,8 7,27 6,8 737
15 jaar" 1,5 7,0 7,49 7,0 7,49
30 jaar" 1,5 7,4 7,92 7,4 7,92

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,4 6,69 6,6 6,91
5 jaar" 1 7,0 7,34 73 735
7 jaar" 1 73 7,55 7,4 7,77

10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 6,5 630 6,7 7,01
3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 735
5 jaar" 1 73 7,66 7,5 7,87

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 6,3 6,59 6,5 6,80
5 jaar" 1 6,9 733 7,1 7,44
ljaar" 1 6,5 6,71 6,7 6,91
5 jaar" 1 7,1 7,33 7,3 7,54

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 6,6 6,96 6,8 7,17
3 jaar" 13 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 73 7,93
7 jaar" 13 7,5 7,93 7,7 8.15

Pancratiusbank vaiJS jr." 1 6,9 7,23 7,1 7,44
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,71

10 jaar» 1 7,4 7,77 7,6 7,98

Postbank 2 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 73 735 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 7,2 735
4/5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
stabiel" 1 7,6 7,98 7,8 830var.» 1 xxxx xxxxx 6,9 7,12
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
stabiel» 1 xxxx xxxxx 8,0 837

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,0 734 73 7,55
5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
3 jaar» 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
5 jaar» 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 63 6,48 6,4 6,69
3 jaar" 1 6,7 7,01 6,9 733
5 jaar" 1 6.9 733 7,1 7,44
7 jaar" 1 7,1 7,44 73 7,66

Westland-Utrecht stand. 1 jaar" 13 6,7 7,23 6,9 7,45
standaard 5 jaar» 13 73 7,77 7,4 7,99
standaard 7 jaar» 1,5 7,4 7,99 7,6 831standaard 10 jaar» 13 7,6 8,21 7,8 8,43
standaard 15 jaar» 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim ljaar» 13 xxxx xxxxx 6,9 7,452ekw. 1988 budget var.4» 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
BouwfXim. Gem.lsp.v.) 5 jaar» 2,1 6,9 738 6,9 738
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 10 jaar» 2,1 73 7,61 73 7,61
BouwfXim. Gem.lsp.v.) 15 jaar» 2,1 7,4 7,82 7,4 7,82
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 30 jaar» 2,1 7,8 835 7,8 835
FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar» 1 7,3 7,69 7,4 7,80
FGH (Kapitaalhyp.) 10 jaar 2' 1 7,6 8,02 7,7 8,12

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 6,8 7,12 6,9 733
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 7,0 7,34 73 735

10 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,55
15 jaar" 1 73 7,87 73 7,87

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,1 7,34 7,1 7,34

15/20 jaar" - 7,5 7,76 7,5 7,76

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98
(lage lasten) 14 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

" Maandbetaling achteraf » Halfjaarbetaling achteraf
" Maandbetaling vooraf *' Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

" Niet alleen oudere gebou-
wen hebben 'last' van een grote
wateropname aan de kant
waar de slagregens staan,
maar veel meer nog de nieuw-
bouw waar sterk absorberende
bouwstoffen zijn gebruikt. Tal-
loze vochtproblemen kunnen
dan ontstaan.

hebben genomen tegen vochtdoor-
slag is danook zinloos. De conclusie
is dan ook dat een goede spouwiso-
latie zeker is aan te bevelen, want .
het wooncomfort wordt er doorver-
hoogd, grote hoeveelheden kostba-
re energie worden bespaard en de
klant heeft er bovendien financieel
voordeel aan. Deze doet er echter
wel goed aan zich te overtuigen dat
de spouw die moet worden geïso-
leerd voor dat doel geschikt is. Om
klachten over vochtdoorslag in ge-
vels te voorkomen kan men een hy-
drofobering van de buitenmuren
overwegen."

Het profiel is geschikt voor de ver-
werking van elk soort plank van 18
mm dikte en het is verkrijgbaar in
de lengtes 60, 100 en 200 cm, in de
kleuren wit, bruin of licht grijs. Bij
toepassing van spaanplaat wordt
geadviseerd een goede kwaliteit
persing te gebruiken. leder profiel
wordt geleverd kompleet met
schroeven, pluggen en eindkapjes.

Het systeem is gemakkelijk schoon
te houden omdat het strak tegen de
wand wordt gemonteerd. Een ideale
toepassing dus voor keuken en bad-
kamer.

Vergeten
„Bijna niemand realiseert zich", al-
dus Nico Lardenoije, „dat de in-
vloed van vochtigheid op de warm-
tegeleidingvan poreuze bouwmate-
rialen en het daaruit voortvloeiende
verlies aan warmte-energie erg
groot is. We denken dan bijvoor-
beeld aan de gevels van huizen. Ook

de overheid heeft in de Nota van het
Isolatieprogramma voor Energiebe-
sparing dit zeer belangrijke aspect
vergeten. Dat is toch op zn minst
verrassend", aldus Nico Lardenoije.
„Aan de hand van onderzoekingen
in een groot aantal vochtschade-ge-
vallen is komen vast te staan dat het
beslist de moeite loont - en niet al-
leen uit een oogpunt van het voor-
komen van bouwschade- huizen te-
gen hemelwater te beschermen.
Men voorkomt daarmee een te grote
afkoeling, vooral in de winterperio-
de."

Mooi veelzijdig en sterk

Onzichtbare
plankhouder
? fraai en onopvallend systeem|clr bevestiging van legplanken,

k 1 aanbrengen van vensterbaken
|k, gordijn- of koofüjsten is Spur

L,UuJ'. gemakkelijk te monteren alu-
k^umprofiel waarmee in een

planken of glasplaten
Leral tegen de muur bevestigd
"«hen worden.

Jjjk zjj een vernuftige constructie
j?fthet profiel een groot dragend

Bij een plankdiepte van
r« cm is een gewicht van 75 kg perrakende meter geen probleem.

F's bij een plankdiepte van 40 cm
C" het systeem nog met gemak 40

Per meter aan.

Door een simpele aanpassing van
het systeem is het ook mogelijk om
een glasplaat van 6mm dikte sierlijk
en klemvast aan de wand te monte-
ren. Daarbij wordt de glasplaat over
de hele lengte ondersteund. Ver-
krijgbaar in de kleur wit en in de
lengtes 60, 100 en 200 cm.

„In het algemeen is het oppassen
met gevels die bij voorbaat al vocht-
problemen opleveren. Isoleren zon-
der eerst de vereiste maatregelen te

Hij vervolgt: „Bij een uitgebreid on-derzoek is ook gebleken dat klach-
ten over vochtdoorslag vaak ont-
staan nadat een spouwisolatie is ge-
maakt. Over het algemeen geven
isolatiebedrijven geen garantie te-gen vochtdoorslag en moet de klant
maar zien hoe hy zijn huis weer in
orde krijgt. Bij bedrijven die alleen
garantie geven op de deugdelijk-
heid van het isolatiemateriaal en op
de juiste wijze van aanbrengen, kan
de klant in zon geval niet reklame-
ren. Dat de spouwmuurin bepaalde
gevallen ongeschikt is voor isolatie,
wordt door isolaiebedrfjven verzwe-gen. Dat huizen waarvan de buiten-
gevels zrjn geverfd in principe niet
geschikt blijkenvoor spouwisolatie,
vertellen de zogenaamd deskundige
isoleerders evenmin aan hun klan-
ten."

De kostprijs voor de plankhouder
variëren met de lengte van ’ 19,70
tot ’ 62,20. De eindkapjes kosten
per paar ’ 2,15. Het systeem is ver-
krijgbaar brj de Fa. Jos Dupuis in
Heerlen en de Gamma-bouwmark-
ten.

Jaarlijkskomen bij de huisarts of in
het ziekenhuis zon 10.000 babies,
peuters en soms ook kleuters met
vergiftigingsverschijnselen. Een ge-
middeldevan 30 per dag dus.

Rode Kruis
lanceert
gifwijzer

Oorzaak is meestal het feit dat de
kinderen thuis huishoudelijke pro-
dukten of geneesmiddelen eten en
drinken.

Subsidieregeling
woning-

aanpassing
gehandicapten

bp gemeenten hebben meerCv°egdheden gekregen bij
t verlenen van subsidie voor

K JjPassing van woningen van
Zrj kunnen

Ovortaan zelfstandig beslissen
45 nnn SUDSidie-aanvragen tot"voo gulden. Voorheen lag derens 0p 15.000 gulden. Dat
hu- net ministerievan Volks-

Ruimtelijke Orde-
ij ng en Milieubeheer maandag
"■ Meegedeeld.

In alfabetische volgorde gerang-
schikt staan de meest voorkomende
produkten met daarachter instruc-
ties voor wat te doen in geval een
kind iets gevaarlijks heeft gegeten
of gedronken.

Het Nederlandse Rode Kruis geeft
daarom in samenwerking met Uit-
geverij Brunstee een nieuwe versie
van de bekende Gifwrjzer uit. Hier-
in zrjn opgenomen 250 produkten,
die voor kinderen bij inname ge-
vaarlijk kunnen zijn.

Brede vensterbanken
buigen warmte af...

Hydrofoberen is namelijk het door-
drenken met een waterafstotende
oplossing. Men impregneert stoffen
om ze eigenschappen te geven die
ze uit zichzelf niet hebben. Door het
kleurloos hydrofoberen van gevels,
zodat ze byregenval niet meer door-
nat worden, ontstaat er ook minder
verlies aan warmte-energie.
Door een hydrofobering met Polysi-
loxaan GHL kan de wateropname-
capaciteit van minerale bouwstof-
fen met meer dan 90 procent wor-
den teruggebracht. Dat betekent
dat gevels van huizen niet meer
door en door nat hoeven te worden
en dat warmtegeleiding naar buiten
tot een minimum wordt beperkt.
Een aanzienlijke energiebesparing
dus."

„Met betrekking tot woningbouw
en energiebesparing werd in de af-
gelopen jaren in toenemende mate
gesproken over isolatie. Isoleren is
niet alleen een kwestie van het vul-
len van spouwmuren met thermo-
isolerende stoffen, of het aanbren-
gen van isolatiemateriaal bij het
dak, maar ook van dubbele begla-
zing en het gebruik van isolerende
bouwstoffen. Zeer belangrijk bij dit
laatste is het gebruik van hoogpo-
reuze materialen, waarbij de lucht
in de poriën als uitstekende isolator
fungeert. Een vervelende eigen-
schap van deze minerale bouwstof-
fen is echter dat ze wateropnemend
zrjn. Om dat euvel te ondervangen,
kan men een 'hydrofobering' toe-
passen

Isoleren

regeling heeft tot doel om
Ber> uOVerheidssubsidie woni-ng b°uwkudig en woontech-
Sor>° i

aan te Passen aan de per-
omstandigheden, of

dio Verhuizing van een gehan-
trowute m°gelijk te maken. Be-
Veßi en kan daardoor thuis zo-
tior, m°gelijk zelfstandig func-
der "f6." en is zod°ende min-
njn afhankelrjk van hulpverle-g of opname in een tehuis.

Tevens attendeert de Gifwrjzer op
ingeburgerde gewoontes. Bijvoor-
beeld is het bij inname van een
agressieve stof niet altijd aan te be-
velen om het kind te laten braken
omdat de stof dan nogmaals door de
slokdarm gaat en dus dubbel zoveel
schade kan aanrichten. De gewoon-
te om het kind direct een glas melk
te laten drinken blijkt in veel situa-
ties juist fout te zrjn.

sijihop andere punten is de
€eldt egelingaangePast- ZÜ
e n ook voor woonschepen
vonr , vergoedingsregeling
h "^ verhuiskosten voor ge-
ten " caPten en hun huisgeno-
" !s versoepeld. Europa Nostra heeft de omvangrij-

ke restauratie van vijf Middeleeuw-
se binnenstadskerken in Utrecht
bekroond met de zilveren medaille,
de hoogste onderscheiding van de
federatie van verenigingenvoor mo-
numentenzorg uit 22 landen.
De restauratie van de Domkerk, de
Janskerk, de Nicolai-, de Jacobi- en
de Buurkerk in Utrecht duurde
twintig jaar en kostte 83 miljoen
gulden. Ze is uitgevoerd onder lei-
ding van architect T. van Hooger-
vorst uit Amersfoort.

Onderscheiding
Utrechtse

stadskerken
De gifwijzer is te koop bij alle Ne-
derlandse apotheken en de meeste
tijdschriftenzaken voor de prijs van

’ 7,95, maar is ook te bestellen door
overmaking ’ 10,- (’ 7,95 + porto-
kosten) over te maken op giro 22.000
t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis
te Den Haag, onder vermelding van'RodeKruis Gifwijzer'.

Redenen genoeg om de gifwijzer in
huishoudens met kleine kinderen
een plaatsje te geven in keuken of
badkamer.

"De nieuwe uitklapbare
Gifwijzer

Vergeet niet zondagsavond ofmaandagmorgen vroeg de stand
van uw gasmeter op te nemen,
die op de meterkaart te noteren
en te vergelijken met de tabel in
deze krant.

hangt. Kort uw gordijnen daar-om m tot iets boven de venster-bank. Dan heeft de opstijgendewarme lucht vrij spel; die kan di-rect de kamer in. Vergeet danniet de gordijnen te sluiten. Ge-sloten gordrjnen zorgen, vooralals ze dicht zrjn gewezen, vooreen goede isolatie.

Vensterbanken zyn er niet alleen
om uw planten een plaatsje te ge-
ven. Ze zorgen er ook voor dat de
opstijgende warmte van uw ra-
diator of gevelkachel wordt afge-
bogen en de kamer ingestuurd.
Brede vensterbanken hebben
meer effect dan smalle. Door uw
vensterbanken te verbreden,
kunt u de afgegeven warmte be-
ter benutten, terwijl het cormfort
verbetert.

titip ministerie is een voorlich-
'rleentampagne1eentampagne gestart om ge-
üikc »»n' de Gemeenschappe-«Sï Medische Dienst (die deSüb^nten adviseert over de

C"aanvragen) en gehan-
od hP norganisaties te wijzen

*^ue nieuweregeling.

Maar brede vensterbanken heb-
ben geenresultaat als u er gordij-
nen tot over de radiatoren voor-

Hoger bruto-inkomenvoor gemeentegarantie
I V00r U xf verkrÜgen van een ge-I w^garantle blJ de aankoop vanI h<>Ker kmrlg is per ' aPril dit jaareen
t v Oorpaoi°~mkomen vereist dan in
i nOrnpn a Jaren-Dit besluit is ge-
I TT de Gezamenlijke Be-
i werkin„ de,organen, een samen-

'> Bsverband van de vijf Be-
rende Organen in Nederland.! öeaa\ranti^ra^ g

L
voor een gemeentega-

l toe ns°t
e 1i bij één van de vijf hier-

i gedierfrfS u e organen worden in-

"■ Seefta^' y-e} bemiddelend orgaan
1ftorm^ hand van beoordelings-men een advies aan de gemeen-

te. De zogenoemde gemeentegaran-
tie, een borgstelling van de gemeen-
te, wordt vaak door de financier
geëist bij een lening voor aankoop
van een woning.

Wie een premiewoning koopt, moet
over de jaarlijkse subsidie inkom-
stenbelasting en premie AOW/AWW
betalen. Dit nadeel is voor de be-
middelende organen reden voort-
aan een hoger bruto-inkomen te
eisen. Brj een veelvoorkomende le-
ning van bijvoorbeeld 135.000 gul-
den voor een premiewoning zal een
alleenverdiener straks een bruto-

jaarinkomen van circa 35.800 gul-
den nodig hebben (was 32.800 gul-
den). Voor eenzelfde lening zondersubsidie is een bruto-inkomen no-
dig van 46.000 gulden per jaar(was
43.400 gulden).

In het jaarlijks overleg over de be-oordelingsnormen tussen de be-
middelende organen, de Vereniging
van NederlandseGemeenten (VNG)
en het ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer (VROM) is ook de be-
reikbaarheid van (premie)koopwo-
ningen voor de lagere inkomens be-
sproken. Dit heeft geleid tot verrui-
ming van de norm voor extra aflos-
sing. De koper mag voortaan zelf
aangeven welk percentage van het
tweede inkomen maximaal voor ex-
tra aflossing mag worden besttemd
en voor hoeveel jaren dit tweede in-
komen kan worden meegerekend.

'Oppassen bij
het isoleren'

Vochtdeskundige Nico Lardenoije:
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ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 16 januari 1989
t/m zondag 22 januari 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 10 oktober 1988

800 m328 m3315 m 3
1000 m335 m3393 m 3
1200 m342 m3473 m 3
1400 m349 m3552 m 3
1600 m356 m3631 m 3
1800 m 3 . 63 m3708 m 3
2000 m370 m3786 m 3
2200 m3 77 m3864 m 3
2400 m3 84 m3945 m 3
2600 m391 m31023 m 3
2800 m398 m31102 m 3
3000 m3105 m31180 m 3
3300 m3115 m31298 m 3
3600 m3126 m31416 m 3
3900 m3 136 m31532 m 3
4200 m3 147 m31653 m 3
4500 m3157 m31767 m 3
5000 m3 175 m3 1967 m 3
5500 m3192 m32163 m 3
6000 m3209 m32358 m 3
6500 m3237 m32557 m 3
7000 m3244 m32754 m 3
7500 m3262 m32950 m 3
8000 m3279 m33146 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Limburgs dagblad woonblad
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f TEHUUR H
WINKELRUIMTE IN
KERKRADE-WEST
"DE GRACHT"
Oppervlakte : 120 m 2.Huurprijs : f 1.300,- per maand.
Branche e.v. : videotheek, assurantie-

kantoor.

Voor verdere inlichtingen: de heer
A.J.M. Sijstermans.

KOK VASTGOED W"
MAKELAARS BV

I Amimmx__ KOK GROEP
Clg Akerstraat 23,
n.v.^ 6411 GW Heerlen.

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans van sla-

gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster

in uw omgeving, (ook 's avonds/weekend).
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730

Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-215481
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-2184
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van
uw partner van morgen (50 et. p/m.)

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

GELEEN HENRI HERMANSLAAN
Uitstekend gelegen RUIME HOEKFLAT met eigen c*
(gas) en berging. Hal, keuken, ruime woonkamer me'
schouw, 3 slaapk., div. muurkasten, w.c, douche, balkon-

’ 69.000,- k.k. ,
VALKENBURG BROEKHEM
Mooi en rustig gelegen RUIM WOONHUIS met c.v. (gas).
garage en tuin. lnd.: hal, ruime woonkamer in Z-vorm-
keuken, 4 slaapk., badk. met ligbad en 2e w.c, zolder via
vaste trap ’ 149.000,- k.k. ,
SCHIMMERT
Sfeervol verbouwd BOERENWOONHUIS met c.v. (gas)
en terrastuin. lnd.: gewelfde kelder, ruime hal/tuinkarne'.
riante living (48 m 2) m. fraaie open haard, luxe mod. i"-'
bouwkeuken, atelier/garage, 3 slaapk., badk. m. ligbad W
2e w.c, grote zolder ’ 179.000,- k.k.
ÜBACHSBERG/VOERENDAAL
Fraai gerestaureerd BOERENWOONHUIS met c.v. (gas
en mooie tuin (m. kapelletje), lnd.: gewelfde kelder, hal.
werkkamer, royale woonkeuken annex eetkamer (opa'J
haard), mooie living, 4 ruime slaapk., badkamer, hobW'
zolder + atelier. Prijs in overleg.
ECKELRADE
Rustig gelegen RUIM LANDHUIS met c.v. (gas), garag*
en tuin (850 m 2). lnd.: kelder, hal, riante living m., opejj
haard, vide en entresol/werkhoek, keuken & bijkeuken, *
slaapk., luxe badkamer. Aparte 2e woning met allevoorz-.
derhalve zeer geschikt voor dubbele bewoning e.d. Pn'
n.o.t.k.
RIANT BELEGGINGSOBJEKT
Goed gelegen in Zuid-Limburg met uitstekend rendemen
en prima staat van onderhoud. Nadere gegevens en Prll'
op aanvraag. ,^

p, J
J HEERLEN m ,^Tussenl. won. m. achterom. Ind
| kelder, entree, doorzonka- *■ seuk., tori., 3 slaapkam , Oouche, ■VHsKf «*»"■| zold m. vaste trap. JK_ HSmjjM
■ vraagprijs f 90.000- k.k.

I * H*H*H
I IHa tÊMfmmmMM x
■I

CBSEmSHIBI1 1 i j
KASTEEL IN ZUID-LIMBURG

Gelegen op ca. 1 km buiten de bebouwde kom
met ca. 9.000 m2grond

Diverse grote zalen
Te gebruiken voor meerdere doeleinden

I HEERLEN
I " Mod. bungalow in Weiten mmmm^[ met gar. op zeer goede stand. I Hb.| lnd.: prov.keld., „ cv.-keld., I BF~,m^M __'■ .badk. m. douche. 2 keld.. gr. I Bps_ HÉ I' .woonkam. m. open haard. I CD f&M| . mod. luxe keuk., tumberg . I
■ badkam m. ligbad en 2e toilet, II 3 slaapkam., dakisol , dubb. |
■ 'begl, zeer goed afgewerkt. ,
! Prijs: n.o.t.k.
I t^ *■ mmWaXÊÊÊf^a^

■ " Woonhuis op zeer goede ■ _^éÉ|I stand, lnd: keld., entree, gang, "SfOÊ^mWtr j__l
■ toil., bergkast. mod. keuk., gr. tt£ ' TFl_B_1- woonk. ca. 50 m2met parket, 3 _P| 'I slaapk., badk. m. ligb.. toil., flß^fe, ;..."■". W-~\\2 vaste trap. zolderkam., zold..| nieuwe c.v.-ketel. nieuwe gas- fIK
■ ' en waterleiding. B I

I Ws^^ms^^^^^m SJ
Wegens de enorme aanvraag

HUIZEN TER BEMIDDELING TOT
VERKOOP IN:

HEERLEN OF DIREKTE
OMGEVING GEVRAAGD

Prijsklasse: f 200.000- tot ’ 400.000-
Vraag vrijblijvend inlichtingen

■ ~""—"■l—"""■"■""—""*—— I■ .SCHAESBERG iL
I M Halfvrijst. woonh. m. magazijn _JB_P^^_*
-«n gar lnd: 4 keld. werkruimte, 1 HSB3^__fe I1 «ntree, 2 toil., kantoor, kamer,
■ „rre, keuk., kamer ensuite, dou- .-292 "Che. 3 slaapkamers, zold. Inh. ca. gl| TBB m 3 Ook als kantoor of winkel-
■ Ie gebr. HssJilI Vraagprijs ’98.000- k.k.

M

TAXATIES
Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop;
financiering; hypotheek; assurantiën;

successie; rechtbank enz.
Indien nodig op korte termijn.

| LANDGRAAF _^^ J_
O Winkel, woonhuis met ondergr jfl Bk

len tuin. lnd.: 2 keld., winkel, —^^M Bk - I■ keuk., toil., 3 magazijnen, kan- S ■_ ' -2 toor, badkam.. 2 slaapkam., KSI woonkam . zold. en mansarde- BWi~HJ~S
■ kam Het pand is voor meerdere I *W\M\I doeleinden geschikt. l__Kr****HM__L_ov■ Vraagprijs ’ 195 000-k.k.

ï HEERLEN WfmmmWÊÈÊÊ
1 " Dubbel winkel/woonhuis met^ZflHfe—i ■■■W || «uime tuin. Ind. van beide pan- f
■ den: keld., winkelruimte, achter-
-2 kam. keuk., toil, 4 slaapkam., zol-
| der Tot. inh. 1000m3

_- -j*"*: .-=*
■ Vraagprijs ’ 92.000.- k.k. ■«>.'*> __^_>! -ii lul !■
| HEERLEN __B_^___lI " Winkel-woonhuis met 2 gara- I *&. _
| ges lnd.: keld. winkel/kantoor- I
■ rcmte op 75 m2m. div. berg.. IBfes^^— B II acnterkam serre, aparte deur v. I j_Ü"ftMlkiI Öovenwon. m. woonk., badkam. I_ m ligb., mod. keuken. 4 slaapk., 1
■ Vraagprijs n.o.t.k. __B__H I_
I.

ma^mMMMMMM
' r=S) Onroerend Goed Makelaardij ,— —i! """ LEEn__ _> A j

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

ophelders
makelaardij 0.g./assurantiën
ECHT-GILDELAAN
Vrijst. landh. op zeer goede stand gel. (1980). Zeer
goede afwerking en volledig onderkelderd.
Pr. op aanvr.

SUSTEREN-R. VAN GELDERSTRAAT
Volledig onderkelderd vrijst. woonh. (1978) met
ruime md. Vr.prijsf 298.000- k.k.

SUSTEREN-LOOIERSTRAAT
Vrijst. woonh. metruime md. op goede ligging
(1978). Goede afwerking en materiaalgebruik.
Vr.pr. f249.00- k.k.

SUSTEREN-STATIONSSTRAAT
Ruim winkelwoonh. met div. bijgebouwen. Perc.
opp. 1130 m2. Voor div. doeleinden gechikt.
Pr. op aanvr.
SUSTEREN-MARGRIETLAAN
Ruim halfvrijst. woonh. met gar. Bj. 1973. Kompl.
eiken aanb.keuken, woonk. m. parketvl.
Pr. op aanvr.

SUSTEREN-KAVINKSBOSCH
Tussengel. woonh. volledig gerenov. in 1977.
Aanbouw waarin eiken aanb.keuken.
Vr.pr. f 87.000- k.k.

SUSTEREN-WIJNSTRAA T
Centraal gel. horecapand metruime md.
Pr. op aanvr.

STEVENSWEERT-JUUANALAAN
Aan recreatiegebied grenzende boerenwoning met
stallen e.d. Mede gezien ligging voor diverse
doeleinden geschikt. Pr. en ml. op aanvr.

HEERLEN-NAVOLAAN
Goed onderh. woonh. met gas-c.v. en ruime md. o.
a. 3 slpks. en kompl. badk. Vr.pr. f99.00- k.k.

GELEEN-BORREKUILSTRAAT
Halfvrijst. woonh. m. berging op 592 m2gr. md. o.
a. kelder, 3 slpks. en zolder. Vr.pr. f 129.000-k.k.

* taxaties * financieringen

* hypotheken * verzekeringen
Marktstraat 43, Susteren.

04499-1340

COMMERCIEEL■^VASTGOED
BRUNSSUM,Kennedylaan.
In het winkelcentrum "Klingelsberg" Is nog één winkel-
pand beschikbaar ter grootte van 127 m 2b.v.o. Uitv. ge-
gevensop aanvr.
NUTH, Thermiekstraat 12
Op handelsterrein t.o. Makro en boven Kwantum gele-
gen showroom/verkoopruimte t.b.v. volumineuze detail-
handel ter grootte van 4000 m 2BVO (mcl. lift). Het ge-
heel is goedafgewerkt, is uitstekend geschiktvoor meu-
belbranche e.d. en heeft een royale parkeerfaciliteit.
Uitv. gegevens en huurprijs opaanvraag.

NIEUWENHAGEN/LANDGRAAF, Sunplein 3
Aan marktplein gelegen winkelpand, totaal bebouwde
oppervlakte ± 700 m , metapartekantoor-/woonruimte-
mogelijkheden op verdieping. Indeling o.a. winkelruimte
(frontbreedte 20 meter), magazijn met goede bevoorra-
ding, kantine, toiletten en kantoor. Uitvoerige gegevens
en koopprijs opaanvraag.

SITTARD CENTRUM, Paardestraat
Ruim kantoorpand met archief/opslagruimte in souter-
rain en 375rrr kantoorruimte verdeeldover 2 verdiepin-
gen. Uitv. gegevens inzake indeling, plattegr. e.d. op
aanvraag. Prijs:f 425.000,-k.k.

SUSTEREN, Kerkstraat 65
Bedrijfscomplex bestaande uit o.a. produktiehallen ±
1800 m 2BVO, kantoorruimte 200 m 2en naastgelegen
terrein, totale perceelsoppervlakte 3300 m 2. Aanvaar-
ding direkt. Prijs ’665.000,-k.k. exclusief B.T.W.

SUSTEREN, Kerkstraat 63
Halfvrijstaande bungalow met garage, C.V. en achterge-
legen bedrijfshal/werkplaats ter grootte van ± 150 m 2BVO; totale perceelsoppen/lakte ± 1265 m 2.Aanv. in
overleg. Prijs ’ 190.000,-k.k.

Edrsruijters
Drs. Ruijters Commercieel VastgoedB.V.
6131 AS sittard■ stationsplein 1 ■ tel 04490-23344

Samen verder
Nu al 40 jaar

Al 40 jaar helpen wij mensen bij het zoeken naar een
partner. Betrouwbaar, deskundig en zonder

winstoogmerk. Meer dan 6000 mensen vonden elkaar
via het LCH. Bel geheel vrijblijvend: 030-200630.

Stichting LCH
Huwelijks- en relatiebemiddeling
Prinsenlaan 1, 3732 GN De Bilt

In uw omgeving:
Heerlen, 045-412847

Maastricht, 043-435231
Sittard, 04490-23450

Erkend door de Raad van Toezicht

M^^^r_^^Ba_É______i____e--.

Het grootste deel |r
van onze ingeschrevenen vindt binnen het jaar de
venspartner. U wilt een vaste relatie? Bel danvoor in

045-726539 j
(mevr. Luchtman), 077-825386 (hoofdkantoor) of s<*

naar postbus 5050, 6401 GB Heerlen.
■Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, goed en "]

trouwbaar. Gratis brochure op aanvraag J
De kontaktenbank zoekt
met u mee (landeiike)
schriftelijke bemiddeling
met persoonlijke aandacht
’75,- p. 3 mnd. of ’200,-
-p.jr. U beslist zelf hoe vaak
u kontakt opneemt met
wie. Vraag gratis en vrijbl.
een proefnummer aan van
ons tijdschr. v. alleenst:
waarin onze werkwijze be-^schrevenstaat, zodat u kunt?
beoordelen of deze metho-
de u aanspreekt.KONTAK-
TENBANK (Martha Co-
hen) erkend doorRaad van
Toezicht. Tel. 020-6228618.
Postbus 7098, 1007 JB Am-
sterdam.

\\m\ Let op: Unieke verkoop gpiMZ^BH kortingen
{«s>at | _^ -^^^

__ ._ _, ■■ ■ f «s_u_q_^>Sß _HH_^_Bi 3116SniOci «»9I g> OOSTERSE Tapijten- i^hl^^^k^.11l Voor de allerlaagste prijzen 13 "" Ckhtl

WCIIIuCDiILIuJI Maaseik eiken meubelen België

Heer vrgt. kost en IN*ZjÊ
NING by weduwe. Br-°-'|
SB 040 LD, Fr. Erensln-
5371 GV Landgraaf^^
Alleenst. MAN, 49 jr- £,lieve, nette vrouw, %[<
bar- of uitg.type. Br. m-
op crew. ret. Br. o. /»" -Aj
082 LD, Geerstr. 5, 6411 J-1'
Heerlen. ——^fSportJ.man, 45 jr., zW-»iA
ve VROUW. Br.o.nr. "»543 L.D., Stationsstr.
6221 BN Maastrich^^Wer macht mit mir Url2je:zum kennen lemen " üe
und Zeit nach Abspra^,,.
Endvierzigerin, sicher c(
zeigbar, wünscht sien 'vielen Jahren "Fenen,
Einzelzimmerzuschlag xe<\
veauvollen, gut sitiuejp^
intelligenten, ativen J~£lirjtNER mit Herz und fcsv ,
Entdecken wir datyf n.
neu! Br.o.nr. Ro 544 r,
Postbus 46, 6040 AA «""
mond.
Meisje 21 jr. zkt. «jl^
VRIENDIN om samen
te gaan, te sporten en 0
kantie. Niet lesbisch- -£'; 3
nr. GE 819 L.D. Mar*1

6161 GE Geleen. -^Sport. j. man 43 jr. zkt U|4-
VROUW. Br. o. noM^g!
LD Stationsstr. 27, 62-2 1 "
Maastricht. __^-r^n
Dame 63 jr. zoekt serJ%
nism. met nette heeriu cjt
jr. Br. o.nr. Si 636 LR |j
tard, Baandert 16, 61^°
Sittard.
ALLEENSTAANDEN- J
Werkgroep 't Guliks tt" J
hoek Agncolastraat YitzHven I Sittard organiseei1 j

terdag 28 jan. een ca,^
vlasavond met voor 'een gratis consumptie-^
wijs verplicht, ml- u
47962 of 42064. __—<fd
Man 65 jr. zoekt VRI^JBr.o.nr. BR 342 Limb^fl
Dagblad, Rumpenersu- 1
6441 CC Brunssuro^j:
Wie zoekt net alsJ^Jpfl
geheel nieuwe VRl^ggV
N/uitgaanskring g\:„iH
Kerkrade-Heerlen. Bi-^g
KEO7I L.D. Markt 42, ~
ED Kerkrade. ——-^Nette j.man, 40 jr.,gesc^
den, zoekt nette J-VRy^s»
event. m. kinderen on» ji
men eenzaamheid ei ~leenzrjn op te - t
Br.o.nr. HK 665. r°> I
3100, 6401 DP Hegrlen^j
Zaterdag bal voor c Ji
LEENSTAANDEN.
Metropole, a.d. Rijksvvee I
Beek. ____-—1
ALLEENSTAANDEN^
ver. RumpenerUnde 01 lV
sum, as. zondag souna' „
wedstrijd. Carnavals* «
dag gekostumeerde Da» x
pnnseproclamatie mei >p|
zen. Zaal open vanai *"uur. Vr. uitn. het bevvs"-1

bewiis verplicht. —-T
Partner Consul1

Adviesburo v. Partn*^
keuze Zuid-Nederia'
H.8.0./Acad. of verg»"'

baar nivo.
Postbus 443, Heerlen-

Ei»' |pP

M. SchikS, 045-7400J,
Meer mensen da" " t jif js«
zijn door ons «ge"^
snelgroeiende bu-

ien gelijkgestemd
partner gekomen^,

Overtuig u van onzel
oe, stijl en select^. J
Brochure beschiKD?

Zaterdag 28 januari 198936ITldKELffllßLimburgs \UQDODlk__il-AIE v^n dl ürriburg^ °



Als AD-HD-kinderen vroeg
genoeg worden behandeld,
kunnen zij helemaal over hun
probleem heengroeien. Met
medicijnen worden in de
Verenigde Staten
wonderbaarlijk goede
resultaten bereikt.
„Merkwaardig genoeg zijn dat
amfetaminen, pepmiddelen,"
zegt dr Wels.

hersenen, die bij normale
mensen vanaf de geboorte
overactiviteit afremt, is bij
MBD-kinderen onvoldoende
ontwikkeld, waardoor de
activiteitenstroom ongeremd
doorgaat. In Nederland staan
artsen zeer huiverig tegenover
het gebruik van amfetaminen,
zodat het hier nauwelijks een
gangbare behandeling is."

Groeihormoon wordt gemaakt
in de voorkwab van de
hypofyse, een orgaan onderaan
de hersenen. Tot 1985was men
uitsluitend aangewezen op
groeihormoon-extract dat werd
gewonnen uit de hypofysen van
overledenen. Het is nu mogelijk
om het hormoon te maken met
biotechnologische middelen.

„Vermoed wordt dat deze
pepmiddelen de
activiteitenstroom in dehersenen een beetje dempen

werd in de jaren dertigor>tdekt. MBD-kinderen hebben
"*en kleine hersenbeschadiging,
Je echter meestal zo klein is

zij niet eens kan worden
9ezien, zelfs niet op een EEG of
?en hersenscan. Alleen aan de
nand van bepaalde kenmerken
*an worden vastgesteld dat het
°m MBD gaat.

overigens wordt in vakkringen

tegenwoordig gesproken over
attention deficit-hyperactivity
disorder (AD-HD) in plaats van
MBD. „Deze term dekt de
lading beter. Het gaat namelijk
om kinderen die overactiviteit
vertonen, een ongeremde
impulsiviteit en grote
concentratieproblemen. Het zijn
ontzettend drukke kinderen, die
als baby al niet moe te krijgen
zijn. Ze vertonen nauwelijks
sociaal gedrag, kunnen niet
spelen met andere kinderen en
gunnen zich geen tijd om zich
allerlei vaardigheden en sociale
regels eigen te maken. Het
probleem hierbij is, dat er aan
de buitenkant niets aan deze
kinderen te zien is," aldus dr. P.
Wels.

groeihormonenvoorbehouden
dient te blijven aan ervaren
kinderartsen en internisten.

De Gezondheidsraad wijst erop
dat groeihormoon niet
onschuldig is. Bij hoge
doseringen kunnen
bijwerkingen als suikerziekte
optreden. Omdat het moeilijk is
de diverse groeistoornissen van
elkaar te onderscheiden, vindt
het adviesorgaan dat de
behandeling met

Nu het middel op ruime schaal
beschikbaar komt, ontstaat de

In de praktijk blijkt dat de
hyperactiviteit afneemt in de
puberteit. Vermoedelijk komt
dat deels doordat in die fase de
hersenen tot volle wasdom
komen en deels doordat de
kinderen dan minder ik-gericht
gaan denken. „Bovendien
kunnen kinderen na hun
schooltijd iets gaan doen met
hun grote activiteit. Ze kunnen
die produktief maken,
bijvoorbeeld bij de mariniers of
in de bouw. Er zijn genoeg
voormalige MBD-kinderen die
nu topfuncties bekleden," is
volgens prof. Van der Vlugt een
conclusie uit onderzoeken.

Bij de Katholieke Universiteit
Nijmegen is de videofilm
'MBD-hyperactiviteit' in
première gegaan. De film is
gemaakt door twee
orthopedagogen van de KU en
drie medewerkers van het
Pedologisch Instituut. Hij is
bedoeld voor hulpverleners,

Dat is namelijk het medische
probleem van MBD: de
onderdrukkende stroom in de

KRUISWOORDRAADSEL nr. 9
6n kan aan de puzzelcompetitie

Welnemen per giro of per briefkaart.we per giro meedoet, dient de ge-
daagde oplossing op het girobiljet te
"ermeiden onder het woord 'medede-
len' en minstens ’ 2,50 over te ma-
Ken naarpuzzelactieLimburgs Dagblad
postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Weedoen per briefkaart gaat als volgt:
r?nnJ' de oplossing op de adreszijde
We kant waar de postzegel staat afge-
rukt), plak boven de gewone franke-
"n 9 ten minste ’ 2,50 extra en adres-seer de kaart aan

puzzelactieLimburgs Dagblad
Postbus 1000

BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
hü1.fe kunnen meedingen naar de"°°fdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
wste letter van iedere oplossing

elkaar te zetten, waardoor
j*n zin gevormd wordt van 20 let-rs- Van de oplossing van alle{'■«zeis moet u steeds de eerstee"er gebruiken. Bewaar voor alle
*»Korheid de gepubliceerde puz-*ew'agrammen.

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.

Oplossingen moeten worden inge-
zonden per briefkaart of per giro en
dienen uiterlijk elf dagen na pu-
blicatie van de puzzelopgave in
ons bezit te zijn. Oplossingen die
later binnenkomen doen niet mee
aan de prijstrekking, die wordt ver-
richt door notaris mr. P.M.J.A. Muij-
ters te Heerlen.

worden besteed aan een aantal
doelstellingen die de komende vijf
jaar gerealiseerd kunnen worden
en waarvan de financiële middelen
ontbreken. Continuering van de
Zonnebloemwinkelochtenden, vor-
mingsbijeenkomsten voor vrijwillig-
(st)ers, de uitgave van een eigen
periodiek en aanvulling van de in-
ventaris zijn aktiviteiten die met de
baten uit deze puzzelaktie zullen
worden ondersteund.

Om te kunnen meedingen naar
de beschikbaar gestelde prijzen
moet op de briefkaart naast het
gewone porto ten minste twee
gulden vijftig (’2,50) extra aan
geldige postzegels zijn geplakt
of per giro tenminste twee gul-
den vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

De opbrengst van deze puzzel zal

De Zonnebloem, afdeling Limburg
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in
ca. 220 plaatselijke afdelingen met
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig-

Men mag zoveel oplossingen in-
zenden als men wil. Hoe meer op-
lossingen men inzendt, hoe meer
kans men heeft op een prijs en des
te meer komt er ten goede aan het
doel van de actie. ledereen kan
meedoen, men behoeft dus geen
abonnee te zijn. Voor werknemers
van het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mogen
meepuzzelen, maar niet in aanmer-
king komen voor het winnen van
een prijs.

Men is het voordeligst uit wanneer
men deelneemt per giro, aangezien
dit geen extra (porto)kosten met
zich meebrengt. Verder wijzen wij
erop dat het overgemaakte bedrag
in zijn geheel ter beschikking komt
van de puzzelactie. Van de extra
geplakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte worden
afgestaan aan de PTT.

Als u depuzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
metde cijfers 82-55-42-71-17ach-
ter elkaar zetten. U leest dan een
woord dat tevens de uiteindelijke op-
lossing van onze puzzel is. U moet dit
woord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren (samen met het num-
mer van de puzzel) want u hebt het
nog nodig aan het einde van onze uit
20 delen bestaande puzzelronde.

Winnaars
puzzel nr. 7
Oplossing:
UITEN
1e prijs
H.G.J. Somers-Baggen
Holset 22
6295 NC Lemiers
2e prijs
H.J.J. Übags
Rijksweg 105
6325 AC Berg en Terblijt
3e prijs
J. Haemers-Lintzen
Kerkweg 75
6155 XX Puth
4e prijs
Fam. F. Fens
Laagstraat 20
6432 NA Hoensbroek

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.

Hoera in Holset!

Verticaal:
2. ex tempore; 3. opgrote afstand; 4. bezem; 5. Engels bier; 6. plaats in Gelderland; 7. lawaai; 8. lidwoord;
9. voegwoord; 10. pudding; 12. vluchtige stof; 14. dwaas; 15. ik (Latijn); 17. hard metaal; 20. afscheiding
tussen twee landen; 22. planeet; 24. grootmoeder; 26. hard geluid; 28. vader; 30. boom; 31. grote bijl; 32.
daar; 33. uitroep van afschuw; 34. dik touw; 36. kleine inham; 37. totus tuus; 40. onheilsgodin;42. Europe-
aan; 46. doctor;47. planeet; 48. plaats; 50. groet (Latijn); 51. aetatis; 52. nietvroeg; 53. uitbouw; 54. Gede-
puteerde Staten; 56. kiem; 58. nauw; 60. americium; 62. zitstok voor kippen; 63. wondvocht; 65. gewicht;
66. afgemat; 68. sleepnet; 70. ongebonden; 72. schil; 73. bevel; 74. zeepwater; 75. dwaas; 77. geluid van
een geit; 79. Chinese munt.

jtotaontMi:
'" vreemde munt; 4. vanaf; 6. oude lengtemaat; 8. roem; 11. vierkante platte steen; 13. steekwapen; 16.sctori salutem; 18. woede; 19. gelijk; 20. gouverneur-generaal; 21. atmosfeer; 23. selenium; 25. eerste?*artier; 26. omroepvereniging; 27. zoogdier; 29. boek; 32. een zekere; 33. loods; 35. vernis;36. dagblad;

r?- indien; 39. vochtmaat; 41. Engelse titel; 43. Livre Sterling; 44. kloosteroverste; 45. telwoord; 46. kle-°ln9stuk; 49. een en ander; 51. vlaktemaat; 52. vogeleigenschap; 55. klepper; 57. tamme dieren; 59.■brandbare staaf; 61. koordans; 62. interest; 64. tam; 65. lofdicht; 66. middelbaar onderwijs; 67. te koop; 69.°9enblik; 71. neon; 72. kat; 74. niet kunnende spreken; 76. recto; 77. dier; 78. Russisch gebergte; 80.sc"Ol; 81. ten afscheid; 82. priester; 83. gevangenis.

PRIJZENPOT
Ie prijs ’ 1000,-

-2epriis ’ 500,-

-3epriis ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

dam i ~ Een schitterende donder-
H gmiddag en een van de meest idyl-
ren h

plek'es in Limburg: Holset, wa-
Van h

decor voor de prijsuitreiking
°e hoofdprijs van deze week.

vva arnil|e Somers, wonend in Holset 22,
eerst het noren van het goede nieuws in
echt i Instantie sprakeloos. Dat duurde niet
het n'an9- Moeder en dochter Irene waren
eic_

,e,t me,een eens over het feit wie nuaeniijk recht had op de prijs.

De 12-jarige Irene - maar over zes weken
wordt ze 13, laat ze zeer beslist weten -kijkt
nog steeds met enig ongeloof naar de tien
briefjes van honderd. Ze wil telefoneren,
haar 'vriend' Fred moet het toch weten en
haar vriendin en opa en...
Mevrouw Emmy Somers kijkt lachend toe.

Donderdag is haar vrije dag. Ze runt samen
met haar zus een internationaal transport-
bedrijf en pakt in feite alles aan wat onder
haar handen komt. Dat deze dag op zon
wijze zou eindigen had ze niet durven dro-
men. „Wat een verrassing voor mijn man,
als hij straks thuiskomt van de rit," zegt ze
opgetogen.

van ri
maakt namelijk elke week het begin

Pü2? i puzzel, moeder Somers maakt de
voor li af' VUlt het kaartie in en zorgt °°k
vjnd .e. / 2.50 aan extra postzegels. „Ik
airjiic 'k nienn best consequent mag zijn,"
Ireno mevrouw Somers, „Natuurlijk krijgt
9eldt 6en deel van de Puzzelwinst, maar dat
Anii£ °°k voor de heide andere dochtersn,ta en Monique." " Moeder Emmy Somers, getlankeerd doorde dochters Monique (6), Irene (12, bijna

13) en Anita (10) Foto: WIDDERSHOVEN

Als de fotograaf arriveert, vindt hij vier la-
chende 'meiden' op de bank, die best sa-
men de prijs in ontvangst willen nemen. Hoe
de verdeelsleutel uiteindelijk zal zijn, daar
zal nog over gediscussieerd worden, maar
de voorpret is in ieder geval nu al duidelijk.

puzzelLimburgs dagblad
Zaterdag 28 januari 198937

Nijmegen - Binnen
enkele maanden wordt in
Nijmegen het eerste
diagnostisch centrum voor
kinderen met Minimal
Bram Dysfunction MBD
9eopend. Het centrum is
samenwerkingsverband

de universiteit, het
Academisch Ziekenhuisen het Pedologischinstituut Pl in Nijmegen.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

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.

Primeur in Nijmegen:
diagnostisch centrum
voor MBD-kinderen

Voorzichtig aan
met groeihormonen

MBD-kinderen. Gebleken is dat
de kennis over MBD ook bij
huisartsen en hulpverleners in
Nederland een braakliggend
terrein is, aldus het Pl.

maar vooral voor ouders en
leerkrachten van

Zo bestaat nog steeds het idee,
dat MBD ontstaat door een
zware bevalling, waarbij de
baby zuurstofgebrek heeft
gehad. Inmiddels is de
wetenschap ervan overtuigd,
zoals een gynaecoloog in de
film ook uitlegt, dat er iets
misgegaan is in de negen
maanden zwangerschap. Maar
de kennis over de ontwikkeling
van de foetus is nog zo weinig
uitgediept, dat niemand weet
wat er dan fout is gegaan en
waarom.

DEN HAAG - Met menselijk
groeihormoon moet in de
gezondheidszorg voorzichtig
worden omgesprongen.
Alleen voor de behandeling
van kinderen met
groeistoornissen is het
middel wetenschappelijk
voor de volle honderd
procent verantwoord. Dit zegt
de Gezondheidsraad in een
advies dat is aangeboden aan
staatssecretaris Dees van
volksgezondheid.

Het centrum zal naast
behandeling van
MBD-patiënten
Wetenschappelijk onderzoek
J'errichten. Volgens prof. Vander Vlugt van het Pl is het hoog
"jd voor samenhangend
onderzoek. „We weten nog veel
u Wein'9- Een onbehandelde

blijft levenslang een zware'ast op de schouders van hettond zelf en zijn omgeving," zo
*ei hij.

mogelijkheid dat het voor
andere doeleinden wordt
gebruikt dan voor het opheffen
van een echt tekort aan
groeihormoon. De
Gezondheidsraad noemt
daarbij de toepassing bij andere
soorten groeistoornissen. Ook
zou het eiwitopbouwend effect
van groeihormoon te pas
kunnen komen bij het doen
genezen van wonden en
botbreuken, bij het laten
aangroeien van
huidtransplantaten en bij
revalidatie na lang op bed te
hebben gelegen. Eveneens is
het denkbaar dat groeihormoon
als doping toegepast gaat
worden in de sport.

De Gezondheidsraad is
bezorgd dat het kostbare
ho moon veel te grif zal worden
toegediend, ook aan personen
die deze behandeling in feite
niet nodig hebben.

Alleen zó inzenden



Te huur winkelcentrum Heksenberg
Diverse winkelruimten, oppervlakte vanaf ca. 65 m 2 ]
b.v.0., met magazijn in kelder. Voor vele branches
geschikt, reeds aanwezig o.a. supermarkt, AGF,

slagerij en drogisterij. Huurprijs op aanvraag.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50 te 6418 CH Heerlen,
tel. knt. 045-417085. J

TE KOOP 1
Bom, Graetheide
Halfvr. won. met garage en ruime tuin. lnd'
hal, toilet, mk., muurk., woonk. 35 m2m. park»
vl., open haard en keuken. 1e verd.: overl., 3
slpks., badk., app. 2e toilet, ruime muurk., vas-
te tr. naar 4e slaapk. of hobbyruimte. Gehele
pand voorz. van dubb. begl., hardh. kozijnen
en deuren. Uitst. isol. en perf. afwerking. Moet
ü beslist zien!!! Prijs n.o.t.k.

Obbicht, Dirckincklaan
Woonh. met gar., tuin en c.v. inst. lnd.: beg.gr:
hal, toilet, mk., kelderk., vaste trap n. 1e verd,
open keuk., woonk., overd. terras. Ind. 1everd: overl., 3 slpks., badk. met ligbad en toilet, vli-
zotrap naar zolderverdieping. Vraagprijs

’ 149.000- k.k.

__DE BRUIJN ASSURANTIËN
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. fll
vr. 8.30-17.30 uur. 1311»

Voor serieuze gegadigden bieden wij aan:
in prijsklasse boven ’ 250.000,-

-diverse woonhuizen, waarmee wij op
verzoek van de eigenaren niet adverteren

Geef ons uw wensen te kennen
Wellicht kunnen wij u helpen

OIRSBEEK ’ 165.000,-"^Zeer goed onderhouden woning voor hen, die modern 6
niet standaard willen wonen. Op goede stand en jong 6leefomgeving. Indeling: entree met vide, woonkam6

(± 45 m 2) met open haard en terras op zuiden, modern6

keuken met alle apparatuur, 3 slaapkamers, luxe badka-
mer en garage.

MEERSSEN ’ 235.000,- *"""Voorloorlogs herenhuis met grote bedrijisruimte. Spoeo'9
te aanvaarden.

URMOND ’ 335.000,-K-K-
Royale semi-bungalow in perfekte staat van onderhou
metcv., garage en tuin (± 1100 m 2). Ruime entree, woon-
kamer, keuken, studeerkamer, badkamer, 5 slaapkamers-
Grote kelder.

SITTARD ’ 450.000,-k-K'
Luxe, vrijstaand landhuis met cv., garage, zwembad 0Z
6) en tuin (± 1300m 2). Entree, studeerkamer, woonkam6

(± 60 m 2), luxe aanbouwkeuken, bijkeuken, hobbykelde'
4 slaapkamers, badkamer en bergzolder.

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
bespreken wij met huiseigenaren, die nu of op

langere termijn hun onroerend goed wensen te la' 6
verkopen de prijs- en verkoopmogelijkheden

Wij zoeken o.a. In:
HEERLEN: beslist goed onderhouden herenhuis op 9°e
de stand. Prijs tot ± 350.000,-.
HEERLEN-ZUID: omgeving ziekenhuis, Douve Wei"6j
Weiten of Voerendaal. Mooie woning in prijsklasse ,0

’ 250.000,-. ..
MERGELLAND: niet te groot pand op vrije ligging in Prll
tot ’ 250.000,-; ook goedkoper pand met achterstallig f^derhoud komt in aanmerking. Rustige en vrije ligging isD
langrijk.

t TROOST
ONROEREND GOED,

WÊ^kW HEERLEN. TEL. 045-717976

SCHINVELD/ONDERBANKEN
Mr. J.J.O. Huisman, kandidaat-notaris, waarnemer van het
vakante kantoor van notaris J.J. van Riet te Hoensbroek-
Heerlen
za! op donderdag 2 februari aanstaande om 14.00 uur in
café Meetpoint (voorheen Nieling-Theunissen), Beekstraat
7 te Schinveld-Onderbanken, ex artikel 1223 - 2 B.W. in het
openbaar bij opbod verkopen:

WOONHUIS MET TUIN
Pastoor Greijmansstraat 2 te Schinveld-Onderbanken,
kadastraal bekend gemeente Schinveld, sectie A nummer
4594, groot 5 are 78 centiare, omvattende:
Parterre: hal met meterkast en dubbele gasmeter, woonka-
mer, keuken, serre, twee slaapkamers, toilet en douche.
1e verdieping: twee kamers, slaapkamer, keuken, badka-
mer met ligbad.
2e verdieping: zolderberging.
Het pand is gedeeltelijk onderkelderd en niet voorzien van
een centrale verwarmingsinstallatie.
Aanvaarding: na betaling van de koopsom uiterlijk per 10
maart as. De koper kan zonodig de ontruiming bewerkstelli-
gen krachtens de grosse van de notariële akte.
Bezichtiging: op de zaterdagen 21 en 28 januari, telkens
van 11.00 tot 12.00 uur.
Nadere inlichtingen ten notariskantore, Juliana Bernhard-
laan 118 te Hoensbroek-Heerlen. tel. 045-213639.

Geen verkoop, geen kosten
HEERLEN
Altaar Dries 25. Woning in mooi plan m. garage, nabij ziekenhuis
Weiten, open keuk., gr. woonk., tuin + terras, 3 slpks., zold. Vr.pr.

’ 132.000-k.k.

SCHAESBERG
Willem II Laan 26. Garage voorraad- en c.v.-kelder, nwe. ketel.
Hal, toilet, gr. woonk., keuken, bet. serre, gr. tuin voor en achter
terras. 3 gr. slpks., badk. met ligbad, v.w., zeer rustig gelegen. Pr.

’ 180.000,-.

BRUNSSUM
Rumpenerstr. 151. Gunstig gelegen geh. onderkeld. winkel-
/woonh., iets voor startende ondern., 100% fin. mog., 3 slpks., gr.
zold. Vr.pr. f 98.000- k.k.

BRUNSSUM
Pr. Hendriklaan 152. Hallvr.st. winkel/woonh. mcl.winkelinv. lnd.: 3
kid., winkel, woonk., berging, gang, gr. bet. keuken metaanb., 3 gr.
slpks., badk. met ligbad, 2e toilet, ben. rolluiken, electra en san.
nieuw. Pr. ’ 150.000-k.k.
SITTARD
Daelenbroekstr. 3. Ruime woning m. gr. woonk., voor- en achter-
tuin, 3 slpks., zold., hardh. kozijnen. Vr.pr. ’ 107.000-k.k.
BRUNSSUM
Ir. op denKampstr. 20. Zeer luxe 5-kamer appartementcentr. gele-
gen aan de vijver met garage en berging. Prijs ’ 195.000- k.k.

Alle hypotheken

J^^im^mm9^ VSH OppCH OV
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, Tel. 045 " 25 45 43

maandag im vrijdag: 9.00 - 12.00en 13.30- 17.30uur
zaterdag: 9.00 - 12.00uur

' "

■ Gemeente Herten
biedt te koop aan:

; Mooi gelegen, vrijstaande, in 1984
gebouwde ambtswoning, royale
indeling met o.a. woonkamer,
werkkamer, badkamer, drie

i slaapkamers en zolderverdieping.
Vraagprijs ’ 250.000- k.k.

■ Onmiddellijk te aanvaarden.
Serieuze kandidaten wordt
verzocht ten spoedigste in te

; schrijven. De inschrijving dient te
geschieden in gesloten enveloppe
met de aanduiding „AW-Herten", te

* zenden aan het gemeentebestuur
van Herten, postbus 2704, 6049
ZG Herten.

j Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de heer J.

■ Smolenaars, tel. 04750-31666
tijdens de kantooruren (na
kantooruren tel. 04704-2603).

I | T J-J f H |i| 111 [llrjl I
BRUNSSUM, Servatiusstr. 26, gunstig gel. zeer goed
onderh. halfvrijst. woonh. m. garage, berging en aange-
legde tuin, bwj.'76, beg. gr.: hal, toilet, woonk. 44 m2met
open haard, dichte keuken, verd.: 4 slpk., badk. m. ligb.,
vw. en 2e toilet, beg.gr., geh. v.v. plav. Verd.: v.v. parket.
Pr. ’ 158.000- k.k., tel. 045-272398.
Te koop of te huur speciaalzaak in

groenten en fruit
met grote boyenwoning in winkelstraat. Inl. M. Thijs,
Bredalaan 33-35, Eindhoven, tel. 040-515016.
HULSBERG, Birkveldweg 4 halfvrijst. huis, unike ligging
met riant uitzicht, 4 slpks., badkamer, douche, dubbele
w.c, gr. zolder, woonk. m. open haard, garage, tuin op
het zuiden ’ 165.000,- k.k. 04405-2460.
Tek. Ir. Op den Kampstr. 48, BRUNSSUM, luxe appar-
tement in het centrum op de 5e woonlaag met uitzicht op
het vijverpark. Ind. woonkamer met open 'keuken
(nieuw), dubb. begl., 3 slpks., balkon-terras op zuidzijde,
badk. m. ligb., berging en gar. Dir. te aanvaarden, tel.
04490-47823.

Kerkrade, Theresiastr. 72
Halfvrijst. drive-in woning met garage en tuin, 3 slpk.,
cv.-gas, huurprijs ’ 788- p.mnd. Aanv. dir. Laura en
vereeniging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven, tel. 045-
-352324.
NIEUWENHAGEN, Brunssummerweg, sfeervol woon-
huis op 1000 m2. Mod. aanb.keuken, luxe badk., 3 slpk.,
grote loods voor vele doeleinden gesch. Geh. gereno-
veerd. Te aanv. i.o. Vr.pr. ’ 237.000,- k.k. Tel. 045-
-319598.
Te k. gevr. in BRUNSSUM, Onderbanken of dir. omge-
ving, klein woonhuis of bouwgrond, 150-300 m 2. Tel.
045-250570.
BOCHOLTZ, karakteristieke bungalow met garage, kel-
der en mooie aangelegde tuin. lnd.: entree, ruime
woonk. met open haard, keuken, badk., 3 slaapk. en stu-
diekamer. Het pand is uitstekend onderhouden, pr.

’ 249.500,-. Immobilien Brausen-Molenkamp. Tel.
04454-3637.
Süche EINFAMILIENHAUSER und Bungalows in Kerk-
rade, Simpelveld, Vaals, Epen, Mechelen, Heerlen und
Gulpen. Angebote an Immobilien Brausen-Molenkamp.
Tel. 04454-3637.
GULPEN-EUVEREM te k. gr. halfvrijst. woonh. lnd.:
woonk., L-vorm., keuken, garage, c.v. 1e et. 3 slaapk. 2e
et. 1 gr. slaapk., pr. ’ 157.000-k.k. Tel. 04450-1831.
HOENSBROEK: rustig gelegen, loopafstand centrum:
royaal landhuis met mooie tuin en veel privacy. Woonka-
mer 50 m 2,keuken en badkamer, 3 slaapkamers, sou-
terrain geschikt voor meerdere auto's of hobbyruimte.
Onderhoudsvrij, ’249.000,- k.k. Tel. 045-215859, na
18.00 uur.
BRUNSSUM: uitst. gelegen halfvrijst. woonhuis met ga-
rage, grote berging en mooie tuin. lnd.: hal, woonkamer
42 m 2met plavuizen en open haard, eiken keuken, 4
slaapkamers en badkamer met 2e toilet. Vr.pr.

’ 167.000,- k.k. Kollebloem 6, tel. 045-256793.
Rustig gelegen, halfvrijstaand woonhuis met garage en
tuin met terras, lnd.: fraaie hal, woonkamer, keuken, 3
slaapkamers, badkamer met douche en ligbad, apart 2e
toilet, bepl. bergzolder, voll. onderkelderd met div.
voorz. K. Doormanstraat 19, ÜBACH OVER WORMS,
045-323770. Bezichtiging na tel. afspraak. Prijs
j 105.000,- k.k.

Wijnandsrade, koningsgraven
Exclusief vrijstaand woonhuis (type landhuis). Entree-
hal, meterkast, toilet. Eiken aanbouwkeuken v.v. alle

comfort, aansluitend eetkamer. Woonkamer met ni-
veauverschil, kachelpartij, schuifpui naar tuin, bijkeu-
ken. Garage. Verd.: (boven woonhuis); 3 slpk., apart toi-
let, badkamer met ligbad en douche. Vliering. Verd.: (bo-
ven garage); 3 kamers te gebruiken als kantoor of gas-
tenverblijf. Kelder; hobby c.g. speelkamer, cv.-ruimte
en voorraadkelder. Pand v.v. hardhouten kozijnen en
dubbele beglazing, alsmede spouwisolatie. Ruime tuin
rrfet veel privacy. Vraagprijs’ 395.000-k.k. Makelaars-
kantoor Ruber, 04498-51900.
Te k. in VOERENDAAL
halfvr. woonh. met grote
garage en carport. lnd.:
hal, toilet, grote L-vorm.
woonk. (47 m2), met
schuifpui, keuen met app.,
overdekt terras met open
hfeard, diepetuin, ± 30 m2.
V_rd.: 3 slaapk., badk. met
ligbad, douche en v.w.
Vjiering. Pand moet van
binnen gezien worden. Tel.
W5-751391.
Te h. gevr. voor 2 pers. Ifst.
vrij gelegen WOONHUIS of
boerderij (min. 5 kmrs.),
eventueel ook 2 ruime ap-
partementen. Tel. 020-
-9^1489 of 02155-22677 na
17.00 uur.
BOYENWONING te k. met
tuin, ’45.000,-. Bocholtz,
tfl. 045-441029. >
SCHUURTJES, tuinhuis-
jee, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf
’195,-; Houtbouw
Übachs, Eygelshover-
gracht 39, Kerkrade-Vink.
Tel. 045-460252.
Te k gevr OUDER HUIS
met tuin. Geh. renoveren
geen bezwaar. Br.o.nr. BR
332 Limburgs Dagblad,

ipenerstr. 81, 6443 CC
'3sum.

Kerkrade
Bleijerheiderstr., tussenge-
bouwd woonh. m. achter-
tuin, deelsvz. van cv., mo-
gelijkheid voor huren van
autobox. lnd.: kelder,
woonk. en suite m. schuif-
deur, keuken, bijkeuken,
toilet, 4 slpk., badruimte en
zolder. Vr.pr. ’ 95.000-
-k.k. Inl.

Taxateurs- en
Makelaarskan-

toor
Van Wersch BV

Mak. 0.g., Stationsstr. 54,
6461 EJ Kerkrade, 045-
-452234.

Te k. GEVRAAGD Hasel-
derveld-Oud Geleen wo-
ning met gar. en tuin
04490-26589.

BRUNSSUM, Het Ambacht 83, hlf.vrijst. gesch. woonh.
n*. gar. en tuin. lnd.: hal, w.c, living m. open h., o. keuk.
16 verd.: 3 slpk., badk. m. 2e w.c, ligb. en douche, m.
vaste trap n. 2everd. 4e slpk., c.v. + boiler, hardh. koz.,

gl. Vr.pr. ’ 189.000-k.k. Tel. 045-255184.
Te k. pand met brandschade. Kaalheidersteenweg 43,
KERKRADE, pr.n.o.t.k. Tel. 045-319847.
SUSTEREN: leuke gerenov. en goed geïsol. boerderij-
woning met L-vorm. woonkamer met plavuizenvloer en
open haard, aanbouwkeuken met app., 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad en toilet, studeerkamer, kelder en
zonnige tuin. Vr.pr. ’139.000,- k.k. Mak.kantoor Rob
Passen 8.V., tel. 04490-78431.
HEERLEN, Oliemolenstraat 40: A 1woonlokatie, 5 min.
van centrum, met blijvend vrij uitzicht op park, etc. Vrijst.
virta met garage, tot. oppervlakte ca. 800 m 2. lnd.: en-
tree, woon-/zitkamer 40 m 2, keuken, bijkeuken, kelder;
verd.: 4 slaapkamers, vaste trap naar grote bepl. en be-
schoten zolder met 2 mansardekamers. Prijs

’ 279.000,- k.k. Marinus Krijntjes, makelaar en taxateur
0.g., tel. 04490-51544.

Heerlen - appartement
Goed gesitueerd, best. uit ruime hal, L-vormige wk.,
keuken, douche, toilet, 2 slpks., c.v. Pr. ’ 65.000- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard. 04490-10855.

KERKRADE, (Kaalheide): wegens omstandigheden,
tussengelegen woonhuis met voor- en achtertuin, ruime
woonkamer, serre, douche en toilet, 3 slaapkamers, zol-
der en kelder. Prijs n.o.t.k. Inl. 045-417176.

IHalfvrijst. goed onderh. WONING, hal, toilet, L-vormige
woonk. 35 m2, open haard, 4uxe keuken 15 m2, 3 slpk.,
moderne badk. met ligb., douche, 2e wc, grote geh. on-
derkelderde garage, hardh. ramen, geh. pand dubbel
glas, achterzijde rolluiken, ’159.000- k.k. Stadhou-
derstr. 77, Brunssum, tel. 045-271139.

Boerderijtje
uit 1780 (monument), ruim
2300 m 2 gr. Moet in- en uit-
wendig geheel worden ge-

renov.
’90.000,-. Bij Gulpen.
Makko Gulpen

taxatieburo-makelaardij
0.g., Rijksweg 67, Gulpen

tel. 04450-2182

Brunssum
tussenwoning met o.a.
keld., hal, toilet, woonk.
met open keuken, berging,
badk. en 3 slpk., cv., voor-
en achtertuin, terst. te
aanv. Prijs ’BB.OOO,- k.k.
Kerkhoffs Makelaardij o.g.
Beek, tel. 04490-73427.

Te k. in centrum
Sittard

luxe appartement met lift
en 2 slpkrs., gr. keuken en
gar. Aanv. in overl. ml.
04490-12756. ;
Te k. gevr. halfvrijst. ouder
HERENHUIS i.g.st. met
gar., regio Oost-Mijp-
streek. Pr. ± ’ 140.000,-.
Aanb. 045-424831.
Te k. HOENSBROEK,
dubbel woonhuis, winkel.
Inl. Hoofdstr. 199, tel. 045-
-212286.
Te k. halfvrijst. woning
MUNSTERGELEEN met
tuin, geh. voorz. v. kunst-
stof kozijnen met dubbel
glas en rolluiken. Inl.
04490-21570.

VERHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- en
vrachtwagens (hydr. laadlift). Ook ruime keuze in perso- 'nenauto's, 9-pers. busjes en campers. Bastiaans Inter- JRent Autoverhuur. Heerlen, t.o. busstation, Spoorsingel
50. Tel. 045-724141. 'Te k. halfvrijst. herenhuis met grote garage 'Heerlen

Molenberglaan 89 ,
lnd.: 3 kelders, gang, toilet, keuken, woonk. 55 m2, 3
slpk., badk. met ligb. en 2e toilet, prachtige zolderkamer t
55 m2. Kooppr. ’285.000,- Tel. 045-719191, ma. t/m I

<vri. van 09.00 - 17.00 uur. [
ÜBACH O WORMS te k. halfvrijst. woonh., md. woonk., r
luxe grijs-witte keuk., 3 slp.k., badk., kelder, zolder m. '"vaste trap, tuin en garage voor 2 auto's, vr.pr. '’ 127.500,- tel. 045-314449. j

Een prima woonstand [
met het laatste halfvrijst. huis in Heerlen "Douve Weien". 'Ind. o.a. L-vorm. living ca. 35 m2, 3 fraaie slaapk., badk., ]
bergzolder en garage met schuine kap. In aanbouw.
Prijs ’170.000- v.o.n. (excl. ’BOOO- rijksbijdrage).
Nette maandlast ca. ’ 713,-.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
tel. 045-712255

ZONDAGOCHTEND
bi/ u in de feiis

Morgenochtend krijgt u weer een omvangrijk overzicht van de in
Oostelijk-Zuid-Limburg aangeboden woningen in de bus: het makelaarsblad
WONEN NU, uitgegeven door drie gerenommeerde makelaars die in dit
gebied werkzaam zijn.

In WONEN NU bundelen zy hun selectie uit het totale aanbod van
zon 1800 woningen.
Niet ontvangen? Bel maandagochtend va. 8.30 uur 04709-4222 en wij zorgen dat u een exemplaar krijgt nabezorgd.

WONEN NU wordt verspreid in Schinveld, Merkelbeek, Jabeek, Brunssum, Treebeek, Nuth, Wy-
nandsrade, Vaesrade, Schimmert, Hulsberg/Arensgenhout, Heerlen, Hoensbroek, Übach o. Worms,
Nieuwenhagen, Schaesberg, Kerkrade, Eygelshoven, Voerendaal, Klimmen/Termaar/Craubeek,
RansdaalAVeustenrade/Retersbeek, Übachsberg, Simpelveld, Bocholtz.

I
Taxaties I

Koop en wtoop
Hypotheken I

Pickéelffik
makelaardij bv

I I
Ook zaterdags van uur.

aquina
I hypotheken
■ . Ruys de Beerenbroucklaan r^^^^^^^^^^^^^^H

Ook van

I SI DRS. RUIJTERS
Makelaardij Sitiard, Maastricht,

6131 AL tei. 04490-11611
6411 AT tel. 045-713746I 6221 ED Maastricht, Wyckerbrugstraat 62, tel. 043-218941 J

I^^—
Te k. v. part. tussengel.
woonhuis met berging en
c.v. Ridder Vosstraat 11
BRUNSSUM. lnd.: 'kelder,
woonk. met open keuken,
eetbar, serre, 3 slpk., dou-
che, zolder m. vaste trap,
goede st. v. onderh., stoffe-
ring. Vr.pr. ’99.000,- k.k.
Inl. 04498-53132.
Te huur WOONH. met be-
drijfsruimte Schaesberg.
Gesch. v. vele doeleind.
Aanv. 1 mnd. Tel. 045-
-313947.
BEDRIJFSPAND Han-
delscentrum Sittard, bedr.-
ruimte 1400 m 2. Tot. per-
ceelopp. 3300 m 2, geh. of
ged. t.k. of t.h. Grote poor-
ten, royale hoogte, ruime
park.pl. voor laden en los-
sen. Voor vele doeleinden
gesch. Havikstr. 9 (verl. In-
dustriestr.) Tel. 12824 of
16229 Sittard.

___________-__-_-_-_-_-___-—--__

Schinveld
Nieuwwijkstr. 20 halfvrijst.
witte boerderijwoning met
schuren, stallen en 450 m2
grondperc. ’ 99.000,- k.k.,

tel. 04490-42550.
Nuth

Dorpstr. 99 (t.o.v. kerk),
goedlopend dorpscafé de
Raadskelder, met volau-
tom. kegelb., vergader-
zaal, garages met woonh.,
3 slpk., cv., zolder, kelder.

Tel. 04490-42550.
Hoensbroek

Akerstr. 196aNrd. luxe ap-
partem. met lift, grote
woonk. 35 m2, witte aan-
b.keuk., cv., kelder, huur-
garage, 2 slpk. (24 en 18
m2) ’119.000,- k.k. Tel.

04490-42550.
Hulsberg

Churchillstr. 14 halfvrijst.

'wit woonh. met gar., tuin, 3
slpk., zolder (vaste tr.), kel-
der, cv., woonk. met par-; ket, ’133.000,- k.k. Tel.

04490-42550.
Jos Storms o.g.

1

BRUNSSUM, Komeetstr., gezellige geheel verbouwde
woning. Prima ligging. Met tuin onder archt. Berging,
kelder, eiken aanbouwkeuken, badkamer met douche
en ligbad, zolder met vaste trap. Dubbel glas. Rolluiken,
zonwering. Goed onderhouden. Moet gezien worden.
Komeetstr. 12. Tel. 045-210873.

Heden open huis 14.00-16.00 uur
* Born-Hoensbroek: comfortabele herenhuizen met

Z-vorm. woonk. ca. 36 m 2(mcl. open keuken), 3
slaapk. en mogelijkh. voor 4e slaapk. op zolder. Prijs
vanaf ’ 154.050- v.o.n. (excl. ’ 6500- rijksbijdrage).
Netto maandlast ca. ’ 680,-.

* Brunssum - Op gen Hoes 54; markante huizen met
een keuze uit div. typen. Bijv.: garage, 2 slaapk., en
badk. op beg. grond, woonk./keuken van 35 m2en
zonneterras op 1e verd. en een slaapk. met badk. (lig-
bad) op de 2e verd. Prijzen vanaf ’ 95.000- k.k. .

' * Gulpen - Ingbergracht: royale halfvrijst. woningen in
landhuisstijl, lnd.: L-vormige living ca. 38 m2mcl. open
keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers, badk. met
ligbad en 2e toilet. Via vast trap naar hobbyzolder.
Prijs ’165.000- v.o.n. (excl. een max. rijksbijdrage
ad. ’ 8000,-).

* Nieuwenhagen, Bachlaan 17: appartementen gelegen
nabij het nieuwe winkel- en bestuurscentrum van
Nieuwenhagen. Op de Kamp. lnd.: living ca. 32 m2
(mcl. keuken), 2 slaapk., badk. met ligbad, berging,
loggia. Prijs ’118.026- v.o.n. (excl. max. subsidie
van ’ 50.000,-). Netto maandlast ca. ’ 449,-.

Zondag 28 januari open huis van
14.00-16.00 uur

* Heerlen - Maria Christinawijk. Huizen met div. kelder-
ruimtes en 4 slaapk. in de prijsklasse vanaf ’ 95.000-
-k.k. (netto maandlast is ca. ’ 510,-). Er is een keuze
uit div. typen. Adres: Hermelijnstraat 33.

* Heerlen - Weiten
Een herenhuis met een ouderwets grote woonk./keu-
ken van ca. 49 m2en een ruime achtertuin. Komt u
ook eens de ingerichte woning bekijken? Prijzen vanaf

’ 194.990-all in (excl. fin.kosten). Inruil van uw eigen
huis is bespreekbaar. Volg de borden vanaf de J.F.
Kennedylaan. Netto maandlast ca. ’ 789,-.

* Vaals, Ir. F. Melottestraat
Markante door Jawa verzorgde modelwoning met een
unieke indeling. Woonk./keuken ca. 40 m2. Prijzen
vanaf ’ 160.974,- v.o.n. (excl. max. ’ 15.000- subsi-

' die). Netto maandlast ca. ’ 716,-. Adres: Ir. E. Melot-
testraat 9.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045-712255

BRUNSSUM te k. halfvrijst. woonh. lnd.: hal, kamer,
keuk., badk., w.c, 6 slpk., berging, vrijst. berging, tuin,
loods ± 100 m2, geschikt voor kleine zelfstandige. Vr.pr.

’ 130.000,-. Tel. 045-228662.
Epen te k. APPARTEMENTEN/HOTEL. Hotelaccom-
modatie, 40 bedden met cv., bad, w.c, telefoon, KTV,
en radio, kitchenette. Het geheel is bedrijfsklaar. Terras
en parkeergelegenheid, garage met berging. Pr. n.o.t.k.
Tel. 04455-1268.

GELEEN: te koop half-
vrijst. woonhuis, goed on-
derhouden, grote tuin met
veel privacy van 530 m 2.
Prijs n.o.t.k. Inl. 04490-
-54905.

Te k. HOENSBROEK halfvrijst. huis, inp. gar., woonk.,
open keuken, plav.vl., open haard, 5 slpk., badk., zolder
(vlizo) opp. 330 m2, bwj. '75. Vr.pr. ’ 155.000,- k.k. Mid-
delste Wehr 26. Tel. 045-217221.
SITTARD, Rolandsweg
27A: riante vrijst. woning
met 4 slaapkamers, gara-
ge, 485 m 23 tuin, etc.
’215.000,- k.k. Tel. 043-
-630905.
ÜBACH OVER WORMS,
rustig gel. en uitst. onderh.
halfvrijst. woonhuis met
gar., voor- en achtertuin
met terras, dichte keuken,
3 slpk., ligbad, zolder via
vliezotrap, geh. kunststof
ramen en deuren, dubb.
beglazing, percopp. 320
m2. Pr. ’144.000,- k.k.
Tel. 045-419477.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w., tel. 077-519775.
Te koop/huur Kruisstr. Hrl.
ruim dubbel WOONHUIS
met 5 garages. Te huur rui-
me garage Aarveld. Te
huur Akerstraat ruim kan-
toorpand met 7 parkeer-
plaatsen. Inl. 045-711617.

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
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.
Beleggingen

zowel bedrijfspanden als
appart.gebouwen. Huur-
opbr. per jaar vanaf

’ 30.000,-. Koopsommen
vanaf ’ 220.000,-. Inl.
Makko Gulpen

taxatieburo-makelaardij
0.g., Rijksweg 67, Gulpen

tel. 04450-2182
I

ÜBACH OVER WORMSJroereberg 22, moderne
hoekwoning met tuin, luxueuze keuken, vaste trap naar
zolder, van alle gemakken voorzien. Pr. ’ 98.000,-.
HOENSBROEK, Kouvenderstr. 48a, goed onderhouden
2-verdiepingenappartement, 4 slpkmrs. en balkon.
Pr. ’ 69.000,-.
KERKRADE-WEST, Kapelweg 48, woonhuis met loods,
voor vele doeleinden geschikt, voor de liefhebber van ruimte,
thans een aanbieding, ’ 129.000,-.
BRUNSSUM, Ringoven, geschakeld woonhuis met garage
en berging, moderne keuken en 3 slpkmrs. Pr. ’ 139.000,-.
SITTARD, Merovingenstr. 54, vriendelijke tussenwoning met
carport in nieuw project de Lahrhof, voor- en achtertuin + 3
slpkmrs. Pr. ’ 105.000,-.
KERKRADE, Wilhelminastr. 28, vooroorlogs woonhuis met
tuin en berging, badkam. met douche en ligbad, vaste trap
naar zolder. Pr. ’ 96.000,-.
HEERLEN, Schiestr. 3, woonhuis met tuin, 3 slpkmrs.
Pr. ’87.500,-.

Wijman & Partners Vastgoed
TAXATIES - HYPOTHEKEN
045-728671 of 04750-15135 130982

Zaterdag 28 januari 198938

i

! JfeHIEP HIEP HOERA! |
= r 1L

\ *%/"* PINE HOME BESTAAT 5 JAAR !
■ifjfff'lmatajx „»>

Ii ''■«■p^^et^C' Deze maand bestaat Pine Home 5 jaar
**"^ft?> #fi en dat moet gevierd worden. Om onze

i£s^2f7*^* *" trouwe klanten en onze nieuwe klanten
*J?*&fêf\&>% * te bedanken voor hun vertrouwen in

_~^ «u* _****-' ±: -~m' ons, hebben wij iets leuks bedacht.

<-
Al uw aankoPen vanaf ’ 1000- gedaan \

*'*'" '.foj^^ T tot en met zaterdag 4 februari as. jj
*^yjll&xjy*''*'worden beloond met een kadobon t.w.v. \

> * __£ f^ *^ 10% van net aankooPbedra9> dus u
vHL/^frs ko°Pt voor /1000~ en u krÜ9t een \'ZMl^^ r kadobon van ’ 100,-. U koopt voor

: ¥lf > ’ 1500- en u ontvangt een kadobon van jJL|f ’ 150,-enz. enz.
"««■BIé.-» Dus dat is mooi meegenomen... toch?
/ Een leuke attentie

■\%P-■-' * Oude en nieuwe grenen meubelen

\ J§i]^^"v' DIMT "Riet en rotan

f %^M^ "' N L " Kado's |

| FfJOMEI j
= Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck , |

Bij de mooie Servaasbrug Tel. 043-251306

Limburas
■_OTDaraiii_Aii



WIJSHOFF Antiques biedt
u op 1500 m2een zeer ruimekeuze in antieke meubels,
klokken en kachels. Ge-
opend donderdag, vrijdag
en zaterdag, Amstenrader-
weg 9, Hoensbroek-Cen-
trum. tel. 045-211976.
Antieke KEUKENKAS-TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’475,-,
toogkasten vanaf ’975-,
cvlinder bureaus ’ 1375-,slaapkamers vanaf’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045--243860.
Te k. antiekeeikenKAST +eiken commode. Tel. 04490-
-36239.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze inantieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant
Te k. prachtige handge-
schilderde Russische IKO-
NEN en 2 antieke. Tel. 045-
-751033.
Te k. ant. notehouten -SA-
LONTAFEL met 2 laadjes,
iets aparts. Tel. 043-615994.
Te k. pracht. KAST, Henri
Deux (particulier). Tel. 045-
-351477.
Te k. Eng. ant. staande
KLOK, gesign. Tho. Brownolieverfschilderij. Tel. 045-
-244113.
1600 m 2antiek in Stem. Nu
ook enorme keuze in rotan
meubels en tiffany lampen.
PIERRE COUMANS,
Heerstraat-Nrd. 144 en In-
dustrieweg 15, Stem. Elke
dag geopend, behalve
's maandags.
Te koop prachtige oude
BIJBEL. Tel. 045-313868.

MARKTLIJST 1989 deel 1
is verschenen!!! De beken-
de oranje boekjes met in-
formatie over 3000 jaar-
markten, braderieën, enz.
Onmisbaar voor elke
marktkoopman/-vrouw.
Bestel nu: Werkgroep
Marktlijst, Arnhem. 085-
-459031.

!!.'SPAARHYPOTHEEK!!!

'SLAAP 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 5,9%, 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
het exact voor u uit.

-4DE BRUIJN assurantiën
Nachtegaalstraat 91, 6165 BK Geleen,
tel. 04490-40955.
Openingstijden: zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m
vr. 8.30-17.30 uur.

____m«
PERCELEN U\NDBOUW-
GROND TE MAASTRICHT
EN EIJSDEN

De inspecteurder Domeinen, Mier-

-11 loseweg 2c (Postbus 233,5700 AEI Helmond), tel.: 04920-36880, zal
m op donderdag9 februari 1989om
§10.00 uur tezijnen kantore inI hetopenbaarbij inschrijving
jj Verkopen:

y- een perceel grond gelegenaan
de oostzijdevan rijksweg 2 te
Bjsden, groot ±21.80 are,

'■ eenperceel grond gelegennabij
de StuwdamBorgharen teMaas-

tricht, groot ±8.00 are. SSffiT
I L, genzijn verkrijg-

r» fe verkopen onroerendegoe- baar ter inspec-[_ erizijn vrij van huuren pacht. tic voornoemd.

HEERLEN-RENNEMIG II

I is een nieuw plan dataansluit bij
"eerlerheide. Een jongebuurt met een

i gevarieerdwinkelaanbod, een sportpark, een
I **'9en basisschool, diversetrapveldjes en een
! wandelpark.
l 'i dit verkeersveilig opgezette plan met
I hoofdzakelijk laagbouwen woonerven heeft het

een complexvan 53 eengezinswoningen in
"ïaar liefst 8 typen laten realiseren.

ue woningen (halfvrijstaande entlJ ssenwoningen)hebben een ruime
Woonkamer, een, afhankelijk van het type
honing, gesloten of half-open keuken, 3

een modernebadkamer met
''gbad en 2" toilet. De grote zolderverdieping is,

afhankelijkvan hettype, te bereikenviaeen
J^aste of een vlizotrap.
Een aantal woningen hebben een inpandige

Alle vypningen beschikken over een
I voor- en achtertuin met betegeld terras.

huurprijzen vanaf ’612,85 per maand
wel. servicekostenvan’ 5,-).

/ /^, Valkenburgerweg 25A
hc-%ii 6411 BM Heerlen.I'tDU Telefoon 045-710909.

/TEHUUR)

|' üblikatie fi\'\mi Algemeen burgerlijk pensioenfonds

7© koop
'n Hoensbroek
Premie-A-
-drive-in-woningen

*""** fcwi I H^^^^^H

'ak bij het centrum van
aan de

J°uvenderstraat, worden fraaie
rive-in-woningen met tuin

aebouwd.e indeling van deze woning is op
e9grond: hal en garage/berging,e verdieping: dichte keuken,
e verdieping: 3 slaapkamers,

üaakamer, c.v.-kast.
posten ’ 138.900- v.o.n.
r^kspremie ’ 41.000,-*'AfÜ° maandlast ’ 528,-*
/^mankelijk van inkomen ennVpotheekvorm.

nl'chtingen/ verkoop: van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uuren
volgens afspraak;
s' zaterdags volgens afspraak.

FIKSEN
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222

130512

Zaterdag 28 januari 198939Limburgs
OOTXra_ll_All

10-50% KORTING
op al onze showroommodellen,
o.a. tafels, kasten, bankstellen,

stoelen

EXTRA AANBIEDING...
losse eetkamerstoelervtegen bijzon-

der gunstige prijzen

>^^^^H _^__IB^^ ,s _^ 4^__h

" Slechts 5 minuten van Maastricht

" Zeer scherpe prijzen

" Zaterdag en zondag geopend van
13.30-18.00 uur

" Maandagsluitingsdag
Dinsdag t/m vrijdag geopendvan 10-18.00uur

►ITA L I A

Trichterweg 76A Zutendaal. Tel. 09-3211713919

10 jaar volledige garantie op onze keukens
5 jaar volledige garantie op onze apparatuur

Rijksweg 21, Gulpen met 'n Frans tintje!
Tel. 04450-2490* Geopend van maandag donderdags
Fov DAAf^n IRIR t.m. vrijdag zaterdags geopend
rd*. UHHaJU-<JOOO van 9.00-18.00 uur van 9.00-17.00 uur tot 21.00 uur

Het afsluiten van een hypotheek L_tt 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 j^voordeel oplevert,

theekvorm voert, waarmee u aan- Dat doen 3 vrijblijvend en koste-

zienlijk kunt besparen op uw woon- k|" loos voor u.

lasten: de SpaarVast Hypotheek. SSPHSSK:
_—— — _____

De SpaarVast Hypotheek van ■_£___»_! Bfe_~~ v_> -ui--a^. JF_u a*a jt~ cvi Mfite»—^" Stuwr m> gehed vnjbkFend, uitgebreide
P^rfr^-— informatie over de SpaarVast Hypotheek

het Bouwfonds heeft een rentevast- .-* J"""?Bouwfonds.
K_v_B B_SC^si!_P-_B__^l__^^-^^^3__ Naam: __.«____"_w

____-____________________
_B_S___" I*i iii Straat*periode tot 30 jaar. U kunt dus BH!_Sè«j_.gSs*?""».. Postcode:

kiezen voor meer zekerheid op de K___t» Öël Plaats:
ESfcB"Wa___. ■» Telefoon:

lange termijn en bovendien bespaart rs_~ » A" r - Stop de bon in een ongefrankeerde envelop en stuur
HBM*p" dieaan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28.■___■ .... | . 6160 AA Geleen — ’-*uop den duur — ■ o

:r Met'n SpaarVast Hypotheek
van het Bouwfonds krijgt u

meer ruimte voor leuke dingen...
Dat geeft u behoorlijke armslag om Voor „_„ informatie kum „ gebruik

maken van de coupon, of ons even bellen,
andere, persoonlijke wensen te 'n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag. jos „«»«__, m,
kunnen vervullen... * * ■■■■■_■. O I§| © telefoon 04490-45678.

Roermond, St. Christoffelstraat 12,

telefoon 04750-16555.

■ Venlo, Nijmeegseweg 28,

% Bouwfonds Limburgse Gemeenten «I—*.-—^ |

GULPEN te huur:
WINKEL EN KANTOORRUIMTEN
of APPARTEMENTEN
Centraal gelegen aan de Rijksweg 25.
Het gehele pand is degelijk gerenoveerd en voorzien van alle komfort; met
mogelijkheden tot buitenreklame.
Kantoren hebben een apart trappenhuis en eigen postbox.
Voor snelle beslissers nu nog aanpassingen in de voorzieningen mogelijk.^
De ruimten:
a. Winkel 1 / verhuurd (aan reisburo van Hulst)
b. Winkel 2 / 58 nv*

plus 40 m 2gemakk.,toegankelijke kelder Huurprijs f 1.750,- p. maand
c. Kantoor/App. 1e verd. 70 m2Huurprijs f 850,- p. maand
d. Kantoor/App. 1everd. 34 m 2Huurprijs f 500,- p. maand
e. Kantoor/App. 2e verd. 36 m2Huurprijs f 500,- p. maand
f. Kantoor/App. 2e verd. 34 m2Huurprijs f 500,- p. maand
Kombinaties vanzelfsprekend mogelijk.
Ideaal als bijv. administratie-/verzekerings- of advokatenkantoor.
Schriftelijke of telefonische aanvragen bij:
Reisburo van Hulst
(mej. Elvira Wijsen of Dhr. Paul Geenen)
Kesselskade 63, 6211 EN Maastricht.
Tel. 043-212741

ft IMMO THIJS P.V.B.H.
TE KOOP IN

7>aiß^l„ii DILSEN (BELGIË)

J RF""Sf herenhuis
C=è _B_ïJ Zeer rustiek. Ruime indeling
jjjgrt 1É?? o.m. zeer geschikt voor

ILfelfif ff i'll residentie en zelfstandige
jpP_B || j \U'M aktiviteit. Alle komfort.
'^Fe»> ~ _~lls ~-■'—-77J— ■ Temidden van prachtig privé-— -iSfllSfe*-*- park. Groot 3750 m 2.

Voor inlichtingen : Heerstraat 16
IMMO THIJS : l^T-St 32



Limburgs — m

DE LIMBURGSE,* WPPERSONEELSGIDS
U WILTZELFSTANDIG ONDERNEMER WORDEN!

WEL EENS AAN EEN RIJDENDE WINKEL GEDACHT?
DAN IS HIER UWKANS.

Op korte termijnkomen in deregio enkele ondernemingen metrijdende
winkels ter overname.
Wij bieden: - een onderneming met perspectief— een volledig zelfstandige onderneming

-begeleiding naar zelfstandigheid
Wij vragen: — een opleiding op middelbaarniveau— enige eigen middelen— grootrijbewijs
U wiltmeer weten? Over inkomen, vestigingsplaats en investering?

Over al dezezaken willen wij u graag informeren in een
persoonlijk gesprek.
Uw zelfstandig ondernemerschap begint meteen
telefoontje ofbriefje aan de heerC Klijn.

_k ■ HJV| De Algemene Vereniging voor Melkvoorziening in Zuid Nederland.
mmmm\W UMl\ Postbus 46, 5056 ZG Berkel-Enschot, telefoon: 013-339100.

//Techno Time is een landelijk opererende uitzendorganisatie, gespeciali-m
f seerd in technisch personeel op uitvoerend-, middenkader- en kader- \\\

niveau. Voor de vestiging Heerlen zijn wij op zoek naar een

Office-manager m/v :
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vesti-
ging en zorgt voor de uitvoering van alle uitzendactiviteiten. TJ onder-
houdt contacten met cliënten en uitzendkrachten en u besteedt een
belangrijk deelvan uw tijd aan het uitbouwen van het relatiebestand.Een
en ander vindt plaats onder supervisie van de algemeen manager.

Commerciële MBO- en HBO-ers die tussen de 25 en 35 jaar oud zijn en
binnen een straal van 25 km.rond Heerlen wonen, nodigen wij uit te solli-
citeren, als zij tevens:- representatief zijn- beschikken over aantoonbare ervaring in een externe salesfunctie
- beschikken over grote overtuigingskracht en gewend zijn om te argu-

menteren op diverse niveaus.
Ervaring in de uitzendbranche of zakelijke dienstverlening strekt tot aan-
beveling. Technische kennis is een pré.

Onze organisatie stelt daar een zelfstandige en vooral dynamische
werkkring in een groeiende bedrijfstak tegenover, evenals een goede
honorering en eigentijdse arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van
de zaak.

Interesse?
Stuur dan direct een bondig cv. naar ons hoofdkantoor:
Technc-Time BV, t.a.v. de heer H.EM. van der Gouw,
Fbstbus 736, 5340 AS Oss.
Voor telefonische informatie kunt u bellen met de heer H. van der Gouw,
telefoon 04120-30700.
Vanzelfsprekend garanderen wij uiterste discretie.

(fjj£\ techno-time bv
1 E uitzendorganisatie voor technisch personeel Ê
W Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen _^

ril z.0.1. bedrijven heerlen
\\\\ JB zijnwerkzaam in een groot aantalLimburgse

LmA gemeenten in het kader van de Wet Sociale— *^ — Werkvoorziening:ca. 3000 medewerkers
vinden emplooi in 5 bedrijfsunits, elk met
een gevarieerdaktiviteitenprogramma.

In verband met pensioneringvan de huidigefunktionaris
zoeken wij kontakt metkandidaten voor defunktie van

CHEF PRODUKTIE M/V
ten behoeve van één van onze industriële bedrijfsunits.
Deze bedrijfsunitszijn voornamelijkwerkzaam alstoeleve-
ringsbedrijf in diverse sektoren, o.a. op het gebied van metaal,
houten bedrading tb.v. electro-en autoindustrie.
In debedrijfsunit,waar defunktionaris in beginselwordt
ingezet, worden door±200personen werkzaamheden uit-
gevoerd in demetaalsektor,zoals: buis- en profielbewerking,
plaatbewerking, spuiten, assembleren en monteren.
Bij debedrijfsvoering worden op sociaal enfinancieel-
economisch verantwoorde wijzemoderne (eigentijdse)
bedrijfsmatige techniekenen methodentoegepast.
De chefproduktie is, onder verantwoordelijkheid van de
bedrijfsdirekteur, belast metde dagelijkseleiding van de
produktionele werkzaamheden.
Hij is onder meer verantwoordelijk voor:- het leidinggeven aan en hetbegeleiden van dewerkleiding

en dechef bedrijfsbureau;
- planning, uitvoering en kwaliteitvan de uittevoeren werk-

zaamheden binnen debedrijfsunit;- het onderhouden van zowel internealsexterne kontakten;
- deoptimale gang van zaken bij defabrikagevan diverse

produkten, waarbij organiseren,coördineren, kwaliteits-
bewaking en voortgangscontrole een belangrijke rol
spelen;

- het adviserenvan de bedrijfsdirekteurm.b.t. alle uit zijn
funktie voortvloeiende aspekten.

Voor defunktie wordt vereist:
Een opleiding op HBO-niveau optechnisch gebied,bijvoor-
beeld HTS-werktuigbouwkunde, metapplikatie-
opleidingen op het gebied van bedrijfsvoering, e.d.; ruime
produktie-ervaring in de metaalsektor.
Van dete benoemenfunktionaris wordteen socialegeschikt-
heid verwacht in verband met de doelstelling van hetbedrijf.
Hij dienteen sterke persoonlijkheid te zijn met zeer goede
leidinggevende, bedrijfsekonomische, organisatorische
capaciteiten en kontaktuele eigenschappen.
Leeftijd tenminste 35 jaar.

Een psychologisch en medischonderzoek maken deel uit
van deselektieprocedure. De bij deoverheid gebruikelijke
rechtspositieregelingen zijnvan toepassing.
Aan dezefunktie is, afhankelijkvan opleiding,ervaringen
funktievervulling, een salarisverbonden tot maximaal
f 5.253,- bruto per maand.
Sollicitaties- ondervermelding van vakaturenummer B/891
in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14 dagen
terichten aan hethoofd Dienst P en O van deZOL-Bedrijven,
Postbus 330 te6400 AH Heerlen.

m^AkrosilEurope
Akrosil Europe 8.V., onderdeelvan deAkrosil Corporation Menasha USA,
produceert silicone gecoatpapier, hetgeenwordt gebruikt alsrelease li-
ner in vele toepassingen. Ten behoevevan de Europese markt is een pro-
duktie- en verkooporganisatie gevestigd in Heerlen. Vanuit deze geheel
nieuwevestiging worden deprodukten geëxporteerd naarvele landen in
Europa.

Voor deAfdeling Customer Service, onderdeel van het "Marketing and Sales
Department", vraagt Akrosil kandidaten(m/v) voor de funktie van:

Customer Service
Representative

Het Customer Service Department is verantwoordelijk voor devertegenwoor-
digingen begeleiding van klanten en orders in deAkrosil-organisatie.

De voornaamste taken zijn:
- orderboeking en begeleiding totdat de goederendeklant bereiken;
- offerte-uitwerking;- klachtenafhandeling;
- kontakt tussen de klant, field sales management en interne afdelingen.

Vereisten:- opleiding op middelbaar niveau;
- ervaring in een verkoop binnendienstfunktie;
- mondelinge en schriftelijke beheersingvan de Engelse, Duitse en bij voor-

keur ook Franse taal;- ervaring met PC's, opstellen en uitwerken schriftelijkecorrespondentie;
- leeftijdtot 30 jaar.

Geïnteresseerden in deze funktie in een dynamischeen snelgroeiendeonder-
neming worden verzocht schriftelijktereageren.
Akrosil Europe, Imstenraderweg 15,6422 PM Heerlen, t.a.v. Dhr. J. Pieron.

i^rr WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP LIMBURG
«B»]^»*^ Het Waterschap Zuiveringschap Limburg is belast met het actieve en passieve
4ftsjfol^> waterkwaliteitsbeheer in de provincie Limburg. De organisatie bestaat uit de Sekretarie en de
*jJBBIJtr, Technische Dienst.

\*| m^^ De Technologische afdeling, die deel uitmaakt van de Technische Dienst, is onder meer
belast met het opstellen van programma's van eisen inzake zuiveringstechnische werken. Zij
draagt zorg voor de technologische begeleiding van de zuiveringsprocessen bij de
rioolzuiveringsinstallaties. Tevens behandelt deze afdeling de technologische en technische
aspecten van de aanvragen voor lozingsvergunningen en brengt zij advies uit over de
vervuilingswaarden van bedrijven.

In verband met een gewijzigdetaakafbakening binnen deze afdeling bestaat de
plaatsingsmogelijkheid voor een

MEDEWERKER ZUIVERINGSTECHNOLOGIE (m/v)
(vakature nr. PZ/TA-9)

Functie-informatie:
1. Het bijhouden van technologische ontwikkelingen op het gebied van centrale

slibverwerking, denitrificatie en defosfatering;
2. Het vergelijken van de verschillende bekende en nieuwe technieken op bovengenoemde

gebieden op hun toepasbaarheid voor het Zuiveringschap en hun financiële
konsekwenties;

3. Het opstellen van plannen over de bovengenoemde onderwerpen.
4. Het begeleiden van experimenten op de bovengenoemde gebieden op de bestaande

rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Functie-eisen:
Een opleiding op academisch niveau (landbouwuniversiteit of technische universiteit), bij
voorkeur in de richting afvalwaterzuivering. Kandidaten die in hun opleiding aandacht hebben
geschonken aan bedrijfseconomische aspecten hieraan verbonden genieten de voorkeur.
- Goede mondelinge en redaktionele vaardigheden.- Leeftijd 25-30 jaar.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt maximaal ’ 6378,-.

De bij de overheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te worden gericht aan
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH
Roermond, zulks onder vermelding van het vakaturenummer in linkerbovenhoek van zowel
brief als enveloppe.

"'%..'%. I §
De Stichting Verpleeghuis St. Camillus is een centrum
voor verpleging, reaktivering en dagbehandelingmet een
Rooms-Katholieke signatuur. \ /PrT^llPPf^llHl IR
Dit gekombineerde verpleeghuis heeft een klinische kapa- mr VC/I fJIOO^I I^IO
citeit van 174 bedden voor somatische en 84 bedden voor C^i _ _^~N *~1~lpsycho-geriatrische patiënten. Er is een centrum voor dag- ■ ""_T_/~n I 111 C^l
behandeling met 14plaatsen voor somatische en 12plaatsen k —| , ■ jtf-lm I I
voor psycho-geriatrische patiënten. r*—S %Jm^^S%.*&, I I 111lV>>-K-7

Binnen de Dienst Aktiviteitenbegeleiding zijn er enkele vakatures voor de funktie van

AK jnVjjT_n_NBEGELEIDER (M/V)
Algemene informatie: f waar no£jjg verrichten van werkzaamheden van
Het betreft vakatures op afdelingen met somatische huishoudelijke en/of verzorgende aard;
patiënten en één afdeling met psycho-geriatrische " het verrichten van enige bij de funktie behorende
bewoners. Bij de afdelingen met somatische patiënten administratieve werkzaamheden;
betreft het werkzaamheden voor respektievelijk 30 en 25 " het op verzoek geven van werkbegeleiding aan
uren netto per week en voor de afdeling met psycho- stagiaires en vrijwilligers;
geriatrische bewoners 24 uren netto per week. Vooralsnog " het mede onderhouden van kontakten met de familie
betreft het een aanstelling voor de duur van één jaar. van de patiënt binnen het kader van de funktie.
Bij gebleken geschiktheid behoort een aanstelling voor
onbepaaldetijd tot de mogelijkheden. Funktie-eisen:

" opleiding op MBO-niveau (MDGO-AB, MBO-AT,
Funktie-inhoud: opleiding Bezigheidstherapie of een gelijkwaardige
Tot de taken behoren onder meer: opleiding);

" het mede voorbereiden en uitvoeren van aktiviteiten " ervaring in hulpverlening aan oudere mensen, bij
die gericht zijn op een zinvolle tijdsbesteding op de voorkeur binnen een verpleeghuis;
verpleegafdelingen; " leeftijd minimaal 25 jaar;

" het begeleiden van patiënten bij deze aktiviteiten en " het goed kunnen samenwerken binnen het verpleeg-

het bevorderen en stimuleren van de onderlinge afdelingsteam;
kontakten; " instemming met de Rooms-Katholieke signatuur van

" het mede voorbereiden en/of uitvoeren van sektor- en het verpleeghuis,
algemene aktiviteiten;

Een uitgebreidere funktiebeschrijving is aan te vragen bij de Personeelsdienst van het verpleeghuis (04750-29141, toestel 200).

De arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Gelieve bij Uw sollicitatieaan te geven of Uw voorkeur uitgaat naar een afdeling met somatische patiënten danwei de
afdeling voor psycho-geriatrische patiënten.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten
aan de Personeelsdienst van het Verpleeghuis St. Camillus, Heinsbergerweg 176,6045 CX Roermond.

Smeets Dakbedekkingen 8.V.,
Kelderstr. 25, Stem. Tel. 04490-32103, A |

vraagt ervaren A A

— pannendekkers A
— leerling-pannendekkers

— zinkwerkers
Solliciteren na telefonische afspraak op bovenstaand
adres. J

/ ■■ \
sint ___>| immmW josephziekenhuis-eindhoven~^i

Het Sint JosephZiekenhuis in Eindhoven is een algemeen oplei-
dingsziekenhuis waar ca. 1300 mensen aan verbonden zijn. Er
wordt gebouwd aan een nieuwziekenhuis in Veldhoven, dat in
1990 gereed zal komen. Het Sint Joseph Ziekenhuis heeft het
karakter van een streekziekenhuis, maar onderscheidt zich daar-
van op een aantal punten. Onlangs werd bijvoorbeeld gestart met
een NICU-afdeling, een Neonatale Intensive Care Unit, zoals
voorheen alleende academischeziekenhuizen diekenden. Daar-
naast zijn er 6 specialistenopleidingen aan het ziekenhuis ver-
bonden.

operatie-assistenten m/v
die beginnen in Eindhoven
en doorgaan in Veldhoven!

Wehopen dat de operatie-assistenten die wij zoeken straks met
ons meeverhuizen naar het gloednieuwe Sint JosephZiekenhuis
in Veldhoven! Het gaat om assistenten met een differentiatie
anaesthesie of chirurgie, die op part-time of full-time basis onze
O.K. units willenkomen versterken. In deze7 units worden naast
algemene,ook speciële chirurgische ingrepen verricht.
Behalve het bezit van het diploma N.Z.R. operatie-assistent en
een van de genoemde differentiaties, wordt van de geschikte
kandidaten ook verlangd dat zij goed in een klein team kunnen
samenwerken. Vooraanstelling zijn de voorwaarden van toepas-
singvan de C.A.O.Ziekenhuiswezen en dat geldt ook voorde het
vergoeden van dekosten van eventuele verhuizing naar de regio
Eindhoven. Wat betreft het salaris wordt u aangesteld in FWG-
schaal 45.
Aanvullende informatie wordt graag gegeven door de heer

VF.Dreesen, hoofdoperatie-kamers ad interim. U kunt hem 's och-
tends bereiken onder telefoonnummer 040-155057. /
Heeft u belangstelling, richt uw schriftelijke sollicitatie dan voor /
7 februari a.s., onder vermeldingvan vakaturenr. 8901-06, aan de /
heer H.M.P. Simons, afdeling personeelszaken van het Sint /
Joseph Ziekenhuis, Postbus 988, 5600 ML Eindhoven. /

De Volkskredietbank is werkzaam in een dertigtal gemeenten in Midden- en
Zuid-Limburg en houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van

geldleningen aan particulieren.

Voor onze vestiging in Heerlen zoeken wij op korte termijn een

MEDEWERKER KREDIETAANVRAGEN (m/v)
Functie-informatie 5. goed kunnen functioneren in

;Na een inwerkperiode behoren o.a. de teamverband;
.volgende werkzaamheden tot de taak 6. minimumleeftijd 25 jaar.
van deze medewerker:

ia. intake spreekuur i.v.m. aanvragen; Een medisch en een op de functie
b. dossierbehandelingen gericht psychologisch onderzoek zullen

-beoordeling; deel uitmaken van de
c. het onderhouden van contacten. selectieprocedure.

met bedrijven en instellingen; Afhankelijk van leeftijd, opleiding en
d. de directie adviseren omtrent de ervaring bedraagt het salaris

kredietaanvragen. vooralsnog maximaal ’ 3616,- bruto
Funktie-eisen- per maand, exclusief 8%
1. opleiding HAVO VWO-niveau met

vakantietoeslag.

een relevante voortgezette Het definitieve functie- c.g.
opleiding; salarisniveau zal te zijner tijd worden

2. goede mondelinge en schriftelijke bepaald op bases van de feitelijke
uitdrukkingsvaardigheid; invulling van de functie.

3. goede contactuele eigenschappen; Op deze functie is de
4. zo mogelijk bekendheid met het rechtspositieregeling van de gemeente

consumentenkrediet Heerlen van toepassing.
130535

Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan:

H VOLKSKREDIETBANK
Postbus 103
6400 AC Heerlen
Tel.: 045-715247 69»^

HERHAALDE OPROEP
Gemeente Vaals
De gemeente Vaals is een Zuidlimburgse gemeente met ongeveer 10.600 inwoners,
waarvan 25% een buitenlandse nationaliteit bezit.
De secretarie is onderverdeeld in drie afdelingen: Burgerzaken, Grondgebiedzaken en
Middelen.
Op de afdeling Burgerzaken wordt bij het Buro Algemene Zaken en Welzijn, wegens
benoeming van de huidige medewerker elders, gevraagd een

WELZIJNSAMBTENAAR
Functie-inhoud:
De te benoemen medewerk(st)er zal worden belast met beleidsadvisering en
uitvoering op het terrein van Welzijnszaken, waaronder:
- sociaal-kultureel werk;- regionale welzijnsvoorzieningen;- werkgelegenheid/werklozenwerk;- volwasseneneducatie;- secretariaat commissie Welzijn;
- overige onder welzijnszaken vallende werkzaamheden.
Functie-eisen: . .- Diploma BA, gevorderde studie HBA, of een vergelijkbare opleiding op HBO-nivo,

bereidheid tot verdere functiegerichte studie;- goede redactionele en contactuele vaardigheden;- ervaring op het terrein van het gemeentelijkewelzijnsbeleid;- financieel inzicht;
- bereidheid om - indien nodig -in de avonduren te werken;
- vermogen om stimulerend en coördinerend werkzaam te zijn.
Salariëring:
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
De bepaling van de definitieve functierang is mede afhankelijk van een in 1989
plaatsvindende functiewaardering.
Inlichtingen/sollicitatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Hoofd van de Afdeling
Burgerzaken, de heer Mr. J.L.H.M. Scholten, telefoon 04454-4040.
Sollicitaties binnen 14 dagenna het verschijnen van dit blad te richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Vaals, Postbus 450. (ï?QO AL Vaals._^.

Zaterdag 28 januari 198940



Nederland 1
"00-13.05 Nieuws voor doven en
JJechthorenden.
5,30 Rust roest. Serie. Afl.: Bewo-

van huize Avondrust bespione-
-6n het nabijgelegen politiebureau enpoeren onder geruite plaids zaken
r e het daglicht niet verdargen.>rh.).
«■5B De familie Knots. Nederlandse
*rie. Afl.: Liefdesverdriet. Hansje

de verkering uitgemaakt en
feester Vogel is al een week niet

school geweestomdat hij ludde-
l8Vedu heeft.""23 Vrouwtje Theelepel. Teken-
>serie. (herh.).
:V Dit is Disney. Tekenfilmmaga-«ne met Irene Moors.
"*0 Journaal.

Wustine Bateman en Roger
Jilscri in 'Can you feel me

(Nederland 1 -2°.22 uur)
Ik..

17.44 Getijden. Programma over
godsdienst. Vandaag: bedevaarten.

18.24 (TT)Weg van de snelweg. Se-
rie programma's over toeristisch be-
zienswaardigheden. Afl.: Steiger-
wald.

19.00 Journaal.
19.18 (TT)Drempels weg. Actiejour-

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.31 Rust roest. Serie. Afl.4: Anja

Blom is door haar medebewoners op
het dievenpad gestuurd en nog de-
zelfde avond ingewijd in een complot
om de bank te beroven.

19.58 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Na veel aarzelen dringt Eddie
Leßec er bij Carla op aan met hem te
trouwen. Het kost echter grote moeite
om een geschikte datum voor de brui-
loft te vinden.

20.22 Can you feel me dancing.
Amerikaanse speelfilm van Robert
Greenwald, met Justine Bateman, Ja-
son Bateman e.a. De 22-jarige blinde
Karen Nichols gaat de zorgzaamheid
van haar familie steeds meer als be-
klemmend ervaren en wil onafhanke-
lijk zijn. Wanneer ze verliefd wordt
ontdekt ze hoe fijn het is om te dan-
sen. Maar haar overbezorgde familie
blijkt zeer gekantte zijn tegen haarre-
latie.

22.01 "«Weerklank. Studio Chorale
0.1.v. Eric Hermans, het ensemble
Contraint en organist Jean Wolfs.
Presentatie: Thari Schröder.

22.30 Journaal.
22.41 Hooperman., Amerikaanse po-

litieserie. Afl.: Aria da Capo. De ge-
vonden dader van een verkrachting
blijkt justitiële bescherming te genie-
ten. „

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse
serie. Afl.: Good vibrations. Er komen
nogal wat banen op de tocht te staan
als de nieuwe eigenaars van het zie-
kenhuis er de bezem van de efficien-

cy doorheen halen. Dit is voor menig-
een de aanleiding om oude herinne-
ringeb op te halen.

23.52-00.04 ""Opmaat. De orgel-
meesters, muzikaal besluit.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.
Afl.: De waarschuwing. Scan pro-
beert Leslie bang te maken en herin-
nert Jesse aan hun afspraak. Jeff is
de opkoper van de Denver-Carring-
tonaandelen.

16.45 ""Tineke. Gevarieerd pro-
grammavan Tineke de Noo over eten
en drinken.

18.15 (TT)Veronica Travel Club.
Toeristisch magazine. Vandaag:
Egypte.

18.45 ""Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 Veronica sport.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 Verona. Satirisch programma

met Harry Vermeegen en Henk
Spaan.

21.00 RUR. Talkshow met Jan Lenfe-
rink.

21.45 Beauty & the Beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: De verloren broer.
Cathy's nieuwe collega heeft met de
onderaardse wereld te maken, maar
Vincent weigert informatie te ver-
strekken.

22.35 Warzone. Amerikaanse speel-
film uit 2986 van Nathaniel Gutman,
met Christopher Walken, Hywel Ben-
nett, Marita Marschall e.a. Een ver-
slaggeverin Beiroet loopt in een hin-
derlaag en men jaagt hem op. Hij

" George van Houts en Peter van der Linden in 'Don Don-
kersloot'. (Nederland 3 - 20.29 uur)

krijgt te maken met intriges, moord en
bombardementen.

00.15 Journaal.
00.20-02.45 The sacrifice. Frans-

Zwitsers-Engelse speelfilm uit 1986
van Andrei Tarkovsky, met Erland Jo-
sephson, Susan Fleetwood, Valérie
Mairesse e.a. Volgens Alexander is
dewereld vastgelopen, net als zijn le-
ven. Op zijn verjaardag breekt deWO
II uit.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30 Studio Sport. Met NK Schaat-

sen in Den Haag.
17.15-17.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Journaal.

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 2.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Don Donkersloot en Sander

Pandje. Afl.4: Don Donkersloot voedt
de armen. Don en Sander vinden dat
mensen beter kunnen leven van
voedsel uit het bos dan uit de super-
markt. Ze gaan hun produkten verko-
pen.

20.57 Nieuwsspits. Gevarieerd jon-
gerenmagazine, live vanuit de Open-
bare Bibliotheek in de Tolstraat te
Amsterdam. Presentatie: Frits Spits.

21.44 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41-22.46 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Buitsland 1
Fe Heute-
l 0"3 Sportschau.,

"« ""Hitparade im ZDF. (herh.).
IjjO Bitte umblattern. (herh.)., JO Aspekte.
~»5 Persoverzicht.3'JO Heute.
h'JS Programma-weekoverzicht.
'*5 Haste Töne... Nieuws van de

ijjuziekbeurs in Frankfurt.
'Sn Sesamstrasse.'00 ""Formel eins. ARD-hitparade
~«presenteerd door Kai Boeking.

"*5 Georg Lohmeier erzahlt...
J sPassig war's - damals wie heut,
Brhalen verteld door Georg Loh-

ll^er. (herh.).
"°0 «Wir bitten zum Tanz. Duitse

uit 1941 van Hubert Ma-
l! schka, met Elfie Mayerhofer, Hans
Aser, Paul Hörbiger e.a.
lßn Ta9esschau.'00 Sportschau. Met Duits zaal-

om de ARD-Cup in
i^rtmund.i 00 Markt.

■«5 Meister Eder und sein Pu-

Programmaoverzicht,
iJo, O (TT) Tagesschau.
;'5 Die Kehrseite der Medaille.
>erikaanse speelfilm uit 1975 van
i*rry Peeree, met Marilyn Hassett,

Bridges, Belinda J. Montgome-
jJVea

"SS "«Trekking van de lottogetal-

v'OO Tagesschau.
kii (TT)Das Wort zum Sonntag.

door pater Peter Haanen uitveulen.,1s Bastard. Thriller van Ulrich
I tark, met Peter Sattmann, Gudrun
.^ndgrebe, Ernst Jacobi e.a. Deel 2.
,;45 Brannigan - Ein Mann aus

Engelse speelfilm uit 1974 van
ouglas Hickox, met John Wayne,

gehard Attenborough, Judy Geeso-

■^s Tagesschau.

01.40-01.40 Nachtgedanken. Be-
schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Heute.
10.03 Sportschau.
10.35 (S) Hitparade im ZDF. (herh.).
11.20 Bitte umblattern. (herh).
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
13.40 (TT)Diese Woche. Actualitei-

ten.
14.00 Reisebilder aus der DDR. Do-

cumentaire. Afl.: Altenburg - Kiebit-
zen in der Skatstadt. (herh.).

14.30 Wir stellen uns. Omroepdirec-
teur Oswald Ring in gesprek met kij-
kers over het ZDF-programma-aan-

bod.
15.15 Ich bin kein Müll. Reportage

over kinderen die in een tehuis wo-
nen, en de verhoogde kans die zij lo-
pen aan de zelfkant van de samenle-
ving te belanden.

15.40 Lolek und Bolek. Tekenfilm.
Afl.: Gespannt wie ein Flitzebogen.

15.50 Mittendrin. In unserer Welt mit
Peter Lustig, reportage over de oor-
sprong van ons drinkwater.

16.15 Flucht mit Luzifer. Jeugdserie.
Afl.: Luzifers Rettung. Met Alex
Schnidler, Sigfrit Steiner, Karin Moser
e.a.

16.40 Die Sport-reportage. Vandaag:
W.K. Wielrennen, cycle-cross voor
amateurs. Uitzending vanuit Pont
Chateau. Commentaar: Klaus Anger-
mann.

17.00 Heute.
17.05 Unter derSonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Aller Anfang
ist schwer.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.

"Beau Bridges (m.) in 'Die Kehrseite der Medaille. (Duits-
land 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Vnn

61" 6n CAI-abonnees:
0r kanalen zie schema exploitant

= zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

-p® = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
lerland 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: 3en 8
België/Télé 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: 103,9 en 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) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

" Harry Valerian in 'Wetten,
daji....V. (Duitsland 2 - 20.15
uur)

Afl.: Geld und Macht.
18.10 Landerpsiegel. Informaties en

meningen live vanuit de ZDF-verkie-
zinfsstudio in het Schöneberger Ra-
thaus te Berlijn.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Die Rentnerinitiative.
20.15 ""Aus Offenburg. Wetten,

dass...? Spel en amusement met
Thomas Gottschalk.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine met Karl Senne. Aan-
sl.: Lottotrekking.

23.25 Schatten urn Dominique. En-
gelse speelfilm uit 1978 van Michael
Anderson, met Cliff Robertson, Jean
Simmons, Jenny Agutter e.a.

00.55-01.00 Heute.

Duitsland 3 West
09.45 Gymnastik im Alltag. (10).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Avanti! Avanti!. Cursus Ita-

liaans. Les 2. (herh.).
11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Afl.:

Fluchtversuche. (herh.).
11.30 Fernuniversitat im Dritten.

Deel 2.
12/15 Die Erde lebt. Serie. Afl.: lmDschungel. (herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
17 (herh.).

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 30. (herh.).

14.00 Teletekstoverzicht.
15.00 Sport im Westen extra. Halve

finale Duits zaalvoetbaltoernooi om
de ARD-Cup, live vanuit de Westfa-
lenhalle te Dortmund. Commentaar:
Wilfried Luchtenberg.

17.00 (TT)Lindenstrasse. serie.
Af1.164: Der Brief.

17.30 Das Mittelalter schlagt zu-
rück. Documentaire over hoe oude
fantasie- en rollenspelen zich hand-
haven binnen de zg. de high-tech-we-
reld.

18.30 Degrassi Junior High. Jeugd-
serie. Afl.: Der Aussenseiter.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine.

19.30 Sport im Westen.
20.00 «Das Verbrechen des Herrn
Lange. Franse speelfilm uit 1936 van
Jean Renoir, met René Lefvre, Jules
Berry, Florelle e.a.

21.15 Ich trage einen grossen Na-
men. Spelprogramma met Hans
Gmür.

22.00 Wortwechsel mit Maria Pisca-
tor.

22.45 Korruhn unterwegs. Engelen,
de dooden de duivel, ontmoeting met
gene zijde.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
15.00 Sport im lil extra. Halve finale
Duits zaalvoetbaltoernooi.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
17. (herh.).

17.30 Warum Christen glauben. Do-
cumentaire. Afl.3: Bij ons op Sicilië.

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Der
Brief.

18.30 Christliche Frauengestalten.
Serie. Vandaag: Elisabeth von Thü-
ringen.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Rettung oder Verrat? Friedrich
Ebert und die deutsche Revolution
1918/19, documentaire.

20.15 Notenschlüssel. Portret van de
Amerikaanse componist Elliott Car-
ter.

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Clavigo. Toneelstuk van Goe-

the, met Michael Maertens, Heikko
Deutschman, Stafen Kurt, e.a. Regie:
Alexander Lang.

23.15 Orpheus Chamber Orchestra.
Portret van dit Ensemble. Werken
van rieg, Mozart, Carter, Stravinsky
en Bartok.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Von
Willie, der auszog, das Gruseln zu
holen/Juniors Vorbild.

08.20 Rivalen der Manege. Duitse
speelfilm uit 1958van Harald Philipp.

10.00 Tennis. Samenvatting Austra-
lian Open in Melböurne.

11.00 Explosiv - Global. (herh.).
11.45 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

Stress (2).
12.00 Klasse. Quiz.
12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.).
13.35 Der ganz normale Wahnsinn.

Serie. Afl.4.
14.25 Tennis. Verslag van de dames-

finale van de Australian Open in Mel-
böurne.

16.00 Tammy. Amerikaanse serie.
Afl.: Ein Spielchen in Ehren.

16.25 Tekenfilm.
16.30 Animal Express.
16.50 RTL-Spiel.
17.00 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Die Folgen eines Inter-
views.

17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-
se serie. Afl.: Cleopatra in New Vork.

18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfift -Die Sportsendung am

Samstagabend.
19.50 Pancho Villa. Britse western uit

1976 van Gene Martin.
21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Der Killer
und dasKind.

22.00 Alles Nichts Oder!? Spelpro-
gramma.

23.00 91/2 Wochen. Amerikaanse se-
rie uit 1985 van Adrian Lyne.

01.00-01.05 Betthupferl.
04.00 Tennis. Finale heren Australian

Open in Melböurne.

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.:
Der Witherspoon. 10.50 Teletip Geld.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Wenn Poldims Manöver zicht. Militaire komedie uit
1956 van Hans Quest. 12.35 Charlie
und die Schokoladenfabrik. Ameri-
kaanse muziekfilm uit 1971 van Mei
Stuart. 14*00 Ihr Horoskop. Aansl.: pro-
gramma-overzicht. 14.05 Familie
Feuerstein. Afl.: Logiergaste. 14.30 So
ein Affentheater. Afl.: Zahnarzt Dr. But-
tons. 14.55Der Goldene Schuss. 15.05
Unser Haus. Afl.: Zeig mir das Ge-
spenst. 15.50 Teletip Garten. 16.00
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Die Leute von derShiloh
Ranch. Afl.: Tim Bradburys Irrtum.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Justitias klei-
ne Fische. Afl.: Leidenschaft und Dü-
nensand. 18.15 Mini Max oder die
unglaublichen Abenteuer des Maxwell
Smart. Afl.: Ziemlichheiß in Casablan-
ca. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl.: programma-overzicht.
19.10 Hardcastle & McCormick. Afl.:
Die Stimme aus dem Ather. 20.05 SAT
1 Sportblick. 20.10 Hunter. Afl.: Kitty
undDcc Dee. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10
Kennwort - Berlin Tempelhof, Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1954 van Mark
Robson. 22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 Die
Ausgeflippten. Afl.: Ein großer Verlust.
23.30 Du stirbst urn' sechs in Tetuan.
Duits/Italiaanse speelfilm uit 1968 van
Robert Andrews, met George Ardisson,
Sieghardt Rupp, Kathrin Schaake, Luigi
Pistelli, Lis Halverson, Marco Stefanelli
e.a. 00.50-01.00
Programmaoverzicht.

3 SAT
16.40 Heute abond in 3sat. 16.50 Am
Dam Des. Kinderserie. 17.10 Wilder,
Strom, Amerikaanse speelfilm uit 1960
van Elia Kazan, met Montgomery Gift,
Lee Remick, Jo van Fleet e.a. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 ■ Min-
na von Barnhelm. Toneelspel van Got-
thold Ephraim Lessing, met Johanna
von Koczian, Johanna Matz, Martin-
Benrath, Alexander Kerst, Peer
Schmidt, Theo Lingen e.a. 21.20 Litera-
turmagazin. 22.05 Mundart Kabarett in
der Zeit. 23.00 Lieben Sic Klassik?.
00.00 3sat-Schlagzeilen.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma gepresenteerd door Nikki
Townley en vandaag met Debbie
Flint. Vandaag: Crush a grape.

10.30 Jimbo and the JetSet. Kinder-
serie. Vandaag: Jimboand the whale.

10.40 OWL TV. Een serie over natuur
en wetenschap voor zeven- tot
twaalfjarigen.

11.00 Yogi Bears cartoon. Tekenfilm.
11.10 Defenders of the earth. Serie.

Vandaag: The men of frost.
11.30 The satellite show. Veel plezier

en spelletjes met de gasten van van-
daag Voice of the Beehive.

12.00 Knight Rider. Vandaag: De
laatste aflevering van de belevenis-
sen van Michael Knight en zijn Super-
auto KITT.

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes
in het popcircuit.

13.15 Grandstand. Sportverslagen
van International Snooker om de
Benson & Hedges trofee, rugbywed-
strijden om de Challenge Cup en de
paardenraces in Cheltham.

18.05 News and weather.
18.15 How to be cool. Nieuwe serie.

Vandaag: The rule of cool. De eerste
van drie afleveringen van een detecti-
ve met Roger Daltrey en Freddie Jo-
nes.

19.00 Bob's full house. Bob Monk-
house met zijn bingo show en nog
meer bijzondere prijzen.

19.35 'Allo 'Allo! Hoe achterhaal je
duizend kilo gestolen hoog explosief
materiaal. Michael heeft een voudige
maar gewaagde oplossing voor het
probleem.

20.00 The Paul Daniel's magie
show. Vandaag meer magie en ver-
tier van Paul, met als speciale gasten

' de Meteors from China en de Franse
magier Pierre Edernac.

20.45 TV Movie. Afl: Sky Heist, een
film uit 1975 met Don Meredith, Jo-
seph Campanella en Stephanie Po-
wers. Sergeant Trumball redt een stel
van een rotsklip. Eenmaal aan bord
van de helicopter bedreigt het stel de
bemanning met pistolen. Dat is het
begin van een ingenieus plan om
goud ter waarde van tien millioen te

stelen.
22.20 News and weather.
22.35 Aspel and Company. Nieuwe

serie met Michael Aspel en gasten.
23.15 Holidays outings. Robert Kil-

roy-Silk neemt een kijke op Bermuda.
23.25-02.00 Match of the day en In-

ternational Snooker. Hogtepunten
uit de voetbalwedstrijden in de 4e
ronde van de FA-Cup en de wedstrij-
denom de Benson & Hedges trofee in
het conferentie centrum van Wem-
bley.

Sky Channel
08.00 The Sylvanians.
08.20 Dennis.
09.50 Transformers.
12.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
13.00 ""Pop Formule. Muziekpro-

gramma.
14.00 "" Canada Caliing. Muziekpro-

gramma.
14.30 "«New Music. Muziekprogram-.

ma.
15.30 Ford Ski report.
16.30 Shell International Motor

Sports 1988.
17.30 ««The Nescafé UK Top 4Q.<

Muziekprogramma.
18.30 BlueThunder.
19.30 Big Valley.
20.30 Saturday Night Mam Event. '21.30 Police Story.
22.30 Transworld Sport.
01.00 Puccini.
02.55 Saura.
03.55 Landscape Channel Program-i

mes from Sky.

Super Channel

07.00 World News.
11.00 Entertainment Mix.
19.30 Videofashion!
20.00 The Little Princess.
22.00 Twilight Zone.
23.00 Celebrity.
00.00-03.00 Entertainment Mix

België/TV 1
12 ?° Schooltelevisie.

" » Babel. Nieuwsbrief voor Turkse
IJanan,en'
Auf SPrechen Sic Deutsch?. Afl.:
(hl u e,ne nahere Bekanntschaft!'ijStï ■*■
(herh 's"'maniaro- Jongerenmagzine.

Is'or» £llmsP°t. (herh).
Eur Culture|e hoofdsteden van
tairl Pa" A,,-: Boedapest, documen-

-16 on _*" M|clos Jancso.
n'kaa Middernachtsgeheimen. Ame-
CrW^ speelfilm uit 1959 van Mi-
Hun Gordon. met Doris Day, Rock

174nScJ n! Tonyßandalle.a.
17-^ Juke Box.lag N'euws.
(hefh )

Tak' Anima,ieserie- Af1.273.

h'aanPlons- Afl: p|ons en de wind-
-18 -10 kri.Bé -J*i!moP- Presentatie: Ben Crab-
-18 so B

Christel van Dyck.
tisch ket,e Vlaanderen. Toeris-
ChhL. "i^azine. Presentatie: Gertytentni els vanuit Brussel n.a.v. de
binettenSte"in9 Zuidneder|andse ka-

deden°ker" en 'otto-trekking. Mc-

l9Paarden
9
k
e
onerPe° n

9ramma-OVerZiChten

#o2Bieuws-
Af1.51 ren- Australische serie.

kaanqi e fS^m in de stilte- Ameri"nse «v-film van Joseph Sargent,

met Mare Winningham, Phyllis Fre-
lich, Fredric Lehne e.a.

21.58 Mona Lisa. Relaxen met ever-
greens, wereldhits en filmmuziek uit-
gevoerd door de BRT Big Band 0.1.v.
Freddy Sünder. Presentatie: Nancy
Cornelis.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 The Bradbury Theatre. Cana-

dese serie. Afl.4: Er was eens een
oude vrouw.

23.40 Poolshoogte. Astronomische
rubriek van Dr. G. Bodifée.

23.45-23.50 Coda. Drewries Aceordes
uitgevoerd dor het gitaarduo Giuliani.

België/TV 2
17.55 Zie BRT 1.
18.50 Juke Box.
19.00 de droomfabriek. Afl.l. Pre-

sentatie: Bart Peeters en Paskal De-
boosere.

19.30 Nieuws.
20.00-21.30 De droomfabriek. Ver-

volg.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, met Alex, La sou-
ris motorisée; Graine d'ortie, serie.
09.30 Schooltelevisie. 11.40 Interwallo-

"Mare Winningham in 'Love
is never silent'. (Belgiè/TV 1 -20.22 uur)

nie, magazine voor Spanjaarden. 12.20Interwallonie, magazine voor Arabie-ren. 13.00La pensee et les hommes fi-losofisch magazine. 14.00 Radjou, cul-tureel magazine. 15.00Theatre Wallon:
On mirake, toneelstuk in dialect van
Henri Hurard, metLéon Levieux, Maria
Dexters, Jean Crickboom, e.a. regie:
Freddy Charles. 16.20 Notibanimé, kin-
derprogramma met de Smurfen. 16.45
Livres propos: bicentenaire de la révo-
lution francaise, literair magazine.
17.15 Le chemin des écoliers, docu-
mentaire. 17.45 The Laff-a-bits. 17.50
The Muppet show. 18.15 L'orateur, te-
kenfilm. 18.25 Gourmandisches, culi-
naire tips. 18.40 Télétourisme, toeris-
tisch magazine. 19.15 Paardekoersen.
19.20 Trekking van de joker en lotto.
19.30 Journaal. 20.00 Variétés a la

une. 20.05 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. 20.35 The jazz singer,
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van Ri-
chard Fleischer, met Neil Diamond,
Laurence Olivier, Lucie Arnaz, e.a.
22.25 Match 1, sportmagazine. Aansl.:
Lotto en Joker. 23.20-23.50 Journaal.

België/Télé 21
17.05 Le Disney Channel, kinderpro-

gramma. 18.40 Top 21, popmuziek.
Presentatie: Maureen Dor. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in
gebarentaal. 20.00 Monty Pythons
Flying Circus, sketches. 20.30 Amica-
lement votre. Af 1.21: Des secrets
plein la tête. 21.20 Cultures: Chagall,
portret van deze schilder. 21.50-
-22.45 Jazz: afl.4: All that jazz.

TV5
12.00 Thalassa. 12.45 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner Avec
Nicolas. 13.30 Tante Blandine. 15.00
Sacrée Soiree. 16.05 Brèves. 16.10
L'Homme Au Képi Noir. 16.30 Visa
Pour Ie Monde. 17.30 Arts Magazine.
17.55 Brèves et Météo Européene.
18.00 Theatre. 19.30 Papier Glacé.19.40Autant Savoir. 20.00C'est a Voir.
21.10 Cargo de Nuit. 21.45 Télétouris-
me. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Dites Moi. 23.30
Strophes. 23.45-00.45 Supersexy.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show met om 7.08 Nattuur-
rubriek; 7.20 Weerbericht; 7.25
Hengelsport; 7.30 Nieuws; 7.33
Uitgaantips; 7.50 Dierenmanieren;
8.07 TROS Aktua; 8.25 Ontbijtgast;
9.08 Doe 't zelfrubriek; 9.20 Kies-
keurig; 9.35 Uw eigen nieuws. 9.40
Plantenrubriek; 9.50 Boekenru-
briek. 10.06 TROS Kamerbreed.
11.06 Aktua Sport. 12.55 Medede-
lingen voor land- en tuinbouw.
13.30-14.30 TROS Country. 18.09
Coulissen. 19.03 De Samenloop.
23.05 Met het oog op morgen.
KRO: 0.02 Eenzaam avontuur.
1.02-7.00Niemandsland.

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.
16.10 Zin in muziek. 17.04Glas in
lood. 18.04 Echo. 18.15 Levenslief
en levensleed. 19.03KRO'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
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: Tim Vogler
Quartett. 12.02 Strauss & Co.
13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas-
siek: Radiosymfonieorkest Stutt-
gart 0.1.v. Neville Marriner. m.m.v.
Radu Lupu, piano. 14.31 Veronica
Kamermuziekserie 88/89: Fiati
Kwintet. 15.16 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 15.55 Ve-
ronica's meesterwerken. Die
Schöpfung, Haydn. radio Kameror-
kest 0.1.v. Ernest Bour m.m.v. Klein
Omroepkoor en sol. 18.00 Nws.
18.02 Avondstemming: met o.a.
componist van de maand De Falla.
20.00 Nws. 20.02-23.00 KRO-klas-
siek op zaterdagavond met om
20.02 Werken van Jacques Bank;
21.40 Orgelrubriek. 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-üterair: 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 Taal van alledag.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-
thema. 12.00 Nws. 12.05Meer dan
een lied alleen.. .l 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). 14.00Jazzspectrum.

15.30 Minjon. 16.30 Homonos.
17.00 Licht en uitzicht. 17.45 De
Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00Nws. 18.10 lyi Ha-
berler (Goed nieuws). 18.25 Kayen
Rasja (Er is hoop). 18.40Arabisch
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14. EO-Metter-
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 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 het 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. 10.00Nieuws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Letever. 19.00 Nieuws. 19.10
Dansbar. 20.00 Domino zet het
nieuwe jaar in. (22.00 Nieuws en
Lottouitslagen, 0.00 Nieuws.) 3.00-
-8.00 Muziek met en zonder kater.
(7.00 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radrofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.00 Regionalma-,
gazin. 9.05 LP-Markt. 10.00 'Hi
oder Niete'. 12.00 Muzik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender,-
-12.30 Presseschau. 12.45 In»
Brennpunkt. 13.00 Hitparade.-
-16.05 Contra-Re - Jugendmagazin»
17.05 Das Kulturmagazin. 18.00"
Regionalnachrichten. 18.30 Freie-
Tribune: CSP/CSC. 18.45 Philos-
ophie und Ethik. 19.00-21.00 Sa-'
turday Night Rock Show. Aansl.:
nieuws en lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 Ein Tafwie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.-
-15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli-
che Geschichten. 19.00-1.00 Eiir
junges Programm.
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DE LIMBURGSE^ «F
PERSONEELS GIDS

WPM biedt werkgelegenheid aan Het houtbedrijf, gevestigd te ' ■ongeveer 1.000 mensen in de regio Haanrade (gem. Kerkrade) voert _■

Oostelijk Zuid-Limburg. vrijwel alle machinale m^WMMet behulp van moderne machines houtbewerkingstechnieken uit.en technieken ontwikkelt en Het machinepark van dit bedrijf mmmmW-Rroduceert WPM reeds jaren (met circa 220 medewerkers) is _^flalffabrikaten en eindprodukten in onder andere uitgerust met: ■^massief hout, MDF en metaal. - een CNC-gestuurde bovenfrees; m^mhtDaarbij wordt het gehele skala van - moderne zaag-, schaaf-, frees- en _H_t
hout- en metaalbewerkings- schuurmachines;
technieken bestreken. - lak- en spuitinstallaties;

voor het onderhouden van kontakten met bestaande en toekomstige afnemers zoeken wijeen M^^Wmm^

commercieel-technisch
medewerker m/v |
Zijn/haar taak zal onder meer bestaan uit: Naast een passende salariëring op dit- een afdeling verkoop-binnendienst voor ogenblik en groeikansen voor de toekomst,

het houtbedrijf opzetten en er leiding bieden wij goede secundaire
aan geven; arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve- wensen van de klanten 'vertalen' naar ziektekostenverzekering en
het produktie-bedrijf; pensioenvoorziening.- calculaties uitvoeren samen met het c .._, ~ . ...
bedrijfsbureau- Sollicitaties binnen 14 dagen te richten

- de nakoming van toezeggingen aan f.?". ,„ „ r- i r> „„,. rklanten controleren in overleg met de E**»■ Gn J' Quaedvheg,
nroduktip-lpiriina- Hoo,d P en °-- dPe relatitmel bestaande afnemers 2611' "DC HEERLEN-
optimaliseren door hen regelmatig te Bovengenoemde zal U tevens verdere
bezoeken; inlichtingen kunnen verstrekken over deze- nieuwe relaties initiëren; vacante functie (tel. 045-417800) "- regelmatig rapporteren aan de
Commercieel Direkteur.

Aan genoemde medewerker/ster stellen wij
de volgende eisen:- commerciële opleiding en ervaring;- technische kennis van houtbewerking op

MBO-niveau;- contactvaardig, vasthoudend, ambitieus,
affiniteit met het werk, gezond verstand;- leeftijd 35-45 jaar;- in bezit van auto.

U hebt goede sociale kwaliteiten die u graag wil inzetten in een klantgericht bedrijf, waar
automatisering een grote rol speelt.

Een funktie waarin uw kommunikatieve en taktische vaardigheden tot hun recht komen trekt u.
Dan hebben wij een tweetal boeiende en afwisselende jobs.

N.V. Nutsbedrijf Heerlen voorziet 32.000 aansluitingen van elektriciteit, gas en kabeltelevisie met een
jaaromzet van 130 miljoen gulden.
Het bedrijf is met 130 man niet te groot en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Goede service aan en optimale kommunikatie met de klanten staan hoog in het vaandel geschreven.
Daarbij speelt de afdeling verbruikersadministratie een belangrijke rol.
De afdeling vormt de schakel tussen de klanten en het bedrijf en heeft mede tot taak bij individuele
betalingsproblemen akseptabele oplossingen aan te dragen, in samenwerking met andere instanties.
Bij deze afdeling zijn de funkties vakant van:

MEDEWERKER BETALINGSVERKEER EN INVORDERING
(vakaturenummer 02.89)

De funktionaris zal worden belast met de volgende taken:
- het aktief bewaken van het debiteurenbestand
- het zorgdragen voor het doen van ontvangsten en uitgaven- het onderhouden van mondelinge, schriftelijke en telefonische kontakten met klanten en

financiële instellingen.

Ten aanzien van sollicitanten stellen wij de volgende eisen:
-bezit van M.E.A.0.-diploma adm./komm. richting-klantgerichte oriëntatie- goede kontaktuele eigenschappen-kommerciële instelling- stress-bestendig- leeftijd ca. 25 jaar- ervaring in soortgelijke funktie

INCASSEERDER METEROPNEMER
(vakaturenummer 03.89)

De funktionaris zal worden belast met de volgende taken:
- opnemen van standen van elektriciteit-, gas- en watermeters en het verrichten van de

daarmee gepaard gaande kontrolewerkzaamheden;
- innen van achterstallige betalingen en daaropvolgend bij niet-betaling overgaan tot afsluiting;- verrichten van lichte administratieve werkzaamheden.

Ten aanzien van sollicitanten stellen wij de volgende eisen:- bezit van M.A.V.O. en/of L8.0.-diploma;- klantgerichte oriëntatie;
-goede kontactuele eigenschappen;
-goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
-stress-bestendig;- lichamelijk goede konditie;
- leeftijd 25-30 jaar.

Voor beide funkties geldt dat:- het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, uiteindelijk ca. ’ 3400- kan bedragen- vrouwen nadrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren- nadere informatie verstrekt kan worden door de afdelingchef, de heer J.M.G. Jongen,
telefoon (045)-764376

Als u interesse heeft, kunt u vóór 10 februari 1989 uw schriftelijke sollicitatie, met vermelding van het
vakaturenummer, richten aan de heer C.C.F. Bogaardt N.V., Nutsbedrijf Heerlen, postbus 58, 6400
AB Heerlen. 130493

nv Nutsbedrijf heerlen

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor rrW

hydraulisch
monteur
voor een carrosseriebedrijf in de
omgeving van Sittard. Wij vragen
kandidaten met een opleiding ophet
gebied van elektrotechniek en hy-
drauliek. De werkzaamhedenzullen
bestaan uit het installerenen monte-
ren van olie- en waterpompen op
brandweervoertuigen. Bij gebleken
geschiktheid kan de kandidaat in
aanmerkingkomen vooreen leiding-
gevende functie. Tevens zal van
hem/haar verwacht wordenklantge-
richte contacten te onderhouden.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Harry Hollanders, afd. tech-
nisch personeel, tel. 04490-17360.
Of kom langs.

vlambooglasser
(elektrisch/C0

2). Vooreen staalver-
werkend bedrijf in de regio Maas-
tricht. Wij vragen gemotiveerde
kandidaten met ervaring dieopkorte
termijn inzetbaarzijn."

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naarJohnJehae, afd.technisch per-
soneel, tel. 043-217017. Of kom
langs.

C02-lassers
Bij een tweetal bedrijven in de Oos-
telijke mijnstreek kunnen wij enkele
ervaren COz-lassers plaatsen. Het
betreft in beide gevallenlaswerk aan
diverse lassamenstellingen, waarbij
hetkwaliteitsaspect een belangrijke
rol speelt. Onze voorkeur gaat hier-
bij uit naar C0 2-lassers met een
vooropleiding op LTS-niveau en
enige relevante ervaring op lasge-
bied. Het bezit van lascertificaten,
zoals bijvoorbeeldCVV, AVAL, TÜV
of DVS wordt op prijs gesteld. Voor
de juistekandidatenbieden de func-
ties duidelijk perspectief.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matieover bovenstaandevacatures
naar Nino Bellinzis, afd. technisch
personeel, tel. 045-719940. Of kom
langs.

■ ZIEKENHUIS ST. GREGORIUS
VERPLEEGHUIS SCHUTTERSHOF'

6440 AG BRUNSSUM

Het verpleeghuis Schuttershof beschikt over
198 bedden gelijkelijk verdeeld over 6
verpleegafdelingen, waarvan er 3 bestemd zijn
voor somatische zieken en 3 voor
psychogeriatrische bewoners.
Binnen de verplegingsdienst van het
verpleeghuis komt op de somatische afdeling
"de Wilg" een vakature vrij voor een

WAARNEMEND AFDELINGSHOOFD
Functie-informatie:
De aan te trekken functionaris zal onder meer
worden belast met:

* de zorg voor een goed woon/leefklimaat;
* begeleiding van (leerling)

ziekenverzorgenden en stagiaires;

* begeleiding van bewoners en familieleden;

* het waarnemen van het afdelingshoofd bij
afwezigheid;

* het mede bepalen van'het afdelingsbeleid.
Functie-eisen:
* Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het

diploma A-verpleegkundige of HBO-V en te
beschikken over goede contactuele
eigenschappen.

* Ervaring opgedaan in een verpleeghuis strekt
tot aanbeveling.

Gelet op de samenstelling van de
afdelingsleiding, zal bij gelijke geschiktheid van
kandidaten de voorkeur worden gegeven aan
een man.
Het salaris zal worden vastgesteld op basis
van functiegroep 45, minimaal ’ 2404,- en
maximaal ’ 3690- bruto per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zullen gelden
conform de CAO-ziekenhuiswezen.
Inlichtingen over deze functie worden
desgewenst verstrekt door de heer W. Hospes,
hoofd verplegingsdienst, telefoon 045-279257.
Schriftelijke sollicitaties voor 10 februari 1989
te richten aan de personeelsdienst St.
Gregorius, Postbus 255, 6440 AG Brunssum, t.I a.v. de heer J. Meijers,, personeelsfunctionaris.

130553

MODEBRILLEN " CONTACTLENZEN " OOGMETING
zoekt een gediplomeerd

OPTICIEN M/V
voor zelfstandig werk in winkel èn werkplaats.
Geboden wordt:
goede salariëring;
gezellige werksfeer;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tel. of schriftelijk reacties naar:
Optiek Janssen
Annastraat 4, 6160 AB Geleen,
tel. 04490-42339, na 18.00 uur 52732.

I|P(P
_1 HOTEL_9 ,*iA4sreicHr

Een internationaal 5-sterrenhotel,
behorende tot de Bilderberg Groep,
beschikkend over 111 luxe hotelkamers
en 23 zeer luxe appartementen, een
exclusief a la carte restaurant, een petit
restaurant, bar "Club d'Artagnan",
6 zalen, een kapsalon en een Japans
restaurant,
zoekt op korte termijn gegadigden voor
de volgende functies:

FOOD & BEVERAGE
SECRETARESSE (m/v>

Ter ondersteuning van onze
F&B manager.
Functie-eisen:- gedegen secretaresse-ervaring- leeftijd vanaf 23 jaar- goede kennis van de moderne talen- goede typevaardigheid- affiniteit met de horeca- kunnen werken met een P.C.

RECEPTIONIST(E)
voor onze volledig geautomatiseerde
receptie-afdeling.
Functie-eisen:- leeftijd vanaf 21 jaar- receptie-ervaring in eersteklas

bedrijven
- representatief uiterlijk- goedekennis van de moderne talen in

woord en geschrift- goede contactuele eigenschappen- min. opleiding op middelbaar niveau

Schriftelijke sollicitatie richten aan:
Hotel Maastricht
t.a.v. Mw. I. Schuttenbelt
De Ruiterij 1
6221 EW Maastricht

Van Eek Expertises BV
Dorpstraat 71 _ _ 1 |
6361 EK Nuth ' I I'Tel. 045-242466 "^ s
Schade-experts & Taxateurs 'o.a. werkend voor verzekeringen, heeft een vacature
voor een i

MEDEWERKSTER op part time basis J
die met de volgende werkzaamheden zal worden
belast:
:- het voeren van telefonische acquisities,

bezoek-afspraken maken voor de directie, eventue*1(
zelfs aangevuld met persoonlijke bezoeken;- het verzorgen van mailings; |- het typen van rapporten en verdere administratieve
werkzaamheden. (

Bl] geblekengeschiktheid wordt de mogelijkheid
geboden om opgeleid te worden tot inboedel-expert
Vanzelfsprekend vereist deze funktie minimaal eenmiddelbaar opleidingsniveau, kommercieel gevoel, cc*1 frepresentatief voorkomen, een goede telefoonsterntypevaardigheid, waarbij bekendheid met Wordperfed
en men moetzelfstandig kunnen werken.
In aanvang wordt gedacht aan ca. 50 tot 60 uur per
maand, die overigens qua uren variabel ingevuld
kunnen worden.

Sollicitatiebrieven liefst vergezeld van een recente
pasfoto richten aan de directie w* 'I

■i ii
':'

♦ ACADEMISC'

*>/ ZIEKENHUI- 1*W MAASTRICH1
—-r—-—r_——r—^

Binnen hetLaboratorium voor Medische Microbiologie&
staater plaatsingsmogelijkheid voor een

laborant voedings-
bodemkeuken m/v
vacaturenummer 517/7

Taken: het bereiden van voedingsbodems ten behoeve**
de Medische Microbiologie.

Vereisten: HAVO met scheikunde, natuurkundeen biolofl*
M.L.O. Laboratorium-techniek (voorkeur opleidingamanf^
sis).

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
fl. 2.736,- bruto per maand, conform schaal 804BBRA'"'
Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij de Medisc1*Microbiologie, telefoon 043-862248, of bij de heer
J.H.van Beem, Personeelconsulent, telefoon 043-86234»

M
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht opJJ
eerste plaats taken op het gebied van depatientertf**
en staat daarnaast ten dienstevan het wetenschapP*!.
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 &z
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden voKr
de arbeidsvoorwaarden van de overheid. fTeneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete «""„
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd;
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoekm»'
deel uit van deze procedure. Voor elke functie kom"»"L
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw**£j,
citatie,onder vermeldingvan hetvacaturenummer, oPza
ding en ervaring, binnen 14 dagen zenden aan deD^Personeel en Organisatievan hetAcademischZieker»1

Maastricht, postbus 1918,6201 BK Maastricht

*

\Matheb jenodig om
smeltkaas op internationaal

niveau te produceren?
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 het
gevestigd 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 voorman
grondstofvoorbereiding

met feeling voor doseren en mengen
In deze funktie zorgt u voor U heeft veelvuldig kontakt met zijdigheid en resultaat,
het uitpakken, voorbereiden en bedrijfsburo en kwaliteitsdienst. Wenst u vooraf meer informatie
afwegen van grondstoffen (kaas, In twee ploegendienst geeft u over deze funktie dan kunt u
kruiden en andere hulp- leiding aan acht medewerkers. bellen met dhr. W. Dekker,
produkten). In nauw kontakt Voor deze funktie gaan onze Personeelschef, tel. 04750-72626.
met de ploegchef en met de gedachten uit naar een circa Indien u schriftelijk wilt reage-
smeltoperator zorgt u dat de 30-jarige aktieve kandidaat die ren nodigen wij u uit binnen
gemalen en gemengde tussen- reeds leiding geeft en ervaring 14 dagen een beknopte brief te
voorraad op tijd en in de juiste heeft in de proces- of levens- schrijven aan Vonk Kaasfabriek b-v"
hoeveelheid wordt aangevoerd, middelenindustrie. t.a.v. dhr. W. Dekker,
waardoor het verdere produktie- De kandidaat die wij zoeken Postbus 1240
proces ongestoord kan verlopen. houdt van hard werken, veel- 6040 XE Roermond

X-^ '**'*»«*» ■Xf*-iA*si xtW _r

amm\y

Vonk Kaasfabriek b.v. Postbus 1240 6040 XE Roermond *S
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3 SAT

Duitsland 1

08.00 Programma-overzicht. 08.05 So
einAffentheater! Afl.: Zahnartzt Dr. But-

16.30 Diese Woche in 3sat. 16.45 Mini-
Ziss am Sonntag. Kinderprogramma.
16.55Am Dam Des. Een serievoor kin-
deren. 17.20 Essen wie Gott in
Deutschland. Culinair programma.
18.00 Melodie einer Stadt - Dresden.
18.45 Der weg zur Gegenwrt. Zwitser-
land in de 19e eeuw. Afl.: Der neue
Staat von 1848. 19.00Heute. 19.15Ta-
gebuch. 19.30 Herr Pitzelberger gibt
sich die Ehre. Muzikale komedie van
Jacques Offenbach met Willy Millo-
witsch, Hildegard Heichele, Erik Geisen
e.a. 20.30 3sat-Sonntagsshow. Talk-
show. 21.15 Auf rot-weiss-roten Spu-
ren. Oostenrijkers in Afrika. Vijfdelige
serie. Afl.l: Zimbabwe. 22.00 Erinnern
Sic sich... Kottan ermittelt. Afl.: Die Ein-
teilung. 23.00 Sonntagsgesprach.
23.25 3sat-Schlagzeilen. AansluitendGute-Nacht-Musik.

satellietNederland 1
Ho
OO Eucharistieviering.
55-12.30 5 voor 12. Magazine met

formatie uit kerk en wereld.
io0-13.05 Nieuws voor doven en
,|*chthorenden.
?A

an Oorlogswinter. Serie.JJ-4. Michiel besluit een Joodse va-
*"■ en zoon, die vanuit een Duits

jl*ansport ontsnapt zijn, naar een on-
*rduikadres aan de andere kant van
* IJssel te brengen. Herh.
■17 TV-Werkjournaal. Presentatie:
aula Patricio en Pieter Jan Hagens.

**2 De kunst ligt op straat. Pre-
fatie: Ati Dijckmeester.

■05 Het ontroerparcours. Bart
aeters en zijn team op zoek naar

!|ooie dingen. Vandaag: Voelen.
"30 Journaal.
'"35 (TT) VARA feliciteert. Geva-derd programma waarin kijkers een

kunnen richten aan familie-
*den, vrienden en bekenden."01 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
Pch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:

(||* meesterkok.( -14 De Smurfen. Tekenfilmserie.

I3.^-: Wie zorgt er voor puppie?':«7 De Grote Meneer Kaktus
7OW. Kinderprogramma met Peter&Rens-,»4 Kwik en Flupke. Vlaamse te-. J6nfilmserie. Herh.1.,J°0 Journaal
j J07 "" Flying Doctors. Australi-
I Sle serie' AfL: De huwelijkse staat.
'gOr een ongelukje komt de 12-jarige

Ikivj^efon in het ziekenhuis terecht.
üï?r er?er voor te wenden dan het is

hij te bereiken dat zijn ouders
a? elkaarblijven."53 Per seconde wijzer. Spelpro-
j.9rarrima. Presentatie: Kees Driehuis.
«8 Bergerac. Engelse serie. Afl.:acht op een schat. De juwelendie-

Philippa Vale is weer op het

eiland om in opdracht enkele kunst-
diefstallen te plegen.

21.55 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Vreemde bedgeno-
ten. Na afloop van een feestje vindt
Blanche een portefeuille die ze, hoe
laat het ook is, onmiddelijk naar de
eigenaar wil terugbrengen.

22.20 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.50 Bankroet. 6-delige Engelse se-
rie. Afl.3: Neil weert zich. Neil Walsh
heeft een handig maniertje bedacht
om zijn curatrice om de tuin te leiden.
En als je een auto nodig hebt dan ga
je gewoon naar een showroom en

vraagje of je een proefrit mag maken.
23.40 Natuurmoment. Presentatie:

Hanneke Kappen.
23.45-23.50 Journaal.

Nederland 2
VPRO
09.00 Dribbel. Kleuterserie. Afl. 10:

Dribbel gaat zijn neus achterna.
09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.7: De zoekgeraakte ring.

" Bea Arthur, Betty White, Estelle Getty en Rue McClana-
han in 'Golden Girls'. (Nederland 1 - 21.55 uur)

09.35 Codenaam Kaken. Afl. 16: Ope-
ratie Sinaasappelkwark.

09.50 Achterwerk uit de kast. Kin-
derprogramma. Afl.4: Remco is trei-
nofiel.

10.05 Nonni. 6-delige IJslands-Duitse
kinderserie. Afl.2: Niemand gelooft
Harald, maar Julli wil Harald wel hel-
pen een schuilplaats te vinden.

11.00-12.00 Muziek op zondag. Van-
daag: Drie generaties Blues-musici.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Originele talkshow
gepresenteerd door Ivette Forster en
Guilly Koster.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic: Keek

op de week.
20.30 Belevenissen. Programma

waarin mensen in het nieuws een
aantal dagen worden gevolgd.

20.57 Van Dis in de IJsbreker. Talk-'
show met Adriaan van Dis.

21.48 A Wreath of Roses. Engelse tv-
spel naar het gelijknamige werk van
Elizabeth Taylor. Met: Joanne NcCal-
lum, Trevor Eve, Fabia Drake e.a.
Regie: John Madden. Camilla is ge-
tuige van een zelfmoord. Ze komt in
contact met een medegetuige dieeen
verschrikkelijk geheim heeft.

23.08 Atlantis. Cultureel magazine.
Met 0.a.: Ir. Alexander Bodon, Walter
Maas, Gré Brouwenstijn.

23.58-00.03 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Fermaak in Fryslan. 3-delige

serie over amusement en vermaak in
Friesland. Slot. Herh.

11.00 Open Universiteit: Drama en
opvoering.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

ding waarin belangrijk binnen- en bui-
tenlands nieuws wordt geanalyseerd
en toegelicht.

12.45 Lepra, daar geef ik om. Film
van de Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding.

12.55 Ein deutsches Requiem. De
Wiener Philharmoniker en het koor
van de Weense Staatsopera 0.1.v. Ni-
kolaus Harnoncourt m.m.v. Edita Gri-
berova, sopraan en Thomas Hamp-
son, bariton voeren Ein deutsches
Requiem, opus 45, van Brahms uit.

14.30 Studio Sport. Met: NK Schaat-
sen in Den Haag en WK cyclocross
voor amateurs en professionals.

16.30 (TT) Kerkdienst van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk te Broek op
Langedijk. Voorganger: Ds. J. Verfla-
ge.

17.13 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Grafische technieken. Les 11.
18.30 (TT) Zelf mode maken. Les 8.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Hollandse nieuwe: Mode is

een kunst. Programma over mode-
ontwerpster Lucille Deekman.

20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor-
matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.25 Cinemagazine extra: Homma-
ge aan Huub Bals. Eerbetoon aan
deze man die het Filmfestival Rotter-
dam, dat van 26 januari t/m 5 februari
1989 gehouden wordt, in het leven
riep.

22.10 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over economisch-administratiéve
beroepen. Afl.4.

22.40 De Trojaanse oorlog. Afl.4.
23.40 Journaal.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

denhöffer.
23.05 Chips & Clips. Experimenteel

filmpje ingeleid door Dieter hens.
23.15 Jazz vor Mitternacht: 9. Lever-

kusener Jazztage 1988 (1). Met: Bar-
bara Thompson's Paraphernalia en
de John Scofield Band.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

nalismus, Imperialismus, Krieg.
13.45 Suez. Verhalen, informatie,

show en gasten met als thema het
Suez-Kanaal.

15.00 Musik im Fernsehen. Het
Beiers Omroep Symfonie Orkest
0.1.v. Sir Colin Davis speelt Sympho-
nie phantastique van Berlioz. Opvoe-
ring vanuit de Philharmonie am Gas-
teig te München.

16.00 Sport im Westen extra. WK
Veldrijden voor professionals te Pont-
chateau. Commentaar: Herbert Wat-
terott.

17.00 Auf Leben und Tod. Documen-
taire serie over de strijd om de be-
scherming van de Amerikaanse bur-
gerrechten tussen 1954 en 1965.
Afl.l: Lynchmord in Mississippi.

17.45 Reiseführer.
18.00 Das Geheimnis des siebten

Weges. 13-delige Nederlandse
jeugdserie. Af1.13: Der Schatz.

18.30 Gort und die Welt. Religieus
magazine. Afl.: Meine Indios, deine
Indios. Pogingen tot evangelisatie
van de Latijsamerikaanse Indianen
door diverse religieuze stromingen.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 ■ Zischke. Tv-film van Martin
Theo Krieger. Met: David Strempel,
Amira Ghazala, Michael Altmann e.a.
Regie: Peter Kern. Zischke wil naar
zijn vader in Italië en twee Libanese
vluchtelingen witten naar hun zus in
West-Berlijn. Allen dromen ervan hun
doel te bereiken, maar de politie is er
ook nog.

21.30 West 3 aktuell.
21.35 So isses. Gevarieerd amuse-

mentsprogramma met Jürgen von der
Lippe. m.m.v. de cabaretier Gerd Du-

e.a. Met o.m. live vanuit Vail in de
V.S., W.K. Alpine-ski, combinatie sla-
lom voor dames, 1e afdaling. Com-
mentaar: Bernd Heller.

19.00 Heute. Aansl.: Wahl in Berlin.
19.40 Menschenkinder! Reportage
van een kameelmarathon door
Australië, gepresenteerd door Wolf-
gang M. Eber. Deel 1.

20.15 (TT) Eurocops. Misdaadserie
met Wolfram Berger, Alexander
Radszun, Walo Lüönd e.a. Afl.: Honig
der Nacht. Een kok beweert dat zijn
vrouw is overleden door de gifgrond
onder zijn woning. Een analyse wijst
echter niets uit, maar later wordt er
toch gif gevonden.

21.05 Keine Gondel für die Leiche.
Tv-film van Felix Huby en JackyCom-
forty naar het toneelstuk 'Kaviar und
Linsen' van Giulio Scarnarcci en Ren-
zo Tarabusi. Met: Mario Adorf, Herli-
ne Latzko, Louise Martini e.a. Regie:
Franz Josef Gottlieb. Leonida nodigt
zichzelf uit bij rijke feestgangers en
weet hen over te halen een armen-
fonds te stichten. Met het fondsgeld. onderhoudt hij zijn gezin. Alles gaat
goed tot dat Nicola opduikt.

22.45 Heute. Aansl.: Wahl in Berlin.
Meningen en analyses.

23.15 Die Sport-Reportage. W.K. Al-
pine ski: combinatie-slalom dames,
2e afdaling. Uitzending vanuit
Vail/V.S. Commentaar: Bernd Heller.

23.45 *" Die grossen Instrumenta-
listen. Gidon Kremer, viool speelt
concert voor viool en orkest nr. 4 in D
KV 218, Mozart. Met: de Wiener Phil-
harmoniker 0.1.v. Nikolaus Harnon-
court.

00.10-00.15 Heute.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

08.00 Die himmlischen Teddyberen.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.3:
Der Pechvogel/Das Seidenkissen-
rennen.

08.20 Dennis. Amerikaanse teken-
filmserie, Afl.: Up, up and away.

08.45 Heathcliff. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der kleine Freund/Das
Landleben ist nichts für uns.

09.05 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Das
doppélte Ninifee/Gestatten, wir sind
vom Planeten Saturn.

09.30 Tammy. Amerikaanse serie.
Herh.

10.00 Tennis: samenvatting Austra-
lian Open in Melböurne.

11.00 ■ Madeleine und der Legio-
nar. Duitse speelfilm van Wolfgang
Studte. Met: Hildegard Knef, Bern-
hard Wicki, Joachim Hansen 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 Kleine Alltagsgeschichten.

Afl.: Der Heimwerker.
14.30 Tennis: samenvatting Austra-

lian Open in Melböurne.
16.05 RTL Musikrevue. Presentatie:

Frank Papke.
17.00 Saskatschewan. Amerikaanse

speelfilm uit 1954 van Raoul Walsh.
Met: Alan Ladd, Shelley Winters, Ro-
bert Douglas e.a.

18.45 RTL-aktuell.
19.00 Queenie. 4-delige Engelse

speelfilm uit 1987 van Larry Peeree.
Met: Mia Sara, Topoi Gary Cady e.a.
Deel 4.

20.00 Gor. Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Fritz Kiersch. Met: Urbano
Barberini, Rebecca Ferrati, Oliver
Reed e.a.

21.40 Das Bild als Botschaft. Van-
avond: Der zwölfjahrige Christus, van
Emil Nolde (1912).

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Finale - Die Sportsendung am

Sonntagabend met Ulli Potofski.
23.00 Videomagazine.
23.30-00.15 MOSH. Presentatie: Sa-

bina Classen.

tons. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Lo-
giergaste. 08.55 Unser Haus. Afl.: Zeig'
mir das Gespenst. 09.45 Sportblick.
10.00 Telethema Auto/Reise. 10.15
Telethema Wirtschaft. 10.30 Das war's
diese Woche. Armin Halle im Ge-
sprach. 10.55 Teletip Garten. 11.00
Programma-overzicht. 11.05 Hilfe, der
Doktor kommt. Engelse komedie uit
1956 van Ralph Thomas met Dirk Bo-
garde, Muriel Pavlow, Donald Sinden
e.a. 12.45 Mirten in Europa - Deutsche
Geschichte. Afl.: Die Zeit der frunen
Staufer. 13.15 Unser Haus. Afl. Schat-
ten und Licht. 14.05 Teletip Koehen.
14.15 Tier + Wir. 14.40 SAT 1 Sport
Live. Eishockey. De wedstrijd van deze
week: Rosenheim - Mannheim. 17.10
Der Rebell von Java. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1952 van. Joseph
Kane met Fred MacMurray, Vera Ral-
ston, Robert Douglas e.a. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Gewinn in SAT 1. Aansl.
programma-overzicht. 19.10 Die Scho-
ne und dasBiest. Afl.: Ein hartes Urteil.
20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Die Bei-
ne von Dolores. Duitse revuefilm uit
1957 van Geza von Cziffra met Ruth
Stephan, Germaine Damar, Claus Bie-
derstaedt e.a. 22.00 SAT 1 Bliek. 22.05
Hallo Berlin. Amusementsprogramma.
22.30 ■ Auf der Flucht. Afl.: Eine Frau
ohne Skrupel. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25
Stunde der Filmemacher. 23.40 'L' ist
nich nur Liebe. Amerikaanse speelfilm
uit 1979 van Gordon Willis met Talia
Shire, Joseph Cortese, Elizabeth Ash-
ley e.a. 01.10-01.20 Programma-over-
zicht.

08.00 Fun Factory. Kinderprogramma
met tekenfilms en series.

12.00 "" Countdown.
13.00 "" Made in Germany.
14.00 "" Canada Calling.
14.30 "" Soft and Romantic.
15.30 Federation Cup. Internationaal

tennis: dames.
16.30 Canon Fashion TV.
17.00 The Pet Show. Dierenserie.
17.30 "" The Coca-Cola Eurochari
Top 50.

18.30 Beyond 2000. Serie.
19.30 The Bionic Woman. Serie.
20.30 Sunday Movie. Machine Gun

McCain.
22.20 Entertainment This Week.

Nieuws.
23.20 City iights. Show.
23.50 "" Coca Cola Eurochart Top

50.
01.00 Agrippina.
03.35 Mozart Violin Concertos.
04.00-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.
Duitsland 3 West

Super Channel

radio
België/TV 1

ku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en
Hoop. 21.20 Medelanders Neder-
landers, programma voor Surina-mers. 22.10-22.40 Jazz uit het his-
torisch archief.

07.00 World News. Non-stop teken-
films met ieder uur internationaal
nieuws in de talen Engels, Duits en
Nederlands.

11.00 The Mix. Entertainment.
19.00 Lookout Europe! Het sexy Ne-

derlandse meisje Andeline van Lier
laat u de meest gekke zaken van
Europese plaatsen zien.

20.00 Sunday Night Movies. Deadly
Encounter.

22.00 Bestsellers. Celebrity. Minise-
rie. Deel 4.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment.
" Veit Relin in 'Stadt-
schreiber Matinee. (Duits-
land 2 - 11.00 uur)

08.00 Avec plaisir. Herh.
08.30 Telekolleg Jl.
09.30 Telekolleg aktuell.
10.00 Telekolleg 11.
11.00 (TT) Sehen statt horen. Week-

joumaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor gastarbeiders uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. To-
bias Brocher over de invloed van het
onderbewustzijn op beslissingen in
bedrijven.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
Programma over de cursus Jahrhun-
dertwende 1880-1930. Les 10.

13.45 Suez. Amusementsprogramma
rond het Suez-Kanaal, dat 150 jaar
geleden werd gegraven. Herh.

15.00 Programm nach Ansage.
17.15 Ernahrungsphysiologie. Info-

matieve serie. Afl.3: Waarom is vlees
ongezond?

17.30 Nimms Drittel. Magazine met
Gérard Ruddies.

18.00 Urteil des Monats. Juridisch
magazine.

18.15 Reden ist Gold. Talkshow met
jonge filmmakers.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Deutsche Schlagerparade.

Muziekprogramma gepresenteerd
door Jürgen Drews. Aansl.: Europa-
brücke.

20.15 Europaïsche Kulturportrats:
Von der Kraft des Augenblicks. Por-
tret van Emil Schumacher.

21.00 Lieder konnen Brücken
bauen. Internationaal muziekpro-
gramma vanuit Praag m.m.v. Barbara
Basikova, Joyce en Johannes Faber,
Gitte, Olivia Molina, e.a. Presentatie:
Ladislav Staidl.

21.45 Südwest aktuell.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Der Filmnachwuchs feiert.

Rechtstreekse uitzending van de uit-
reiking van de Max Ophiils-prijs 1989.
Presentatie: Beate Jensen en Mi-
chael Beckelt.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

12.00 Children's SSVC. Kinderpro-
gramma met de nieuwe serie The
Wombles.

12.30 Boss Cat. Nieuwe serie. Afl.
The Unscratchables.

12.55 Behind the Beat. Muziekpro-
gramma met Keith Sweat, MC Ree
Dragon and Kool McDee, plus Larry
Blackmon and Macio.

13.30 4 What it's Worth. Herhaling
van dit consumentenprogramma.

14.00 News and Weather.
14.10 Eyewitness. Verslag van men-

selijke verhalen uit de hele wereld.
14.55 Jim' ll Fix lt. Jimmy Savile zorgt

ervoor dat dromen werkelijkheid wor-
den.

15.35 International Snooker. Recht-
streekse uitzending vanuit Wembley
Conference Centre van de finale van
Benson & Hedges Masters.

16.00 Match of the Day. Rechtstreek-
se reportage van de vierde ronde om
de FA Cup.

17.55 The Chronicles of Narnia. Afl.:
TheLion, TheWitch and The Wardro-
be. Deel 2.

18.25 Bullseye. Quiz.
18.50 Highway. Met Harry Secombe

in Greenock.
19.25 News and Weather.
19.40 Only Fools and Horses... Se-

rie. Afl.: Danger UXD.
20.25 Wish me Luck. Nieuwe zeven-

delig serie. Deel 2.
21.20 Mastermind. Met quizmaster

Magnus Magnusson.
21.50 Omnibus. Interview met Paul

Simon.
22.50 Hale & Pace. Detectiveserie.
23.15 News and Weather.
23.30 International Snooker.
23.55 Ski Sunday.
00.20-01.20 International Snooker.

( ufO Programma-weekoverzichtr .'°9 "" Kamermuziek uit Spoleto.

" Après vn rêve' van Fauré, uitge-
°erd door Jean-YvesThibaudet, pia-
£, en Colin Carr, cello. 2. 'Petrusch-!?. voor piano a quatre mams, van
j!,ravinsky, uitgevoerd door Christina

' 10d°Sin' en Massimi'iano Baggio.
j*s Ernest Hemingway. 4-delige
J°cumentaire serie over deze schrij-

u®r Afl.3: Wem die Stunde schlagt.» lj-30 Die Sendung mit der Maus.>k°o "" Presseclub.
'la i

Tagesschau/Wochenspiegel.
!" ,''° Magazin der Woche. Actualitei-

'Isn'Ij'*o Programma-weekoverzicht.

' '45 Ein Hamster im Nachthemd.[ gelige kinderserie. Afl.4: In der Fal-

' '30 David und Sara. Eine Liebe im
I orTiischen Ghetto. 6-delige Italiaanse
l *6|ïe met Barbara De Rossi, Claudio
i Massimo Bonetti e.a.
isU'| J5Cartoons im Ersten. Barney

||1$3r 'm Goidrausch. Tekenfilm.

' g«5 Gleichnisse. Vandaag: Das
le astmahl, van Angelika Weber.
16"? s ARD-Ratgeber: Technik.

~5 ■ Der Pauker. Duitse speelfilm
'l 1958van Axel von Ambesser. Met:

?e|nz Rühmann, Wera Frydtberg,
I?et FroDe ca-

g55 Parlementsverkiezingen in
'8 _'' n en Sportschau.

Ta9esschau.
ARD-Bundestagrunde.

2o'!j2 Tagesschau/Wetter.
z 's (TT) Lindenstrasse. Serie van
Jjans w. Geissendörfer. Afl.: Spione.

et: Guido Gagliardi, Marianne Ro-
J 0 „' Susanne Gannott e.a.
rt
-,4 Die Goldene 1. Winnaars van

/75 Bastard. 3-delige thriller. Deel 3
r°t). Met: Peter Sattmann, Gudrun

Ernst Jacobi e.a. Paul Da-o en de expert in de computercrimi-
lÊ

*iteit Dettmar Mushaake ontwikke-ld? ®en Plan dat de misdadigers van
22^"Org jn de va| moet iaten lopen.
l''s Kulturreportage. Hokuspokus

rt/5, Tagesschau und Wahl unter
?3ln pe-

°s Hündert Meisterwerke. Het
Grauzug, van Ernst Wilhelm

vvl? 2w'schen Wasser und Ur-
sa'd. Neuer Kampf urn ALbert

Reportage over het huidi-
Lambarene-ziekenhuis.

17.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos. Wanneer de ba-
ron ingelichtwordt over de laatste ge-
beurtenissen, reageert hij verrast,
alsof hij nergens van wist.

17.40 Malvira. Jeugdserie van Dirk
Grijpspeirt en Pierre Badot. Met:
Koen Crucke, Hans Royaards, Mariet
Vandebos e.a. Afl.4.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de zee-

hond.
18.10 Leven... en laten leven. Twee-

wekelijks milieuprogramma met o.a.
vragenspel over plant, dier en leefmi-
lieu, actualiteitenrubriek, film: mest-
problematiek en Grote grazers in de
winter, studio-onderwerpen: Wat ge-
beurt er nu in de natuur? Milieutips:
Presentatie: Gil Claes.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: ver-
keerstips.

20.30 Het Gala van de Gouden
BeßTjes. Feestelijk en ludiek gala
waarin teruggekeken wordt op de
BRT-produkties uit 1988. De meest
verdienstelijke mensen en program-
ma's worden bekroond met een Gou-
den BeßTje. Presentatie: Marleen
Gordts en Herman van Molle. Herh.

21.50 Stijl. Publiek kan antieke voor-
werpen ter taxatie voorleggen aan ex-
perts. Presentatie: Christiane Struy-
ven en Jean-Pierre De Bruyn.

22.30 Nieuws.
22.45 Klassiek Wenen. 6-delige Brit-

se documentaire serie over de mu-

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 4. Herh.

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
cursus-informatie.

10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 4. Herh.

10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 17. Herh.

11.00 (TT) Sehen statt horen. Week-
journaalvoor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - undere Heimat.
Programma voor werknemers uit Por-
tugal, Italië en Turkije.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. To-
bias Brocher: Das andere Ich. Infor-
matieve serie.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende:
Das 19. Jahrhundert. Documentaire
serie van Georg Armin. Afl.10: Natio-

ziek van het klassieke Wenen. Afl.4:
Beethoven, het tijdperk van de revo-
lutie.

23.35-23.45 Coda: Plastische kun-
sten. De verwoesting van Jerusalem,
van Titus Wilhelm van Kaulbach
(Neue Pinakothek - München) uit de
serie 100 meesterwerken.

09.00 "" Programma-weekover-
zicht.

09.30 Das rote Seil. Protestantse
kerkdienst vanuit de Martin-Luther-
Kerk in Berlijn-Neukölln. Voorganger
Kristin Rücker.

10.15 20 Jahre Mosaik. Terugblik op
20 jaarMosaik, met vragen aan politi-
ci, wetenschappers en satirici.

11.00 Stadtschreiber Matinee: OK
oder Die Rache der Bilder. Eenakter
van Bernhard Scharfl vanuit het Tor-
turmtheater Sommerhausen. Met:
VeitRelin. Beeldregie: Thomas Land.

12.00 "" Das Sonntagskonzert.
Faszination Musik. Thema: Ich hab'
dich lieb. The King's Singers zingen
madrigalen, liederen en motetten van
Orlando di Lasso, m.m.v. Stephen
Stubbs, luit.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals. Presenta-
tie: Hanns Werner Schwarze.

13.30 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram-
ma voor kinderen. Presentatie: Biggi
Lechtermann m.m.v. kinderen uit de
Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwit-
serland.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Met: Michael Hecht, Jennifer Schmie-
lizek, Hans-Peter Korff e.a. Afl.:
Schweigen ist Gold.

14.45 Beschreibungen: Helgoland -Insel meiner Kindheit. Reportage
over het eiland Helgoland, beschre-
ven door de kinderboekenschrijfer Ja-
mes Krüss.

15.15 Heute.
15.20 Danke Schön. Verslag van de

actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de wee-
kwinnaars.

15.35 Programma-overzicht.
15.45 ■ Meuterei auf der Bounty.
Amerikaanse speelfilm uit 1935 van
Frank Lloyd. Met: Charles Laughton,
Clark Gable, Franchot Tone e.a. In
1789 is het Britse schip Bounty op
weg naar Tahiti. De bemanning lijdt
onder het schrikbewind van kapitein
Bligh. Er vindt een muiterij plaats en
Bligh wordt gevangen genomen.

17.55 Wahl in Berlin. Informatie en
sport m.m.v. Klaus-Peter Siegloch,
Helmut Schimanski, Gustav Trampe

14.30 WK veldrijden uit Pontchateau
voor amateurs. Samenvatting.

14.55-16.05 WK veldrijden voor be-
roepsrenners. Rechtstreekse repor-
tage. Commentaar: Mark Vanlom-
beek.

cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung: Üver
d'Land on d'Lögt - van domols on
högt'Echo Nord: Alles watt daer atl
ömmer over Kelmis an et Jöhltal
weete wollt. 10.00 Volkslieder
11.05 Schlagersouvenirs 12.35
Rückblick. 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 1605 Domino -
Die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagazin. 18.40 Senioren-
funk. 19.00 Wunschkonzert. 21.00
Sportresuttate vom Wochenende

België/RTBF 1

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
diskussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
DSM-Limburg/Concert: concertse-
rie met vooraanstaande (amateur-
(orkesten, ensembles en koren.
18.05-19.00 Sport.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 On-
der de groene linde. 09.15 Musica
religiosa et profana. 9.55 Program-
ma-overzicht. 10.00 Eucharistie-
viering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera matinee:
Macbeth, oprra van Verdi. 14.00
Concert op zondagmiddag: Ko-
ninklijk Concertgebouworkest 0.1.v.
Claus Peter Flor m.m.v. Josef Suk,
viool. (In de pauze: Praten over
muziek). 16.00 Jazzgeschiedenis.
16.30Diskotabel, nieuwe grammo-
foonplaten en CD's. 18.02 Continu
klassiek. 20.00 Nws. 20.02 Specia-
liteiten a la carte. 22.00 Kamercon-
cert: The Nash Ensemble en het
Orlandokwartet. 23.00-0.00 Finale.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 9.00 Katertruhstuck
11.00 Rückblick. 12.00 Musikpara-
de. 14.00 Wunsch Dir was. 17 00Sportshop 18 00 Nachgefragt.
19.00 Volkstümliche Hitparade.
21.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

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 Oor-degelijk. 13.00 Nieuws.
13 10 De tafel van een. 14.00Fies-

tag. 17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18 00
Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij.
(22.00 Nieuws). 23.30-2.00 Twee
tot twee. (om 0.00 uur Nieuws. 0.03
Jazz in de nacht).

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie. 805 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie 14.05 Was
dart es sein? 17.00Chóre der Völ-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Erinnerung: Metodien von
gestern und vorgestern. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-press.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Mozes.
10.10 Kerkdienst. 1058 Wilde
Ganzen. 11.00 De andere wereld
van zondagmorgen. 12.00 Nieuws.
12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio
Romantica. 16.55 Mededelingen
en schippersberichten. 17.00Kerk-
dienst. 17.58Wilde 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-

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.00 Fröhlr-

■°o Bollie en Billie. TekenfilmserieI^P' kinderen. Af1.21: Snoepjes.

He h eertie Colargol. Kinderserie.

fj'l?P Vrouwtje Theelepel. Teken-
voor kinderen. Afl.: Ca-

hpf^es geven... zelf beleven/Met
°9 35 o VOOr ogen- Herh-

s' * B{>es. Tekenfilmserie geba-
ad op de tekeningen van Wil Ray-

-10 o^e^s en Thijs Wilms. Afl.3.
p"r Euch aristieviering vanuit de

ll^skerk te Leuven,
met n^, *»vende dag. Praatcafé
dp n

"kvanger, in het oog springen-
tiek beelden; Confrontatie, poli-

dlscussie; Zeven op zeven,
stud erzicht' Met representatieve

12 4e.'?9asten en Tony van denBosch.
so^» SundaV Proms. Piano-
ta- nr 23 °PUS 57 - Appassiona-
Dar,Van-, Beethoven, uitgevoerd door

14|nie'Barenboim.6-rti, waliteit van de voeding.
ren o Serie' AfL5: P|uimvee en eie-
ters sentatie: Annemie Coppie-

!S 55 u'and- Herh-
film, ! bereve'- Oostduitse jeugd-

=^ van Walter Bech naar het sprook-
Chric»0 Ie Gebr°eders Grimm. Ene
duivmiS sluit een verbond met de
Wa«r ,ven iaar lan9 zal hij zich nietrevpt ,' kni PDen en zal hij op een be-
man z Pen' Hierna zal h'i een riik

10.00 Trouver des fonds: les creneaux
publics, informatieve serie. 10.30-
-11.00 Shéma Israël, (herh.). 12.00 Fai-
re le point. Discussie. 13.00 Actualités
è la une. 13.05 Journaal. 13.25 Jeunes
solistes, kamermuziek met jonge ama-
teursolisten. 14.20 Variétés a la une.
(herh.). 14.25 Salut champion! Serie.
Afl.9: Jeannot l'Americain. 15.20 Visa
pour le monde. Documentaire serie.
Vandaag: Brazilië. 16.40 Cinéma a la
une. 16.45Agence tous risques. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Le point de non re-
tour. 17.35 Noubanimé, gevarieerd
kindeprogramma met o.a. Malvira.
18.00 Poivre et sei. Serie. Afl.: L'alibi.
18.30 Le week-end sportif. 19.25

P.M.U. Beige. 19.30 Journaal. 20.00
Cinéma a la une. 20.05Coeur et piqué,
spelprogramma. 21.25 La mort na pas
de couleur. Amerikaanse speelfilm uit
1986. 23.00 Livres propos: Bicentenai-
re de la révolution frangaise. Literair
magazine, (herh.) 23.30-00.00 Laatste
nieuws.

België/Télé 21
14.55-16.05 WK veldrijden voor profes-
sionals te Pontchateau. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebaren-
taal). 20.00 A nous deux. Frans-Cana-
dese speelfilm uit 1979 van Claude Le-
louch. 21.45-22.40 Le weekend-sportif,
sportslagen. (herh.).
TV5

12.00 L'Assiette Anglaise. Reportage.
12.45 De La Cave Au Grenier. Magazi-
ne. 13.00 Journal télévisé. 13.30 Les
Cinq Demières Minutes. Serie. 15.00
Apostrophes. Magazine. 16.05 Brèves.
Nieuws. 16.10 Histoires naturelles. Ma-
gazine over de jacht en de visserij.
16.30 Les Carnets de L'Aventure.
17.00 Sports Magazine. 18.00Avec vn
Grand A. Serie. 19.00 Ushuaia. Maga-
zine. 19.30 Papier glacé. Modemagazi-
ne. 20.00 Avis de Recherche. Amuse-
ment. 21.30 Trente Millions D'Amis.
22.00 Journal télévisé. 22.35 7 sur 7.
Informatie. 23.30 Ex Libris. Magazine.
00.30-01.00 Papier Glacé. Modemaga-
zine.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's
antbijtshow. 7.53 Ter overweging.
3.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Dphef 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'sthe time. 23.05 Met hetoog op mor-gen. 0.02 TROS Nachtwacht. 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10.02Tony van Verre ont-
moet André van der Louw (4).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne-
derlands op AVRO 2. 13.02
AVRO's 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 1.

Radio 3
(Elk 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 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-0.00 Op Slag van Maandag.

Duitsland 2

Duitsland 3 SWF
SAT 1

SSVC Sky Channel

België/TV 2
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Radio-uitzendingen uit Heerlen en Landgraaf

Sterreninvasie bij Limburgse RTL-show
Remy (8) uit
Sittard maakt

tv-debuut
SITTARD - De achtjarige Remy
Corvers uit de Leliestraat 20 in
Sittard maakt aanstaande don-
derdag zijn tv-debuut op de Ne-
derlandse buis. Remy, die reeds
op zes-jarige leeftijd meedeed
aan tal van playbackshows, is
door de AVRÓ-televisie uitgeno-
digd voor het programma 'Don-
derslag' dat vanaf 17.20 uur via
Nederland 2 wordt uitgezonden.
Daarin brengt de jeugdigeSittar-
denaar het nummer 'Cause you-
're not here'.

EG dreigtpositie VTM te ondergravt
Nieuwe
Vlaamse
zender

overtreedt
regels

BRUSSEL - Enkele dagen voor de
officiële start van de commerciële
televisiezender VTM in Vlaanderen
dreigt de Europese Commissie roet
in het eten te gooien. Uit een eerste
onderzoek van de Commissie zou
zijn gebleken dat het decreet waar-
mee de Vlaamse1regering het me-
dialandschap in Vlaanderen heeft
omgegooid op niet minder dan drie
punten in strijd is met de Europese
regels.

Volgens het voorlopige oordeel van
deCommissie is deverplichting aan
kabelmaatschappijen in Vlaande-
ren om in ieder geval de uitzendin-
gen van BRT en VTM door te stra-
len discriminerend voor omroepen
uit andere lidstaten. De verplichting
om na enige tijd minstens vijftig
procent produkties van eigen bo-
dem uit te zenden is een kwantita-
tieve invoerbeperking. Volgens het

EG- verdrag is dat verboden.
De bepaling dat 51 procent van
aandelen in VTM in handen i»
blijven van Vlaamse uitge'
druist in tegen het recht op v
vestiging, aldus de Commissie,
haar standpunt later deze week
brief aan de Belgische regering
overbrengen. Als de Belgische fl
tic onbevredigend is kan de C<
missie (die alleen zaken doet'
lidstaten en niet met regio's) de*
aanhangig maken bij de Europ
rechter.

Nervositeit
Bij de BRT, die jarenlangin een'
nopolie-positie heeft verke*
groeit intussen de nervositeit fl
de komst van de VTM. Dat
nieuws over de Europese bem"'
nissen met het kabeldecreet eenl
mevr van de BRT was, is ker»*
kend voor de sfeer. Begin deze
bleek al dat de BRT er niets *"voelt haar exclusieve contract'
de Belgische voetbalbond zo te
terpreteren dat de VTMkorte fli"
van competitiewedsstrijden
kunnen uitzenden.
Pikant detail in de affaire is nogl
de klacht over het kabeldecreet1
kele maanden geleden is ingedi'
door de Socialistische Partij, op'
moment dat Karel van Miert Jj
nog voorzitter van was. Van M1
mag zich nu als EG- commisS*
over de klacht uitspreken.

'Simone and
Friends'naar

Montreux
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De groep amu-
sementvan de gezamenlijke
Hilversumse omroepen
heeft het Tros-programma
'Simone & Friends' aange-
wezen als Nederlandse in-
zending voor het Gouden
Roos Festival 1989 in Mon-
treux.

'Simone & Friends' werd
door de Tros uitgezonden
op 3 januarien is een 'perso-
nality-show' rond Simone
Kleinsma, waarin ze zingt,
danst en acteert in een aan-
tal sketches.

Haar gasten zijn Robert
Long, Ron Brandsteder,
Willem Nij holt, deBrian Ro-
gers Dancers en een aantal
acteurs uit de serie 'Medisch
Centrum West. 'Simone &
Friends' werd voor de Tros
geproduceerd door Joop
van den Ende." Sharon & Haines

als 'Barbra Streisand en Neil Diamond' zowel op de Neder-
landse als Duitse tv winnaars van de Soundmixshows...

Alleen nieuw talent op finale songfestival
Van onze rtv-redactie lectie zon 175 composities. De

uitgekozen liedjes werden onder
meer gemaakt door Maarten Pe-
ters, Rob Chrispijn, Han Grevelt
en Eddie Ouwens. Van Peters
zijn er straks zelfs drie nummers
te horen.

De verrichtingen van de deelne-
mers worden op 10 maart ge-
volgd door provinciale publieks-
jury's(samengesteld door het on-
derzoeksbureau Intomart), die
de uiteindelijke winnaar zullen
aanwijzen. De finale is een pro-
duktie van Noortje Kant, John
de Mol en Joop de Roo. Henny
Budie voert de regie.
Justine Pelmelay, Bam to Bam

Bam en Shannah.
Van deze deelnemers is Sister»
waarschijnlijk de bekendste. D*
groep zorgde verleden jaar vo°'
de single 'Swingtime' en was of-
der meer vaste gast van Petf
Jan Rens in zijn show 'Doet ]e
het of doet ie het niet. SasW3

Riemens, Roelina Holtrop, Lmd3

Schwarz en Phyllis Harrell had-
den reeds een solo-carrière ach-ter de rug, voordat ze in 1987 a*s
groep verder gingen.
Brian Weil maakte deel uit vB»Jde formatie Vulcano en kent hj
songfestival al als achtergrond-
zanger. Verleden jaardebuteerde
hij solo met 'Maybe I'm crazy'-

De vertolkers van de dertien
liedjes zijnThe Sisters (komende
vrijdag bij RTL in Heerlen),
Brian Weil, Full Colour, Helen
Marshell, Gina, Two Hearts, The
Ballroom Blitz, Gerald Borst, In-
grid Souren, Angelina van Dijk,
De jury beluisterde voor de se-

volle vocalisten. In voorgaande
jaren werden liedjes uitgekozen,
die vervolgens door één artiest
werden vertolkt. Ditmaal is men
echter op zoek gegaan naar
nieuw talent. De bedoeling is om
zodoende de finale het karakter
van een 'talentenjacht' te geven,
waardoor naar verwachting de
jaarlijkse wedstrijd 'spannender'
wordt.

AMSTERDAM - Linda de Mol
presenteert op vrijdag 10 maart
de finale van het Nationale Song-
festival. De rechtstreekse uitzen-
ding komt vanuit de Amster-
damse RAI. Daar zullen dertien
solisten en groepen uitmaken
wie van hen op 6 mei in het Zwit-
serse Lausanne ons land mag
vertegenwoordigen op het Euro-
visie Songfestival. De jury, sa-
mengesteld uit leden van de
werkgroep amusement van de
NOS .en de stichting Conamus,
ging ditmaal uit van een nieuwe
formule om te komen tot 'een
ruim podium voor jonge talent-

'Het gaat echt lekker zo, maar er kan nog meer bij'

Kiki Classen combineert
toneel met 'Zeg 'ns AAA'

Van onze rtv-redactie
-MAASTRICHT - Kiki Classen
draait nu ruim een seizoen mee
als Wiep in de tv-serie 'Zeg 'ns
AAA'. En ook in het nieuwe sei-
zoen zal ze er weer bij zijn. Clas-
sen (24) heeft haar draai gevon-
den en is intussen toegetreden
tot het illustere gezelschap der
Bekende Nederlanders. Als Wiep- het wispelturige nichtje van
dokter Landsberg - verschijnt ze
bijna wekelijks op de televisie.
Daarnaast staat ze ook nog op het
toneel, prijst ze in een Ster-spotje
een wasmachine aan en is ze bin-
nenkort te zien de speelfilm
'Troubles in Paradise'. Voor vol-
gend jaar heeft de actrice, die in
1987 voortijdig de toneelschool
in Maastricht heeft verlaten, zich
al verzekerd van een rol in het to-
neelstuk 'Dubbel Zes', geschre-
ven door Dolf de Vries die daarin
zelf de hoofdrol gaat spelen.
rwee rolstoelers stoeien met een
klapdeur. Ze doen hun uiterste
Dest om zonder hulp van ande-
ren het café te verlaten. Ondanks
/erwoede pogingen lukt dat niet.
Een serveerster schiet te hulp en
loudt de deur open. De rolstoe-
ers zijn nauwelijks verdwenen
)fKiki Classen treedt binnen,
[n de deuropening blijft de actri-
ce nog even staan. De twee heb-
jen haar herkend. „Kijk, Wiep,

het meisje uit Zeg 'ns AAA,"
klinkt het in de gang. Vriendelijk
knikt de tv-ster beide rolstoelers
toe. De gehandicapten verwach-
ten kennelijk een praatje. Ze blij-
ven hoopvol staan, maar Kiki
Classen loopt door.
In het café wordt Kiki Classen
weerom herkend als Wiep. Ge-
sprekken aan de tafeltjes in het
café veranderen in geroezemoes.
En ondertussen zijn de blikken
gefocust op het meisje uit 'Zeg
'ns AAA'. Het is duidelijk: Kiki
Classen is een bekende Neder-
lander.
Kiki Classen heeft een druk le-
ventje. Dagelijks reist ze vanuit
Arnhem naar Amsterdam, Hil-
versum of Den Haag. Optreden,
spelen en repeteren en dikwijls
diep in de nacht weer terug naar
huis als ze ergens in het land op
de planken heeft gestaan.

Toneelstuk
Tot dusver heeft ze haar carrière
op het toneel goed kunnen com-
bineren met haarrol in detelevi-
sieserie. „Maar Wiep is nu met
vakantie in Florence. Ze blijft
vier weken weg. Althans in de se-
rie. Die onderbreking was nood-
zakelijk omdat ik nu hard aan het
repeteren ben voor een nieuw to-
neelstuk, waarin ik samen speel

met Eric Schneider. Het stuk
heet 'Taboe. De première is op

16 februari, waarna er meer dan
60 voorstellingen in den lande
volgen. Vanwege de repetities
voor 'Taboe' moest ik me dus
even terugtrekken uit 'Zeg 'ns
AAA'. Televisiekijkend Neder-
land verkeert nu waarschijnlijk
in dewaan dat ik in Florence van
de zon geniet. Maar in werkelijk-
heid ben ik nog net zo druk als
anders."
Met het repeteren voor de afleve-
ringen van 'Zeg 'ns AAA' is Clas-
sen vijf dagen per week in de
weer. Het werk vergt veel tijd,
ook al lijkt het in de serie dik-
wijls alsof er veel wordt overge-
laten aan improvisatie. „Koos en
Mien kunnen wat dat betreft wel
wat hebben, maar ook zij zijn er
altijd bij met de repetities. Er
moet immers ook geoefend wor-
den met camera's. Anders sta je
op het moment van de opname in
de verkeerde hoek."

Boterham
Kiki Classen heeft haar rol als
wispelturig nichtje van dokter
Landsberg tot op heden naar
eigen zeggen goed kunnen com-
bineren met haar activiteiten op
de planken van de Nederlandse
schouwburgen. „Godzijdank

gaat het heel goed samen. Want,
ik zou niet kunnen kiezen. To-
neel en televisie hebben beide
meer voor- dan nadelen. Het is

■ heel erg leuk om te doen. Ik ben
waarschijnlijk één van de weini-
ge mensen in dit land, die met
een hobby een lekkere boterham
kan verdienen."
Kiki Classen: „Toneel is iedere
avond weer spannend. Het moet
telkens weer goed gaan en je
krijgt onmiddellijk respons van-, uit het publiek. Bij televisie is
dat heel anders. Op het moment
dat een aflevering wordt uitge-
zonden, heb ik er al bijna geen
binding meer mee. Dat heb ik
dan al lang weer achter me, om-
dat de uitzending misschien wel
vier weken eerder is opgenomen.
Het is een compleet andere ma-
nier van werken en het geeft ook
een heel ander gevoel."

Classen praat aan één stuk door.
Het glas cassis staat al een half
uur onaangeroerd voor haar op
tafel. Af en toe probeert ze welis-
waar een slok te nemen, maar
steeds weer wordt de frisdrank
teruggezet om haar verhaal te
kunnen vervolgen.

Speelfilm
Ongeveer een half jaar geleden'
heeft Kiki Classen haar debuut

gemaakt voor de camera van cc
speelfilm. „Het is klein rolletje >
de Belgische productie 'Troub*e

t
in paradise'. Maar ik heb er no°
meer iets van gehoord. De W-
zal binnenkort wel uitkom^Eigenlijk had ie al lang tnoet«
draaien." t„Rijk wórden doe ik nooit. v
zal écht niet gauw gebeure,
Daarvoorgeef ik veel te veel ge
uit. Een dubbeltje hoef ik gelu*
kig niet al te veel om te draai^voordat ik het uitgeef. Dat is h^prettig. Ik kan meestal kope.
wat ik wil. Als ik leuke kledij
zie, kan ik die kopen. En a'sk() .
een keer geen zin heb om te K ,
ken, dan kan ik buiten de de
gaan eten. Wanneer ik iets nl^o^zie voor iemand die me lief
dan koop ik dat. En ik heb &\
dak boven m'n hoofd. Meer h"*
ik niet. Miljoenen heb ik niet n
dig."

" Kiki Classen
Jiijk worden doe ik nooit. Daarvoor geef ik veel te veel

geld uit"...

„Naarmate je meer met e'^,j
speelt wordt de onderlinge ba
hechter. En volgend jaargaan
op dezelfde voet verder. NieU
mensen erbij is leuk, maar
zijn we lekker aan elkaar 6
wend. Als je zon sfeertje cc ,
maal hebt in een groep &"
iedereen ook vrijer spelen." ~Maar zo blij als ze is met de v ~lenging van haar contract, zo
ker is ze ervan dat ze op ccn mgt
paald moment zal stoppen
de rol van Wiep. „Ik blijf dit *
ker niet tot het einde van mU^ j|
vensdagen te doen. Want ik .j

wèl Kiki Classen blijven en n
Wiep van 'Zeg 'ns AAA'. Na e <
paar jaarmoetje eens iets anz.ae-
doen. Dat is een bekend éey.
ven, maar zolang ik naast de .
serie nog bijna dagelijks m^-gpe
in een toneelstuk, is de v.ajj' te-groot genoeg. Juist dankzij d j,
levisie leren de mensen Tf^-afiibeetje kennen en tegelijker jj;
leer ik het vak goed kennen-^,
zie niet in waarom ik nu zOÜ]zlja-
ten stoppen met 'Zeg 'ns Af**
Ik ben net een jaartje bezig-

Van onze rtv-redactie

HEERLEN/LANDGRAAF - ledereen is vanaf maandag wel-
kom op de dagelijkse en gratis toegankelijke middagshows
van Radio Luxemburg (RTL). In de stadsschouwburg van
.Heerlen (ingang foyer kleine zaal) wordt maandagmiddag om
12.00 uur het startschot gegeven voor de RTL-Supershow.
'Spiele, Spass und Spanning' is het motto van dit gebeuren in
samenwerking met het Limburgs Dagblad, waarbij RTL voor
een keertje het succesvolle radioconcept van een paar jaar ge-
leden laat herleven. Een brokje radio-nostalgie aangevuld 'li-
ve'-optredens door meer dan dertig artiesten en groepen. Spe-
ciaal voor de radioprogramma's vanuit Nederland en in Lim-
burg worden de 'muzikale brandkast' ('Der Musiktresor'), het
'rad van avontuur en geluk' ('Das Glücksrad'), het partnerspel,
'Holland'- en 'Zeitungsspiel' (met LD) van stal gehaald. Het
publiek kan ter plaatse aan al deze spelletjes meedoen en kan
daarmee honderden Marken winnen.

De shows in Heerlen vinden van
maandag tot en met zaterdag tussen
12.00 en 14.00 uur steeds plaats in de
stadsschouwburg. Vanaf de daarop-
volgende dinsdag 7 februari staat de
reportagewagen van RTL bij het
nieuwe raadhuis van Landgraaf.
Speciaal voor deze gelegenheid
wordt het raadhuis tijdens deze car-
navalsdagen geopend en presente-
ren Hugo Egon Balder en Biggi
Lechtermann de radioshows met
sterren en publiek vanuit de nieuwe
hal van het raadhuis.
Via satelliet, korte-, middengolf en

FM-kanalen kunnen ruim acht mil-
joen luisteraars in Europa en ver
daarbuiten de programma's van
RTL in Landgraaf en Heerlen vol-
gen.

Spontane medewerking aan
het programma verlenen de ge-
meenten en steden Gulpen (30.1),
Brunssum (31.1), Vaals (1.2), Wittem
(2.2.), Valkenburg aan de Geul (3.2.),
Beek (4.2.), Landgraaf (7.2.), Geleen
(8.2.) en Kerkrade (9.2.). De burge-
meesters of vertegenwoordigers
van deze steden en plaatsen vertel-
len tijdens de genoemde data over

" Mieke
...één van deruim dertig artiesten die dekomende anderhalve
week in Limburg van de partij zijn tijdens de RTL-Super-

shows...

hun woonplaats. Voor dit stukje
'Limburg'-promotion werden in de
afgelopen dagen door de bij het
Limburgs Dagblad in Heerlen on-
dergebrachte redactie van RTL (Pe-
ter Nagel en Michael Schmidt) de
nodige voorbereidingen getroffen.
Men kreeg daarbij de medewerking
van de diverse voorlichtingsbu-
reaus van de gemeenten en de pro-
vincie. De directievan de Heerlense
stadsschouwburg en gemeentebe-
stuur en de afdeling voorlichting
van Landgraaf verleenden gastvrij-
heid door respectievelijk schouw-
burg en raadhuis als radiolokatie
beschikbaar te stellen. Een eerder
aangekondigd 'stedenspel' maakt
nu plaats voor spel, informatie en
show.

Show
'Hitwerk' uit de top veertig en tal
van nationaal en internationaal be-
kende artiesten 'zakken' in de ko-
mende dagen naar Heerlen en
Landgraaf af. De volgende opsom-
ming aan artiesten en groepen is
slechts een 'kleine greep' uit het to-
tale showpakket.
In Heerlen zijn o.a. van de partij:
aanstaande maandag George
McCray (van het wereldsucces
'Rock your baby'), het duo Heartwa-
ve (nu zondag ook vanaf 16.05 uur
bij RTL-Plus/televisie) en Jan
Trammelant. Dinsdag 31 januari:
Liliane St. Pierre (Eurovisie Song-
festival voor België met 'Soldiers of
love'), zanger Hallatu uit Sittard die
debuteerde bij Sky Channel), Carla
& Heidi. Op woensdag 1 februari
(voorlopig) Mieke en Big JohnRus-
sell. Donderdag 2 februari treden de
groep De Barbarella's (van Veroni-
ca's Pin Up Club en RTL's Marmer-
magazine) met zanger Erik Beekes
voor het voetlicht. Vrijdag 3 februa-
ri de groepThe Sisters (doet dit jaar
voor Nederland mee aan de voorse-
lectie van het Songfestival) en zan-
ger Henk Wijngaard. Zaterdag 4 fe-
bruari lanceert het duo Mare &
Dave zijn nieuwste plaat. Boven-
dien treden dan ook Jo Smits en de
showgroepBizarre op.

In Landgraaf zijn op dinsdag 7 fe-
bruari (de opnamen beginnen dan
reeds om 11.30 uur) van de partij Re-
né Shuman, Dennie Christian en
Frans Tiedtke. Woensdag 8 februari
komen Freddy Breek, Toni Servi en
Peggy & Richard en op donderdag 9
februari wordt de 'radio-tournee' af-
gesloten met o.a. het duo Sharon &
Haines (dat ook in Duitsland fina-
leerde op tv in de show van Rudi
Carrell en een nieuwe plaatproduk-
tie van Ralph Siegel voorstelt waar-
mee men ook bij RTL-Plus te horen
zijn op 12 februari om 16.15 uur) en
de populaire Belgische zanger Paul
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