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Vandaag de jaarlijkse onderwijskrant van
het Limburgs Dagblad met aandacht voor

techniek op de middelbare school
spijbelen, een Lim^uger die wiskunde

doceert in Ake;\ kamers huren in
Maastricht en hoe iemand op bezoek komt

om te spelen.

PAGINA 27 tot en met 39

Premier Lubbers wil 'vervelendediscussies' bij volgende stappen voorkomen

Rem op invoering plan-Simons
Van onze parlementaire redactie '

DEN HAAG - De voortgang
van de stelselherziening in de
gezondheidszorg (het plan-
Simons) staat op losse schroe-
ven. Staatssecretaris Simons
wil met ingang van volgend
jaar ook de huisartsenhulp in
de basisverzekering, maar pre-
mier Lubbers heeft daar giste-
ren afstand van genomen. „De
stappen voor andere jaren
staan nog niet vast. De onhel-
derheid van de huidige prak-
tijk moet meewegen bij de
volgende stap die we zetten",
aldus Lubbers na afloop van
de ministerraad.
Volgens Lubbers is het weliswaar
wenselijk om door te gaan met de
stelselherziening, „maar dan wel op
voorspelbare wijze en samen met
het werkveld."

LD-puzzelactie
£EERLEN - Ruim 2800 puzze-
ls zonden de oplossing van

6 van de grote Limburgs
[-^blad-puzzelactie in. Dat bete-
*jnt wederom een donatie van
"olijke duizenden guldens voor°e beide goede doelen, het Fran-F"scusoord in Valkenburg-Hout-

en de Stichting Jo Hansen-
pjs in Meerssen. Inmiddels is al

vijftig mille binnengekomen,
staat puzzel 8 in de

ant. De oplossingen daarvan
V*°eten uiterlijk donderdag 6 fe-
rrari in ons bezit zijn, wilt ugedingen naar een van de tien
*eekprijzen, waaronder de prijs

duizend gulden en de hoofd-eis, na twintig puzzels, van vijf-
gulden.

"6 oplossingen van puzzel 7, uit°e krant van zaterdag 18 januari,
ünnen nog worden ingestuurd

lo> donderdag 30 januari.

ZIE PAGINA 13 > Aarzelingen
Lubbers leverde kritiek op staatsse-
cretaris Simons door te zeggen dat
de invoering van de eerste fase
zoals die nu plaatsvindt 'kennelijk
onvoldoende doordacht' is geweest.
Bij de invoering van volgende fases
van het plan moeten in ieder geval
'vervelende discussies' zoals die nu
plaatsvinden, worden voorkomen.
Dat betekent volgens Lubbers dat
"politieke overeenstemming alleen
niet voldoende is, maar dat er 'voor-
af ook goed gerekend' moet wor-
den.
Lubbers beklemtoonde dat hij geen
politiek verschil van mening met
Simons heeft, maar dat zijn aarze-
lingen puur zakelijk zijn. Hij her-
haalde dat ook nog naar de omvang
van het basispakket van de verzeke-
ring moet worden gekeken. De
PvdA is daar op tegen. Simons wil
96 procent van alle bestaande zorg
in de basisverzekering stoppen. Dat
moet eind 1995 zover zijn.

In de CDA-krant zegt CDA-voorzit-
ter Van Velzen over het plan-
Simons dat de PvdA zich moet gaan
realiseren dat het in de politiek niet
alleen gaat om het ontwikkelen van
vergaande plannen, maar ook om
de vraag of je ze uit kunt voeren.

het weer

koud
«H? hogedrukgebied boven
V^:e omgeving zorgt vandaag
IW-een vr'Jwe' windstille si-
k*'ie. De vannacht ontstane
$Q**vriezende mist kan op
tj^iüge plaatsen hardnekkig
v^j" Vanmiddag is er op tal
||0|) Plaatsen weer zon en daar
l^t de temperatuur net even
">a u 1 het vriespunt. Van-
g^ht daalt het kwik tot min 4
(f*flen en opnieuw ontstaat
Vfj.^ist. Zondag wordt het
Hu^Vel geheel bewolkt met

&elijk wat motsneeuw. Er
t^ ''t een zwakke noordwes-
i^. Mnd en de middagtempe-

loopt op tot plus 3
{'den. Zondag zet de over-las naar minder koud weer
V." "neer bewolking in.
'♦efr ver(ïeré informatie be-L"ende het weer in Limburg
v/ 11 u bellen 06-91122346.SföAAG:H^op: 08.31 onder: 17.13
iu*anop: -.- onder: 10.21

ih?op: 08.30 onder: 17.14
l^nop: 01.20 onder: 10.42

Trein schept
auto: 3 doden

WOLVEGA - Drie inwoners van
Wolvega zijn gisteravond in de ge-
meente Weststellingwerf om het
leven gekomen, toen de auto waarin
ze zaten in botsing kwam met een
trein op een spoorwegovergang die
met goed werkende knipperlichten
was beveiligd. De slachtoffers zijn
de 38-jarige C. Pape en zijn twee
zoontjes van 5 en 6 jaar. Ze waren
op slag dood. De echtgenote van de
man, die samen met eenkind in een
auto achter haar echtgenoot reed,
heeft het ongeluk zien gebeuren.

woonblad
Minder

premie-A-woningen
PAGINA 41

Hoofdkantoor blijft voorlopig in Kerkrade

AlD’ersverheugdover
besluit van minister

Van onze verslaggever

KERKRADE - Het besluit van mi-
nister Bukman om de Algemene
Inspectiedienst (AID) voorlopig
niet te verhuizen heeft tot grote
vreugde geleid onder het personeel
in Kerkrade. „Bukman heeft laten
zien dat hij naar zijn medewerkers
luistert", aldus Willem Brouwer van
het actiecomité van de AID.
Minister Piet Bukman van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij liet
gistermiddag aan de TweedeKamer
weten dat een verhuizing van het
hoofdkantoor van de AID er voor-
alsnog niet inzit. De bewindsman
wil eerst wachten op het onderzoek
naar een fusie tussen de AID en de
Economische Controledienst
(ECD). Na het bestuderen van de
onderzoeksresultaten neemt Buk-
man een definitief besluit over de

toekomst van het Kerkraadse
hoofdkantoor.

Zie verderpagina 17

" Onderzoekfusie kan
nog enige tijd duren

rtv/show
Jaar lang de

Staatsloterijshow
PAGINA 43

Programma's voor
het weekeinde
PAGINA 45 en 47

Van Dijk (PvdA)
burgemeester

van Vaals
Vanonze verslaggever

BRUNSSUM/VAALS - Wethou-
der John van Dijk (40) van
Brunssum wordt de nieuwe bur-
gemeester van Vaals. Minister
len Dales van Binnenlandse Za-
ken zal zijn benoeming waar-
schijnlijk begin volgende week
-bekendmaken, zo wordt uit goed
ingelichte bronnen vernomen.
Met de benoemingvan Van Dijk
blijft Vaals in handen van de
PvdA. Zijn voorganger, de naar
de raad van bestuur'van het Aca-
demisch Ziekenhuis in Maas-
tricht overgestapte Rien Damen,
is eveneens van sociaal-democra-
tische huize. De post Vaals
wordt momenteel waargenomen
door oud-burgemeester Louw
Hoogland van Brunssum.

Van Dijk stond eerste op de
voordracht van gouverneur Emi-
le Mastenbroek. De PvdA-politi-
cus, tevens loco-burgemeester,
heeft in Brunssum onder andere
openbare werken, ruimtelijke or-
dening en volkshuisvesting, per-
soneel en organisatie en het
grondbedrijf in zijn portefeuille.
Van Dijk wilde niet reageren op
zijn aanstaande benoeming. „U
weet meer dan ik."
Als opvolger van Van Dijk in
Brunssum wordt zijn partijge-
noot Hennie de Boer genoemd.

U2-
’Trabbi’ voorMarco

Gesprek over
beveiliging

gevangenissen
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" De 20-jarige Marco Bril uit Maastricht heeft gisteren de
wereldberoemde U2-Trabant-de-luxe geleverd gekregen van
het Briste t'v-popstation MTV. De antieke Trabant was de
hoofdprijs van een door het station uitgeschreven popprijs-
vraag en wordt beschouwd als een van felst begeerde verza-
melobjecten.uit de hedendaagse popgeschiedenis.
De auto haalde Maastricht gisteren bijna niet. Kort voor de
overhandiging kwam de Trabant zonder brandstof te staan
ergens tussen Eijsden en Maastricht. Wordt een 'Trabbi' nor-
maal al twee keer zo veel waard als je hem voltankt, Bril wil
de speciale auto alleenwegdoen als hij daar minstens een mil-
joengulden voor krijgt. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

HEDEN
open DUITS/NEDERLANDSE dag
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Pasweg 83, Landgraaf
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"Jk wil naar Sittard!"...



HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Veertiende
Kartoenale. T/m 2/2, open dag. 10-12
en 13.30-17 uur. Slotgebouw, Kas-
teel Hoensbroek. Expositie 'Zilver
in Beweging. T/m 23/2, open dag
van 10-12 en van 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Expo-
sitie van Jan Peterson. T/m 23/2,
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17
uur.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haag-
straat 5. Werk van Harke Kazemier,
Kaete van Breda en Joop Cromp-
voets. Van 25/1 t/m 29/2, open do
t/m zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De
Bosquetplein 6-7. Expositie van
Theike, Tussen licht en schaduw.
T/m 2/2, open ma t/m vr 10-12.30
uur en 13.30-17 uur, za en zo 14-17
uur. Bonnefantenmuseum, Domi-
nikanerplein 5. Expositie 'Hemel &
Aarde - Werelden van verbeelding.
T/m 23/2. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Werk van Jan Tinholt en
Roger Pintens. T/m 8/2, open di t/m
za van 13.30-17.30 uur. Gouverne-
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk
5, foto-expositie. T/m 21/2, open op
werkdagen 9-17 uur. Galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a.
Expositie van Loes Huis in 't Veld
en Siegfried Gorinskat. T/m 9/2,
open vr t/m ma van 13-17.30 uur.
Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43. Expositie van Rob Scholte en
Henk Visch. T/m 22/2, open do t/m
za van 11-17 uur. Galerie Dis, Tafel-
straat 28. Werk van Frans Dicker.
T/m 16/2,open wo t/m zo 13-18 uur.
Galerie Schuwirth en Van Noor-
den, Rechtstraat 64. Stock-exposi-
tie. T/m 23/2, open do t/m za 14-18
uur. Galerie Henn,. St.-Nicolaas-
straat 26c. Installaties van Ona B.
Van 25/1 t/m 15/2, open wo t/m za
16-20 uur. Galerie In Situ, Aylva-
laan 10. Expositie 'Multiples/Gra-
fiek'. T/m 22/2, open wo t/m za van
14-18 uur. KCL, Hoogbrugstr. 72a.
Werk van Suet Fun Chan. Van 27/1
t/m 26/2, open ma t/m vr 9-17 uur.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg
31. Werk van Charles Pekelharing
en Piet Haag. T/m 9/2, open do t/m
zo 14-17.30 uur.

MARGRATEN
Galerie & Atelier, Groot Weisden
48. Klei-schilderjjen van Natascha
Rieter en raku-objekten van Sieg-
fried Gorinskat. T/m 31/1, geopend
di t/m zo 13-17 uur.

SITTARD
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Tentoonstelling 'Bauhausler'. T/m
16/2,open di t/m vrvan 10-17 uuren
za en zo van 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum,
Allee la. Tentoonstelling; 'Elk huis-
je had een kruisje. T/m 9/2, ge-
opend di t/m vr 13-17 en za en zo
14-17 uur. Tevens presentatie volks-

geneeskunde, religieuze volkscul-
tuur, levensloop en carnaval.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Meubels en beelden
van Pi Backus. T/m 16/2, open di
t/m vr 11-17 uur en za en zo 14-17
uur. Tentoonstelling van tien schil-
ders uit Zuid-Nederland 'Other
Voices - Other rooms. T/m 23/2,
geopend di t/m vr 11-17 uur, za en
zo 14-17 uur. 'Retraitehuis',Kapel-
lerlaan 38. Waarnemingen van Ans
Goriup. Van 1/2 t/m 28/2, open vr
t/m zo 11-17 uur.

VENLO
Goltziusmuseum, Goltziusstraat
21. Tentoonstelling 'Op het land -
Grafiek uit het land van Rem-
brandt'. T/m 6/2. Museum Van
Bommel-Van Dam, Deken van Op-
pensingel. 'Expressions Cerami-
ques', keramiek uit Brussel en
Wallonié. T/m 16/2, open dag.
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur.
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Bfr. 30

Meisjesboek
In haar jeugdjaren waren dat pop-
pen van allerhande makelij. Het
heeft ook met het huis te maken,
dat niet voor niets de naam heeft
van het paradijselijk oord waarin
menig meisjesboek speelt. Wie de
toegang gevonden heeft achter een
groen naamschild met fraaie letters,
herkent dat al voor hij de witte bin-
nenplaats heeft bereikt en de schu-
ren waarin het ruikt naar paarden
en hooi. Het zal opvallen dat de gro-
te poorten voor altijd gesloten zijn
en men zich toegang verschaft door
een smalle doorgang aan de achter-
zij. Men leest daar: 'Galerie aan de
rechterzijde van het binnenplein.
Tijdens openingsuren ligt onze
hond vast.

De gastvrijheid is groter dan ze
lijkt. Ze heeft in de loop der jaren
geleid tot een vaste aanhang van
mensen die de hond bij zijn naam
kunnen noemen. De gastvrijheid,
die naar men zegt bij de Limburgse
tradities hoort en derhalve bij een
Limburgse hoeve die dateert van
1788, kenmerkt ook het expositie-
beleid: zelden eenmans-tentoonstel-
lingen, meestal dubbele of - zoals
vanaf vandaag tot 29 februari -
driedubbele. De hartelijkheid staat
voorop; het probleem van de verde-
ling van de beschikbare bedden
komt later. Het wordt altijd opge-
lost met inschikkelijkheid.

verder...
... loopt bij Galerie In Situ aan de
Aylvalaan 10 in Maastricht tot en-
met 22 februari de tentoonstel-
ling 'Multiples/grafiek'. Er wor-
den werken getoond van Patrick
Corillon, Ger van Elk, Jan Fabre,
Thomas Grünfeld, Arno van der
Mark, Panamarenko, Piranesi en
Lawrence Weiner. Open woens-
dag tot en met zaterdag 14-18
uur.... zijn in Galerie 't Wevertje, de
Weverziekenhuis in Heerlen, tot
en met 29 februari aquarellen en
olieverfschilderijen van Joop
van Rees te zien.... is de expositie met werken van
Ans van Heeswijk en Henk Tum-
mers in kunstkelder De Ruimte,
Brandstraat 23 in Sittard, ver-
lengd tot 1 februari. Open
woensdag en vrijdag van 14 tot
17 uur, donderdag van 14 tot 20
uur en zaterdagvan 11 tot 16 uur.

Accent
Grote gastvrijheid brengt vaak

mensen samen die nooit eerder van
elkaar hebben gehoord - komend
uit uiteenliggende gebieden. Ook
nu is er weliswaar geen spraakver-
warring, maar verschil van accent
en misschien wel van meer. Dat van
Harke Kazemier is algemeen be-
schaafd Amsterdams. Zijn schilde-
rijen vormen de hoofdmoot van de
presentatie. Kazemier is opgeleid
aan de Rietveld-academie. Hij is pas

in de openbaarheid sinds 1989,
maar het stadium van debutant te
boven. Dertien tentoonstellingen
staan op zijn conduite-staat. IJver
heeft dat teweeggebracht. IJver
bracht hem ook naar Zuid-Lim-
burg.
Zijn schilderijen, geen van alle
ouder dan twee jaar, tonen verschil-
lende pre-occupaties. Ofschoon het
leren omgaan met 'echte olieverf

tot abstract-expressionistische re-
sultaten heeft geleid, lijkt Kazemier
een man die de figuratie niet wil
missen. Zijn hoofdthema is de men-
selijke gestalte. Zij dient hem tot
oefenstof voor zijn 'heen-en-weer-
schilderen', maar hij zal ze ook be-
nutten om haar expressie, haar ge-
baren in confrontatie met andere
belichaamde gemoedstoestanden.
Het creëren van taferelen zal beant-

Terre Verte' van Harke Kazemier, te zien in galerie Hofvan Oensel

exposities

Oostenrijkse
kunstenares

bij Henn
MAASTRICHT - In Galerie Henn
aan de St.-Nicolaasstraat 26c in
Maastricht wordt vanavond om
18.00 uur een tentoonstelling ge-

opend van werk van de uit Oosten-
rijk afkomstige kunstenares Ona B.
De expositie toont objekten en
schilderijen en loopt tot en met 15
februari. Galerie Henn is geopend
van woensdag tot en met zaterdag
16.00-20.00 uur.

Ona B. uit Wenen maakt werken die
in het teken staan van de dialoog
tussen schilderij en object. De rol
en functie van beide partijen zijn
onderhevig aan een constante wis-

selwerking en wederzijdse beïn-
vloeding. De illusie van het tweedi-
mensionale schilderij gaat met het
'werkelijke' karakter van het object
een organische verbinding aan. De
objecten hebben het karakter van
een fetisj, een levenloos voorwerp
van afgodische verering. Ze hebben
een geometrische vorm - driehoe-
ken, cirkels, kogels - en zijn ge-
maakt van zeldzame houtsoorten,
glas en steen.

De driehoek is het symbool voor de
Ichristelijke drie-eenheid, de kogel
het centrale magische teken en de
cirkel de boedhistische leegte.

# Schaal van Loek Hambeukers

Driedubbele expositie in koperen Hof van Oensel

Van kreetjes, klaprozen
en kunstig keramiek

DOORPIETERDEFESCHE

SCHIMMERT - Het gebied rond het vliegveld waartoe
Schimmert, Hulsberg en Ulesü-aten behoren gaat er niet op
vooruit wat zijn culturele infrastructuur betreft. Men kan er
de Oost-westbaan niet de schuld van geven. Nog niet zo
lang geleden, lang nadat het Boerehöfke was afgebrand,
kon je een kunsttournee maken die begon bij Wanda Reiff
en d.ie behalve haar galerie twee fraaie Limburgse hoeven
insloot en veel fraai agrarisch binnenland.

Wanda Reiff heeft haar activiteiten
verplaatst naar Maastricht en - van-
af vandaag - naar zon prestigieuze
locatie als de Herengracht in Am-
sterdam. En galerie De Sauveur,
met haar fraaie beeldentuin en het
herenhuis waaraan ze haar naam
ontleende, kreeg een andere be-
stemming. Wat goed dus, dat galerie
Hof van Oensel, halverwege die
twee, vandaag haar koperen jubi-
leum gedenkt, en de beste voorne-
mens heeft voor de komende jaren.
De activiteiten in de Hof van Oensel
- het aantal tentoonstelling daar
nadert de zestig - komen voort uit
een motivatie die meer dan in het
officiële kunstcircuit in persoonlij-
ke sferen zijn oorsprong vond: in
een natuurlijke neiging van de gale-

riehoudster tot het verzamelen van
wat haar mooi en begerenswaardig
voorkwam.

'Material Art'
en sculpturen

in Kopermolen
VAALS - Museum 'De Kopermo-
len', Von Clermontplein 11 in Vaals,
toont vanaf vandaag tot en met 8
maart werken van Oscar Achury en
Loek Hambeukers. Achury laat
'Materiai Art' zien, Hambeukers
sculpturen. De expositie kan be-
zichtigd worden van dinsdag tot en
met zondag van 14.00-17.00 uur.

Oscar Achury, geboren in Bogota,
woont nu in Luik en studeerde aan
de Academie des Beaux-Arts. Zijn
Zuidamerikaanse afkomst is her-
kenbaar aan de kleurstellingen in
zijn werk. Felle contrasten, soms
nog versterkt door lichteffecten en
onconventionele materialen, die hij
in een andere context plaatst, ver-
sterken de expressiviteit. Achury
vindt dat plaatselijke lichtinval de
sfeer van zijn schilderijen moet be-
palen. Het gebruik van materialen
die met emotie beladen zijn, moeten
dat effect versterken.

De in Maastricht wonende kunste-
naar Loek Hambeukers volgde zijn
opleiding aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Maastricht.
Vastgelopen in de schilderkunst,
koos hij voor drie-dimensionaal
werk, waarin het grafische element
nadrukkelijk tot uitdrukking komt.
De bronzen schaalvormen zijn glan-
zend aan de buitenkant en gedeco-
reerd met reliëfvormige motieven.
Hambeukers bevestigt de schalen
met was op stalen of ruwhouten
sokkels.

In de bronzen portretten geeft hu'
het wezen van een in-

dividu weer

recept
Gepofte aardappelen

met dilleboter
DOOR HUUB MEIJER

Let erop dat wanneer u de aard-
appelen in folie pakt u de glim-
mende kant naar binnen vouwt.
Sommige thermostaten raken
namelijk ontregeld door de re-
flectie van de glimmendekant.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 8 aardappelen van gelijke
grootte, 75 gram boter, peper,
zout, selderijzout, citroensap,
(diepvries)dille.
Maak als eerste de boter. Roer
deze daarna kom romig en voeg
peper, zout, citroensap en selde-
rijzout toe. Roer dille door de
boter en strijk dit op een vel alu-
miniumfolie. Rol dit op en leg de
rol in de koelkast om op te stij-
ven.
Boen aardappels- onder stro-
mend water schoon en prik ze
licht in met een vork. Wikkel ze
in folie en leg ze op een bakplaat
in een voorverwarmde oven van
200°C. - stand 4
Neem aardappels uit oven. Open
foliepapier en kruis bovenkant
van aardappel in. Druk aardap-
pel van de zijkanten iets in zodat
het kruim licht naar buiten
komt.
Snijd kruidenboter in 8 plakjes
en leg op elke aardappel een
plakje.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur. Galerie 't Wevertje, De
Wever Ziekenhuis. Expositie van
aquarellen en olieverf van Joop van
Rees. T/m 29/2.

Actie tegen
kunstenplan

ARNHEM - Negen provincies
protesteren maandag gezamen-
lijk tegen het Kunstenplan van
minister d'Ancona (WVC). De
provincies vinden dat door de
voorstellen van de bewinds-
vrouw het culturele erfgoed bui-
ten deRandstad onverantwoord
zwaar wordt aangetast.

De protestbrief wordt maandag
in het gebouw van het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur in Rijswijk door de Gel-
derse commissaris van de konin-
gin dr J.C. Terlouw aan d'Anco-
na overhandigd.

De brief is ondertekend door de
provinciebesturen van Gelder-
land, Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Noord-Brabant, Limburg' en
Zeeland.

woorden aan zijn affiniteit met fil"
performance en theater.

Behalve uit zijn van modelteW
sessies bewaarde mappen betre*
hij zijn beeldmateriaal uit een 9
heim archief van plaatjes, gekftil
uit bladen of gekozen uit pakk6l
foto's, vaak van eigen produktie.

De manier waarop hij met öj
beeldmateriaal omgaat is verhul
genoeg. Titels als 'Studie voor #
schipbreuk' bij een naakt zijnrol*!
uit raadselachtig. Maar een ero"
sche uitstraling is hier en d*
onmiskenbaar. Soms ook een jj
gentiende-eeuws romantische, *in 'In Italië' dat zweemt naar Gust*
ve Moreau.

Een schilderij van twee bij drie'
bh Kazemier niet ongewoon. De $
maten hier zijn groot tot midd<*
groot. Het tekent zijn flexibele ge*,
dat hij in een vensterbank dfl
handgrote tekeningetjes in zilver*1lijstjes zet, als snuisterijen op «"schoorsteenmantel. Op een nu cc*
niet naar Amerika gekeerde belai»
stelling, maar op affiniteit met oU*
Europese traditie wijzen mytholol?
sche titels en objecten als een 1$
omgevallen meestal, niet ver V»
een bed, dat ook in een landsch"
kan staan met klaprozen: 'terre v*
te'

Sieraden
Midden-Limburgs spreekt J°"
Crompvoets, een van de bekwaa"J*lste keramisten waarover dat gebi^ ie
befaamd om zijn aardewerk-ind^
trie, beschikt. De faam dankt "%
niet alleen aan zijn industriële P*:^_
duktie, tegenwoordig door geaVv^
ceerde techniek gestuurd, maar o* (eaan zijn ambachtelijke van dec^jV
nia terug. Crompvoets' virtuc%
produkten komen uit een houtP <stookte oven en zijn stuk voor sV>
kostelijke sieraden in de huiselü'^en intieme sferen waarin deze é$ lerie by uitstek haar afzetgebi* j.
vindt. >e
Het is een gelukkig toeval dat <> t(j
kunst van Kazemier en die v.
Crompvoets elkaar ontmoeten 'een door veel bruin, aardkleuren *
warmte bepaald klimaat.

V
De fantastische textilia van Kae'^j
van Breda hebben een heel eiê\sfeer. Men kan zich. geen ku"'
voorstellen waar haar kamersch^(((
men by aansluiten. Er is ook na%ewelijks een andere van deze all^mbekend. De taal van Kaete van B**
da is gevormd in Polen, Berlijn,<J|6(
Verenigde Staten en MaastricKfHaar beeldende expressie is eV*^
zeldzaam als haar achtergrond. '(.

Als haar rijke creaties met een &{ §
tuurlandschap verwantschap he%j
ben, dan ligt dat evenals bij Ka#j (
mier in Europa. Maar dan «%
Europa in tijdvakken van overdag
dat van Bourgondië, Florence, %
Zonnekoning, of misschien m^;nog van Frederik de Grote en Saf%
souci met zijn overdrijving.

Haar werk speelt bewust en rfl>T
schien niet zonder humor met
risico in kitsch-gebieden te bel^Tden. Het vermijdt ze rakelings Jhooghartig. Het verdient een eil^Ppresentatie, zal dan deruimte rü^rlijk vullen en de bezienswaard»!!1
heid opleveren van een vertrek'!;:
een paleis van vergane glorie: gefj 'staatsie-vertrek maar een slaapsa^'
vol stilgevallenkreetjes.

cryptogram

Horizontaal: 3. Een beha als verdediging?
8. Een boer in de rivier; 9. Gekleurd visse-
doek; 11. De kloof van de hoed; 12. Een
vriend die u past? 16. Een plaat in de klas
volgens vast model; 17. Dat is zedeloos en
nog niet ingebonden ook; 19. Hij mag het
weten; 21. Land waar het spookt in de dui-
nen; 22. Een heel gesleep; 23. Wat zijn dat
toch voor lui in de trein die de dieren van-
gen.

Verticaal: 1. Die op 21 vertoeft, vert"!
ook in 't water om u dwars te zitten; 2- 1dieren zijn de pineut, maar wel lekker;
Hier is het vruchtbaar; 5. Bijna een geesj
lijke er mee zien op dat kleine stukje gffllLi
6. Meisjesmaten; 7. Lust E tong? Met*Jplezier; 10. Dierlijke lichaamsdelen
ouderen; 13. Waar zag ie reeën? Bij np.voedsel; 14. Inlichtingen inwinnen ovef *chaamsdelen; 15. Aannemen! De ee t̂moet de schil verven; 17. Verbonden "J!de luie rest! 18. Wie ook kwaadspre" 6.
Nel niet, die praat alleen over de blo6'
20. Uw deel is tenminste zuiver

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uitgeveni Antwerpen
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Glifanan uit de
handel gehaald

UTRECHT - Pijnstil-
lers dieglafenine bevat-ten, waaronder Glifa-nan, mogen met onmid-dellijke ingang nietmeer worden verkocht.Wet College ter Beoor-deling van Geneesmid-°elen heeft dit gisterenMeegedeeld na afloopvan een hoorzitting metac betrokken fabrikan-
ten. De registratie vanProdukten die glafenine
bevatten is geschrapt."e producenten heb-
ben 30 dagen om in be-roep te gaan bij de Raad

van State.
Vorige week heeft het
comité voor de registra-
tie van geneesmiddelen
van de EG alle lidstaten
geadviseerd glafenine
van de markt te halen.
In Duitsland, België en
Luxemburg is dat al ge-
beurd.

Vergeleken bij andere
pijnstillers zou het
voordeel van glafenine
zijn dat deze stof geen
bloedingen veroor-
zaakt. Het middel werd
vooral voorgeschreven
door de tandarts en bij
sportblessures. Intus-
sen 'heeft een groot on-

derzoek uitgewezen dat
ernstige overgevoelig-
heidsreacties bij glafe-
nine dertig keer zo vaak
voorkomen als bij ande-
re pijnstillers. Ze gaan
gepaard met een sterke
daling van de bloed-
druk en soms met be-
wusteloosheid. In Bel-
gië zijn tengevolge
daarvan vorig jaar twee
mensen overleden.
In 1990 zijn in Neder-
land zes miljoen glafe-
nine-tabletten ver-
kocht.

’Trucomblankenlaatstewoordtegevenoverafschaffingapartheid'

ANC wijst volksraadpleging af
J^PSTAD - Het ANC
é jft "et voorstel van presi-nt F.W. de Klerk om alle

r . via een refe-Jïaum te raadplegen overtLn overgangsregering, gis-
a . en resoluut van de handliezen.
%

a!^n Verklaring zegt de grootste
J'efer oppositiebeweging dat een
tt (e tVmdum een 'truc is om de blan-
-4 feve nderheid het laatste woord te2%pn oVer fundamentele verander-Pj sen m het politieke bestel.*
ito 6 ïci
K*r ? i

had enteren bij zijn rede,
é »et gelegenheid van het begin van

H. rP*rlementaire jaar in Kaapstad
5est in het vooruitzicht

i Wt d' e zwal"te meerderheid zoujtüh^'j voor het eerst haar stemX 6?
d^loft President had tevens zijn

laald aan de blanke kiezers her-vor?' Qat zij geraadpleegd zullen
»ty l° over elke verandering inS^n idige bestel. Volgens hetjDj,h betekent dit dat de blankey Qerheid een vetorecht krijgt.

Mfelen Cen de regering onderhan-
rtVr sinds eind vorig jaar onder
s^ti oVer de totstandkoming van
at(j eovergangsregering, met daarinp, ligj ,n van de zwarte oppositie, die

»i 0c moet besturen tot een de-
ta fatisch gekozen regering een
[> is,

jjSatiß wil verder dat deze over-
igHj^^egering vrije verkiezingen
jk .'Jft voor een parlement dat
i*et e ' democratische Grond-
*M*h opstelt. De beweging vreestat^ er dat de regering de duur van
"jbki dergelijk kabinet voor onbe-
% '^e tijd wil rekken, terwijl zy 18nden lang genoeg vindt.

Bezoek
ster Van den Broek (Buiten-

elVjhSe Zaken) is buiten spel gezet
é et overleg met Zuid-Afrika over
o|_f6 e.Ventueel bezoek van hem en
# sluier Lubbers. De minister-pre-
-9 h6( £t zei gisteravond na afloopvan
ehj,} kabinetsberaad dat hij met pre-
i^Ufp^t De Klerk overlegt en vice-. mier Kok met het ANC.AtW.°Peningstoespraak van presi-

1^ l Oe Klerk tot het parlement in
ticpPstad werd door Lubbers 'posi-
-lieie Senoemd, al had hij er weinig
Vjvs in gehoord. Hij zei niet te
\ achten dat deze toespraak in-
V6| 2al hebben op het besluit om
«tI..,°t' niét in februari naar Zuid-
v^a te gaan.

Chtpaar verdacht
van plegen incest

re,^EVEEN - Een echtpaar in
'JJeveen -is de afgelopen week

de politie aangehouden en in-kten/De man en de vrouw wor-ervan verdacht hun driekinde-
Hh ker tien Jaar lang seksueel te

i Oen misbruikt. Volgens de1 1(_ /ItofferS) djg kortgeleden aangif-I &.§ gedaan, heeft moeder
Ve regelmatig incest met haar
% gepleegd en vader B.N.
V^et zijn stiefdochter.

c
,n N. is bovendien een aan-

\" ingediend door één van zijn
[tl j^aligewerkneemsters. Zij zegt

°3 door hem verkracht te zijn.
Sp en vrouw zijn beiden in bewa-
v

s gesteld.

'Taxi-oorlog' in
Haags centrum

DEN HAAG - Tussen Haagse
en Rijswijkse taxichauffeurs
hebben zich in de nachtvan don-
derdag op vrijdag in de binnen-
stad van Den Haag diverse con-
frontaties voorgedaan. Daarbij
vielen ook rake klappen. Oor-
zaak is een jarenlange concur-
rentiestrijd tussen de taxichauf-
feurs.
Aan het begin van de nacht reed
een groep van circa zestig Haag-
se taxi's een Rijswijkse taxi
klem in de Torenstraat. De poli-
tie ontzette de taxi. Een dergelij-
ke gebeurtenis speelde zich later
nog een keer af.
Toen een Rijswijkse taxi een
vracht oppikte in de Geleen-
straat ontstond een confrontatie
waarbij circa vijf Haagse taxi-
chauffeurs betrokken waren. Er
vielen rake klappen. Even later
vluchtten twee Rijswijkse taxi-
chauffeurs naar het hoofdbureau
van politie aan de Burgemeester
Patijnlaan. Zij reden het par-
keerterrein op dat de politie met
een toegangshek afsloot. Circa
tien Haagse taxichauffeurs zaten
de Rijswijkers achterna.
Ten slotte werd nogmaals een
Rijswijkse taxi klemgereden in
de Javastraat en vielen er weer
klappen. Daarna keerde rust te-
rug in Den Haag. Er waren geen
gewonden en geen arrestaties.

LTD: werkgelegenheidsplan allochtonen mislukt

Minderheden niet in
trek bij bedrijfsleven

UTRECHT - „Het aantal bedrijven
en instellingen dat zich actief in-
spant voor de bevordering van de
werkgelegenheid van minderheden
is gering. Slechts drie procent van
alle onderzochte bedrijven spant
zich actief in bij de werving en se-
lectie, de voorlichting, scholing enbegeleiding of het treffen van spe-
ciale voorzieningen."

Dat staat in een uitgelekte concept-
evaluatie van de Loontechnische
Dienst (LTD) over het eerste jaar
van het zogenoemde Stichtingsak-

koord dat werkgevers en werkne-
mers binnen de Stichting van de
Arbeid (STAR) hebben gesloten. In
dit STAR-akkoord van november
1990 is afgesproken binnen vijfjaar
60.000 allochtonen extra aan een
baan te helpen. Maar: „Slechts een
gering aantal bedrijven en instellin-
gen heeft reeds uitvoering gegeven
aan de maatregelen die in het Stich-
tingsakkoord zijn voorgesteld",
meldt het rapport.

Het Nederlands Centrum Buiten-
landers laat in een reactie weten dat

het nu hoog tijd is voor de door dit
centrum voorgestelde wettelijke
dwangmaatregelen. De werkgevers-
organisatie NCW noemt het daar-
voor 'nog veel te vroeg.

De Loontechnische Dienst deed
een representatief onderzoek in
1.426 bedrijven en instellingen. In
eenderde van die bedrijven was
men in het geheel niet op de hoogte
van het Stichtingsakkoord. Een
kwart is op de hoogte en bekend
met de inhoud. Nog eens 42 procent
van de bedrijven weet van het be-
staan van het akkoord, maar weet
weer niets van de inhoud ervan. Het
akkoord is vaker bekend in grote
dan in kleine bedrijven, net als in
bedrijven waar al allochtonen wer-
ken. Bijna de helft van de bedrijven
spant zich niet extra in voor alloch-
tonen, omdat altijd 'de beste kandi-
daat' wordt gekozen, ongeacht af-
komst.

Gevechten en bomaanslagen in Kroatië

Servië geïsoleerd
BELGRADO - Servië, de grootste
Joegoslavische republiek, is in zijnpoging om een nieuw Joegoslavië
op te richten gisteren volledig ge-
ïsoleerd geraakt. Nadat de repu-
bliek Bosnië-Hercegovina zich al
tegen het plan had gekeerd, heeft
gisteren ook Macedonië definitief
afgehaakt.

Ook de 2,5 miljoen Albanezen in het
door Servië ingelijfde Kosovo wei-
geren zich bij de nieuwe staat aan te
sluiten. Voordien had de trouwste
vazal van Servië, Montenegro, al
dermate veel voorwaarden gesteld
dat een gemeenschappelijk staats-
verband met Servië zo goed als uit-
gesloten lijkt.

In de Bosnische hoofdstad Sarajevo
kwam het parlement bijeen om een
referendum voor te bereiden waarin
de Bosniërs zich over hun onafhan-
kelijkheid kunnen uitspreken. Om
dezaak niet direct te laten escaleren
trok het parlement het voorstel in
om alle afgevaardigden terug te
trekken uit de door Servië beheer-
ste Joegoslavische staatsorganen, in
navolging van Kroatië, Slovenië en
Macedonië. De volksraadpleging
moet het mogelijk maken dat de
onafhankelijkheid van Bosnië-Her-
cegovina internationaal wordt er-
kend. De Servische minderheid in
Bosnië verzet zich met hand en
tand tegen het referendum. Zij wil
dat de republiek zich aansluit bij
een Groot-Servië.

Volgens Radio Belgrado is rondom
Vinkovci, 190 kilometer ten noord-
westen van Belgrado, gisteren de
burgeroorlog weer opgelaaid. De
gevechten zouden de hele dag heb-
ben geduurd en zijn begonnen door
de Kroaten die met zware artillerie
de stellingen van de Serviërs be-
stookten.

Ook zijn gevechten gemeld in Gos-
pic (200 kilometer ten zuiden van
Zagreb) en Sisak (60 kilometer ten
zuidoosten van Zagreb). In deKroa-
tische hoofdstad en in Karlovac zijn
aanslagen met bomauto's gepleegd,
aldus de Kroatische radio.

De Nederlandse ministerraad heeft
gisteren formeel besloten tot de er-
kenning van de voormalige Sovjet-
republieken die onafhankelijk zijn
geworden, alsmede van Kroatië en
Slovenië. Alleen Georgië wordt nog
niet erkend, gezien de onduidelijke'
toestand in dat land.

Geheime dienst
verscheurd door
afluister-affaire

DEN HAAG - Tussen het perso-
neel en de chefvan de Inlichtingen
Dienst Buitenland (IDB) is een
hooglopend conflict ontstaan over
een afluisterschandaal binnen de
dienst. Bovendien zou het hoofd
van de dienst, drs K. Meulmeester,
onrechtmatig gebruik hebben ge-
maakt van de geheime begroting
van de IDB.

Volgens Het Financieele Dagblad
hebben achttien medewerkers van
de dienst in een brief aan secretaris-
generaal Hoekstra van het ministè-

rie van Algemene Zaken het ver-
trouwen in Meulmeester opgezegd.
Ze willen een grondig onderzoek
naar de feiten. Ze verwijten hun
baas telefoongesprekken van mede-
werkers van deIDB te hebben afge-
luisterd.

De IDB, waaronder ook de uiterst
geheime afdeling 'Operatiën en In-
lichtingen' valt, is vorig jaarna uit-
voerige publiciteit over vermeende
illegale activiteiten, drastisch inge-
krompen. De bezuinigingen op deze
dienst lopen op tot ongeveer 2 mil-
joen gulden.
Premier Lubbers zal de vaste Ka-
mercommissie voor de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten in elk geval
volgende week informeren over de
in het Financieele Dagblad gepubli-
ceerde beschuldigingen aan het
adres van Meulmeester.

Opstel geschrapt
bij eindexamen

UTRECHT - Het op-
stel verdwijnt vanaf
1995 bij het centraal
eindexamen Neder-
lands in het voortgezet
onderwijs. Daarvoor in
de plaats komt een
soort scriptie-achtige
opdracht.
Staatssecretaris Walla-
ge (Onderwijs) doet de-
ze aanbeveling in een
brief aan de voorzitter
van de Commissie Ver-
nieuwing Eindexamen-
programma's Neder-
landse Taal en Letter-
kunde (CVEN), A.

Braet.
Wallage blijkt in zijn
brief aan Braet tege-
moet te komen aan de
adviezen van de CVEN
om het eindexamen Ne-
derlands te veranderen.
De CVEN, ook wel
commissie-Braet ge-
noemd, is in juni 1991

met voorstellen geko-
men over een andere
opzet van het landelijk
eindexamen Neder-
lands. De commissie
kreeg vooral bekend-
heid door het mogelijk
invoeren van een vaste
boekenlijst.. Na een
storm van protesten

ging dat plan toen van
tafel.

Het vervangen van het
opstel door een soort
scriptie, sluit beter aan
bij de vervolgopleiding.
Ook past het in de ba-
sisvorming, een soort
super-brugklas in het
voortgezet onderwijs,
die in 1993 wordt inge-
voerd, en waarbij meer
nadruk komt te liggen
op de ontwikkeling van
functionele en monde-
linge vaardigheden van
de scholier.

Speciaal fonds
voor besmette

patiënten
DEN HAAG - Staatssecretaris
Simons van ' Volksgezondheid
wil een fonds oprichten voor
schadevergoeding aan met het
aidsvirus besmette patiënten. De
overheid en betrokkenen als de
Vereniging van Hemofiliepatiën-
ten, zijn daarover al enige tijd in
onderhandeling.

Na de verwerping gisteren- door
de rechtbankpresident in Am-
sterdam van een claim van twee
ton schadevergoeding van een
hemofiliepatiënt, te betalen door
het ziekenhuis AMC, liet het mi-
nisterie van WVC weten dat aan
deze kwestie wordt gewerkt. De
Nederlandse Vereniging van He-
mofiliepatië.nten heeft Simons
hierover vorig jaar al benaderd.
Toen bleek dat hemofiliepatiën-
ten van ziekenhuizen schadever-
goedingen zouden gaan eisen
nadat zij door toediening van
bloedpreparaten met het aidsvi-
rus waren besmet.
Simons heeft daarop gesprekken
gevoerd met de betrokken
bewindslieden Kok (Financiën)
en Hirsch Ballin (Justitie). Uit de
mededelingen van WVC valt op
te maken dat men aan de kant
van het kabinet op één lijn zit
over deze zaak. De ideeën moe-
ten nog worden doorgesproken
met de Vereniging van Hemofi-
liepatiënten en met de Neder-
landse Vereniging van Levens-
verzekeraars.
Volgens WVC worden binnen
enkele weken nadere details van
de plannen bekendgemaakt.

Dode en veel
blikschade

door gladheid
ARNHEM - De gladheid heeft gis-
teren een dode geëist, zo heeft een
woordvoerder van de Alkmaarse
rijkspolitie meegedeeld. Het slacht-
offer viel op de dijk Enkhuizen-
Lelystad, toen een personenauto en
een vrachtauto frontaal tegen elkaar
botsten.
Minstens veertig auto's waren van-
ochtend betrokken bij diverse aan-
rijdingen op de zuidelijke rijbaan
van Al2(Arnhem-Oberhausen) terhoogte van Arnhem en Westervoort.
Als gevolg daarvan liep het verkeer
op de toegangswegen naar het ver-
keersknooppunt Velperbroekcir-
cuit volkomen vast. Op de zuidelij-
ke rijbaan van de Al2ontstond een
file van zes kilometer lengte.
Door een ander ongeval in de kop
van Noord-Holland zijn drie men-
sen gewond geraakt.

Overstromingen
in Zuid-Frankrijk
na sneeuwoverlast
CARCASSONNE - Plotselinge
dooi en regenval hebben gisteren in
Zuid-Frankrijk na de zware
sneeuwval van de dag ervoor over-
stromingen en nieuwe verkeersop-
stoppingen veroorzaakt. In het ge-
bied rond Carcassonne zitten zon
10.000 mensen zonder stroom. Stra-
ten stonden blank en daken van
huizen stortten in onder druk van
sneeuw en regen, zo meldden de
autoriteiten.
Op de snelweg naar Spanje was gis-
teren een honderdtal vrachtwagens
gestrand, waardoor de weg op som-
mige plaatsen was geblokkeerd. In
de provincie Gerona, aan de Spaan-
se kant van de grens, wachtten nog
3.000 vrachtwagens omdat de grens-
overgang La Junquera was dichtge-
sneeuwd. In de middag werd de
grenspost geopend voor personen-
auto's, later op de avond ook vdor
het vrachtvervoer.

punt

Haven
Tijdens archeologisch onder-
zoek in de binnenstad van Bre-
da zijn resten van een middel-
eeuwse haven aangetroffen.
Ook werd een tot nu toe onbe-
kend gedeelte van de buiten-
gracht van het kasteel van
Breda teruggevonden. Het on-
derzoek vond plaats ml het ka-
der van een meerjarenproject
archeologisch en bouwhisto-
risch onderzoek van-het Huis
van Brecht, de belangrijkste en
best bewaarde middeleeuwse
woning in de Bredase binnen-
stad.

Aantjes
Oud-fractievoorzitter Aantjes
van het CDA in de Tweede Ka-
mer is weer gewoon lid van het
CDA. Hij heeft zijn achterstalli-
ge contributie betaald. Het lan-
delijk CDA-bestuur heeft dit
meegedeeld. Aantjes had ge-
weigerd zijn contributie te be-
talen, omdat het landelijk
CDA-bureau zijn onkosten niet
had vergoed voor een reis die
hij enige jaren geleden namens
de buitenlandcommissie van
het CDA had gemaakt naar
Rome. Voor de penningmees-
ter van de afdeling Utrecht was
dat reden om Aantjes mee te
delen dat hij was geschrapt als
lid.

Georgië
Eenheden van de overgangsre-
gering van Georgië zijn in de
nacht van donderdag op vrij-
dag de havenstad Poti aan de
Zwarte Zee binnengetrokken,
zo heeft het persbureau Tass
gemeld. De stad werd verde-
digd door aanhangers van de
afgezette president Zviad Gam-
sachoerdia. De aanhangers van
Gamsachoerdia zijn volgens
het persbureau bereid te onder-
handelen indien de troepen
zich uit de stad terugtrekken.

Schengen
In de CDA-fractie bestaat het
plan om goedkeuring van het
Verdrag van Schengen te kop-
pelen aan de invoering van een
algemene legitimatieplicht.
Maar het staat nog niet vast of
een meerderheid in de fractie
zich achter ditvoorstel schaart.
De Tweede Kamer debatteert
donderdag over het Verdrag,
dat het vrije verkeer van perso-
nen regelt in zes EG-landen
(Benelux, Duitsland, Frankrijk
eiï Italië).

Gehandicapten
De Gehandicaptenraad is ak-
koord met de nieuwe richtlij-
nen van de NSvoor de toegan-
kelijkheid van stations. De
richtlijnen zijn in nauw overleg
met de Gehandicaptenraad op-
gesteld. Ontwerpers, tekenaars
en beheerders van gebouwen
moeten er rekening mee hou-
den. Provincies, gemeenten en
organisaties van gehandicapten
kunnen NS erop aanspreken,
zo meldt het NS-blad De Kop-
peling.

Arrestaties
Een 22-jarige Joegoslaaf en een
19-jarige man met een nog on-
bekende nationaliteit zijn aan-
gehouden omdat ze de indruk
wekten een auto te willen over-
vallen die een delinquent van
de gevangenis De Koepel in
Arnhem vervoerde naar de ge-
vangenis in Veenhuizen. De
gevangene werd vervoerd in
een onopvallende personen-
auto van de dienst delinquen-
tenvervoer. De bemanning
merkte donderdag op de auto-
snelweg A2B tussen Zwolle en
Staphorst dat ze werd gevolgd
door een auto met twee man-
nen. Die zwaaiden met lange
voorwerpen. Om welke attribu-
ten het ging is nog niet duide-
lijk. De twee gingen er daarop
snel vandoor.

Promotie
Op de Technische Universiteit
Eindhoven is gisteren voor de
duizendste keer de graad van
doctor verleend aan een pro-
movendus. Het ging om de
34-jarige ir A. Keet uit Uitgeest,
die in zijn proefschrift de tech-
nieken en theoretische achter-
gronden van de magnetische
puls behandelde.

Inflatie
De inflatie op jaarbasis in de
Europese Gemeenschap is eind
vorig jaar op 4,8 procent te-
recht gekomen. Een jaareerder
lag de inflatie nog op 5,7 pro-
cent en in 1989 bedroeg ze 5,3
procent. In ons land is volgens
de cijfers van de Commissie de
inflatie vorig jaaropgelopen tot
4,9 procent. In 1990 bedroeg ze
2,7 procent. Evenals Nederland
zitten Spanje (5,5 procent), Ita-
lië (6,2 procent), Portugal (9,6
"procent) en Griekenland (17,8
procent) met hun inflatiecijfers
boven het EG-gemiddelde. De-
nemarken (2,3 procent) heeft
het laagste inflatiecijfer van al-
le twaalf EG-landen. Dan vol-
gen Luxemburg (2,6 procent),
België (2,8 procent), Frankrijk
(3,1 procent), lerland (3,6 pro-
cent) en Duitsland (4,2 pro-
cent).

Treinramp in Duitsland

(ADVERTENTIE)

\ Slecht ter been? |
jDe Arola brengt u \\ overal heen.

| Door weer en wind, binnen en J
i builen de bebouwde kom. Op i

volle tank 120 km! Max.
{ snelheid 40 km/uur. Ook lever- 'j baar als rolstoel-inrij wagen. {
t ' Vraag documentatie over| deze fantastische twee-zitter.
j (Uitsluitend voor gehandicapten.) {

itUMIJENBERG bvj
Postbus 142, 3900AC Veenendaal i

l { (Wiltonslr. 26). lel 08385-11251
V. Servicepunten in heel Nederland.%*«wm«_r_r«>«_i_M^

# Bij een treinongeluk op het stationvan Lehrte, een voor-
stad van Hannover, zijn gisterochtend vier mensen om het
leven gekomen, onder wie een machinist. Zeker 48 passa-
giers raakten gewond. De treinen, afkomstig uit Hannover
en Hildesheim, botsten bij Lehrte frontaal op elkaar. De
machinist van de trein uit Hannover, die een stopsignaal

(ADVERTENTIE)

a.s. maandag 27 januariverhuizen wij van
Bom naar Sittard. Op het industrieterreinBergerweg,
aan de Hasseltsebaan, nemen wij een geheel nieuw
bedrijfspand met showroom in gebruik.

EU Gkmlklmm
binnen-Zbuitenzonweringen, rolluiken,
vouw-/paneelwanden, garagepoorten en
Bedrijfsdeuren, beveiligmgsnekwerken

I|jjsn "7" Sittard, Fischerpad 9a
IjfNSf "°"<° (Industrieterrein Bergerweg /aan Hasseltsebaan)'" Telefoon 046-510050 Fax 046-580999, rOirOZO Postbus 5351,6130PJ Sittard ,

Zaterdag 25 januari 19923

genegeerd zou hebben, kwam om. Het ongeluk gebeurde in
dichte mist. Volgens het hoofd van de Bundesbahn in
Hannover, Helmut Pohl, werkten alle seinsignalen en had
de machinist het stopsignaal moeten waarnemen, ondanks
het beperkte zicht van 50 meter. De materiële schade wordt
geschat op 1,5 miljoen mark. Foto: epa



Hl^in OPHEFFINGSUITVERKOOPI EN VERBOUWINGSOPRUIMING
In verband met de aanstaande beëindiging van ons huurcontract heffen wij onze gehele afdeling damesconfectie zowel winter- als

voorjaarscollecties op alsmede bedrijfskleding bedspreien en pyjama's... voor:

HALVEPRIJZEN NIETS UITGEZONDERD
M^MMMi Tegelijkertijd houden wij een VERBOUWINGSOPRUIMINGin onze zaak aan de

Dautzenbergstraat 29-31, alwaar wij onze gehele huishoud- en ondergoedafdeling i

naartoe zullen verhuizen.
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f f Als u de speciaalzaak "Modern"
binnenstapt, begint een tocht vol
verrassingen. Prettige verras-

H V singen welteverstaan. Hier ont-
W ■ dekt u pas echt hoeveel totaal

Av verschillende stijlen en opvat-
tingen er bestaan. Welke verras-
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Frustratie
**eer op keer echter liep het an-ders. De PvdA werd by elkeKabinetsformatie gefrustreerd|*an de kant gezet. Het kort inter-mezzo in 1981, wordt door nie-mand serieus genomen: het ka-°inet Van Agt-Den Uyl heeft
£°oit gefunctioneerd.
J^aar toen kwam Kok. In 1986
"am de vakbondleider het van"en Uyl over en iedereen ver-wachtte dat de PvdA onder zijneiding een realistischer koers
~°u gaan varen. De oude dog-ma's zouden eindelyk ter discus-.*'e komen en de PvdA moest afhaar imago van 'potverteer-
Qer' en 'belastingverhoger'. DePartij moest eindelijk weer eensregeringsverantwoordelijk dra-Sen.
Sn zo geschiedde het. In 1989loodste Kok de PvdA in het ka-Dlnet-Lubbers-3. Overigens niet

door een realistischer op-telling van de sociaal-demoera-
Jfn zelf. Het CDA wilde na deKabinetscrisis van 1989 onderBeen beding met de WD verder.

Inmiddels leven we 2,5 jaar en,
vooral voor de PvdA, vele ram-
ipen later. Electoraal is de party
ongeveer gehalveerd. Intern zijn
heftige discussies uitgebroken
over de sociale zekerheid. De le-
den zijn met duizenden tegelijk
weggelopen. Zelfs enkele Ka-
merledenkonden het niet langeraanzien.

Commissie
Om het tij te keren werd een veelbeproefd middel ingezet: eenCommissie. Dit keer was het de
economisch geleerde dr DikWolfson die de kar mocht trek-
ken. En die kwam met de even
simpele als weinig verrassende
conclusie: er moeten meer men-
sen aan het werk, dan kan de
verzorgingsstaat blijven zoals hij
was. Uitkeringen hoeven (en mo-
gen) dan op geen enkele manier'
meer worden aangetast.
Maar hier dreigt voor de PvdA
een levensgroot gevaar. Natuur-
lijk, intern krijgen Wolfson en de
zijnen tijdens het congres in
maart ongetwijfeld dehanden op
elkaar. Maar als het rapport-
Wolfson wordt verheven tot par-
ty-ideologie en basis voor het
volgende verkiezingsprogram-
ma, kon het wel weer eens net zogaan als eind jaren zeventig, be-
gin jaren tachtig.

Want stel nu eens voor. Het is1994. De verkiezingen zijn ge-
weest. Doordat de interne vredein de PvdA hersteld is en de par-
tij weer duidelijke linkse stand-
punten verkondigt, is het verlies
beperkt gebleven tot een kleine
tien zetels. D66 heeft wat minder
gewonnen dan aanvankelijk
werd gedacht. CDA en WD
hebben zich ongeveer op hethuidige niveau gehandhaafd.

JJe grootste partij, het CDA,
krijgt het voortouw bij de kabi-
netsformatie. Al snel blijkt ech-
ter dat de programmapunten,
waarop dePvdA zich miraculeus
heeft hersteld, onverenigbaar
zijn met die van de christen-
democraten. Toch slepen de on-
derhandelingen zich wekenlang
moeizaam voort. Met het trauma
van 1991 nog levendig in het ach-
terhoofd, durft Kok geen al te
grote concessies te doen aan
CDA-leider Brinkman.
Brinkman is het op een gegeven
moment meer dan zat. Hij geeft
zijn opdracht terug aan de ko-
ningin. De door velen gewenste
en sommigen gevreesde combi-
natie PvdA-VVD-D66 is door de
inhoudelijk totaal verschillende

uitgangspunten van FvdA er
WD volstrekt onmogelijk. En
dus wordt Brinkman opnieuw
gevraagd de combinatie CDA-
VVD (die slechtseen nipte meer-
derheid heeft) te beproeven.
De VVD toont zich, aangetrok-
ken door het regeringspluche
uiterst inschikkelijk. Een regee-
rakkoord is snel gemaakt. En -
het lijkt wel of teruggekeerd zijn
in 1977 - de PvdA staat aan de
kant. De tweede partij is op-
nieuw, voor een groot deel dooi
eigen schuld, buiten de prijzer
gevallen.

Justitie heeft geen antwoord op snel groeiende criminaliteit

Kreupel Albanië heeft
tijd nodig voor herstel

DOOR FRROK CUPI 'gastgesprek’**RANA - De economie van de■^Publiek Albanië verkeert thans"neer dan ooit tevoren in staat
*an ontbinding. In alle onderne-mingen ligt de produktie prak-"sch stil. De fabrieken, ten tijde
*an Enver Hod^ja de 'trots van
**et socialisme', zyn totaal ver-ouderd en liggen er verlaten by.
"nizenden arbeiders zyn er weg-trokken. De vrije markt in

heeft intern op beperkte
j^naal handel op gang gebracht,"naar het is een handel die voort-durend argwaan wekt. Het volk"Hikt reikhalzend uit naar brood*n naar brandstof om de wonin-«en te verwarmen. De schaarsej^vensmiddelen en kleding kos-

momenteel drie tot vier keer
«oveel als enkele maanden gele-
J*en. Maar de lonen gaven in dieM slechts een matige stijging te,len. Met uitzondering van eenhandjevol auto's in particulieroezit zijn er geen vervoermidde-.en meer. Het transportsysteem
* volledig ineengestort. Op hetPlatteland trachten verpauperdepoeren hun stukje grond te be-
merken met door ossen getrok-Ken ploegen, zoals dat al in de
yftiende eeuw gebeurde.

e Albanese steden, de hoofd-r*ad Tirana niet uitgezonderd,
gorden geregeerd door de straat;«oor het volk dat de straten over-
,'roomt, voortdurend verbaal teKeer gaat, ruiten kapot gooit,emielingen aanricht en een?reigende houding aanneemt.e psychologie van de straat dieen van de grootste gevaren. ormt, omdat zij de geestelyke
/^telling van de toch al zwaar"^Proefde Albanese burgers aan-, O-llend negatief beïnvloedt,

fceft de spanning onder het volk«anig opgevoerd. Het hele doenn laten van de individuele bur-
°er lijkt er door te worden be-haald. De mensen leven in eenjOnstante toestand van vrees.J*et leven is onveilig. Dag enacht schuimen bewapende in-qividuen door steden en dorpen.

De wet en de politie hebben
geen antwoord op het toenemen-
de aantal openlijke geweldple-
gingen. Argeloze, onschuldige
mensen worden vermoord, vrou-
wen en kinderen wagen zich 's
avonds nauwelijks of niet meer
naar buiten. Zelfs de politie leeft
in een voortdurende toestand
van angst voor de horden op
straat.

In derubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen op een
bepaald gebied deruimte om hun visie te geven op een
actuele aangelegenheid. Vandaag schrijft de Albanese
journalist en jurist Frrok Cupi, die gedurende een jaar
hoofdredacteur van het eerste Albanese oppositieblad
Relindja Demokratikê (Democratische Opleving) was over
'de situatie.aldaar. Cupi is sinds enkele maanden direc-
teur van het Internationaal Cultureel Centrum in Tirana.

Onvermogen
Onder grote delen van de Alba-
nese samenleving is sprake vansnel slinkend vertrouwen in de
politieke partyen. Het grootst isde haat jegens de SocialistischePartij, een afleiding van de vroe-
gere Communistische Partij, de
oorzaak van alle ellende in Alba-
nië. Maar het volk is ook teleur-
gesteld in de oppositiepartijen.
Daarbij spitsen de grieven van
de mensen zich toe op het onver-mogen van de democratische
partijen na de opheffing van het
communistische machtsmono-
polie verbetering te brengen in
de levensomstandigheden van
de bevolking. De oppositiepar-
tijen beperken zich tot het sla-
ken van leuzen tegen het com-
munisme zonder ideeën voor
oplossingen aan te dragen. Dat
manco komt slecht aan by het
volk.

Alle ogen zijn thans gericht op
de naderende parlementaire ver-kiezingen, die naar opvatting
van heel wat mensen de redding
van Albanië zullen inluiden. Al-

thans dit is de hoop die de bevol-
king koestert. Maar de manier
waarop ons land op die verkie-
zingen afstevent, vormtreden tot
zorg.

Versnippering
De oppositie, bestaande uit de
Democraten, de Sociaal-Demo-
craten en de Republikeinen, is
versnipperd. Tot dusver hebben
zij zich nauwelijks verdiept in de
noodzaak tot samenwerking. In
plaats daarvan bestrijden zij el-
kaar op tal van onderwerpen. Dit
komt vooral tot uiting in hun
'ondergrondse' activiteiten, die
primair zijn gericht op het beha-
len van zoveel mogelijk electo-
raal voordeel voor henzelf met
verwaarlozing van de gemeen-
schappelijke taak om de schade
die het communistische regime
heeft aangericht, te herstellen.
De reden hiervan is het feit dat
deze partijen worden aange-
voerd door ex-communisten, die
in hun oude functie al bekend
stonden om hun fanatieke be-
trokkenheid. Het is - opgesloten
in hun karakter gul te zijn voor
de omgeving, als daar maar per-
soonlijk politiek voordeel tegen-
over staat.

De Democratische Party, de
grootste niet-communistische
partij, is reeds gespleten, het lei-
derschap in twee groepen uit-
eengevallen. De eerste, aange-
voerd door Sali Berisha, heeft
voor de harde aanpak gekozen,
de rechts extreme. Zij weet zich

verzekerd van de steun van de
psychologie van de straat, is uit
op macht en belooft het volk
comfortabele zetels en goede ba-
nen. Deze factie heeft het niet zo
begrepen op intellectuelen, maar
steunt voornamelijk op het volk
uit de lagere maatschappelijke
rangen, op de geledingen van de
'werkende klasse' zoals destijds
ook Enver Hodzja deed.
Behoudens de omvangrijke
groep rond Berisha manifesteert
zich in de Democratische Party
een stroming die voor een aan-
zienlijk deel uit intellectuelen
bestaat. Zij belichamen de meer
gematigde partijvleugel, die de
vestiging van een democratie
met democratische middelen na-
streeft. Zij hameren op het aam-
beeld van de moderne rechts-
staat en consequente toepassing
van dewetgeving. Met de andere
stromingen in de Democratische
Partij zyn zy van mening dat
snelle en fundamentele verbete-
ring van de levensomstandighe-
den een eerste voorwaarde is
voor de (weder)opbouw van het
in alle opzichten geteisterde
land. De gemodereerde vleugel
in de DPA concentreert zich
rond Gramoz Pashko (in de eer-
ste niet-communistische rege-
ring na de verkiezingen van 31
maart 1991 vice-premier en mi-
nister van Economische' Zaken),
Gene Ruli (ex-minister van Fi-
nanciën) en verder Pree Zogaj,
Shahin Kadare en Edmond Tra-
ko.

Op dit moment is een overgangs-
regering onder leiding van pre-
mier Vilson Ahmeti aan het
bewind. Het is het derde kabinet
in één jaar tijd. Enkele maanden
geleden kwam een regering van
nationale eenheid ten val, door-
dat de Democratische Party een
beroep deed op haar zeven be-
windslieden af te treden. De
omverwerping van dit door pre-
mier Ylli Bufi aangevoerde kabi-
net heeft traumatische gevolgen

gehad. Tal van overeenkomsten
met Europese instellingen en or-
ganisaties werden bevroren, bui-
tenlandse investeerders annu-
leerden hun komst of werden
anderszins afgeschrikt, en - wat
nog rampzaliger was - Albanië
verspeelde door deze geforceer-
de impasse een redelijke kans op
de totstandkoming van noodza-
kelijke stabiliteit.

Ook de huidige kabinetsploeg
loopt het gevaar ten val te wor-
den gebracht. In het gedesorga-
niseerde Albanië van nu is l*et
onderuit halen van een regering
betrekkelijk eenvoudig. Groe-
pen ontevredenen kunnen dit al
bewerkstelligen door de straat
op te trekken en verbaal de re-
gisters open te trekken. Deze
gang van zaken bewijst dat de
wet en de rechtstaat hier nog
niet functioneren en dat in Alba-
nië vooralsnog de psychologie
van de straat de boventoon
voert.

Albanië gaat de verkiezingen te-
gemoet in staat van onveiligheid
en volstrekte instabiliteit. Vol-
gens sommige politieke waarne-
mers koerst het land na de ver-
kiezingen op een rumoerig tijd-
perk af, een periode die mogelijk
zal worden gekenmerkt door de
val van drie, vier regeringen. Ik
wil deze prognose laten voor wat
zy is. Onomstotelyk echter is dat
de ontreddering over de hele li-
nie een snelle totstandkoming
van een democratisch systeem
gevoelig zal vertragen. Het ziet
er inderdaad naar uit dat we er
heel veel tijd voor nodig zullen
hebben.

(Vertaling: Frits Schils)

FRROK CUPI
..psychologie van de

straat regeert...

opinie

Wolfson wordt de nieuwe
kruisraket van de PvdA

DOOR HENRI KRUITHOF

politiek objectief

DEN HAAG - Het was in de jarenzeventig, begin tachtig.
JJe Partij van de Arbeid zat in de oppositie. Electoraal ging
het de sociaal-democraten voor de wind. In het politieke
gezelschapsspel opiniepeilen kwamen zelfs cijfers voorvan tegen de zestig zetels. Joop den Uyl liet niet na het teroepen: „Het tweede kabinet-Den Uyl, dat komt er toch".

Het electorale succes bracht de
fvdA in een soortroes. Als het je20 voor de wind gaat, kan het"wet anders dan dat je op de goe-£e weg zit. Inhoudelijke stand-Punten als de onvoorwaardelijke
«Wyzing van de kruisraketten
«1 de even onbespreekbare
handhaving van de koppeling

lonen en uitkeringen
jonden vast. Daar werd nietover gediscussieerd; dat vond je«ewoon in de PvdA. En het zoumet lang meer duren of andere
Partijen (lees: het CDA) zouden*Uet meer om dePvdA heenkun-den.

Scenario
Natuurlijk is het bovengeschet-

ste scenario omgeven met onze-
kerheden. Of het zo zal gaan,
hangt van veel, heel veel facto-
ren af. Maar helemaal onrealis-
tisch is het niet. In de PvdA mag
daar nu overigens niet over ge-
sproken worden. Waar het nu
om gaat is de rust binnen de par-
tij te herstellen en de kiezers-
gunst terug te winnen.

'Het is voor dePvdA te hopen dat
er nog voldoende realisten zijn,
die inzien dat onbespreekbare
dogma's gevaarlijk zijn. Welis-
waar is daar op de korte termijn
het nodige mee te winnen, maar
op de langere termijn zouden de
sociaal-democraten daarmee
weleens regelrecht op de oppisi-
tie kunnen afstevenen. En dat
kan toch niet de bedoeling zyn.

Katholiek 3
Staat u mij toe te reageren op hetingezonden stuk van de heer M.
Th. Pepels, van 21 januari.

De heer Pepels beweert dat Bèr
Willems niet goed onderlegd is.
Pepels baseert zich echter op in-
formatie van horen zeggen. Laat
zich laatdunkend uit over vaders
en moeders. Ziekenverzorgen-
den geeft hij een veeg uit de pan.
Pastoors neemt hij in bescher-
ming. Is de heer Pepels dan wel
onderlegd, of heeft hy de bel ho-
ren luiden en weet niet waar de
klepel hangt?
KERKRADE F.J. Thonon

" Afvalberg
De reactie van L.J. Haagmans
op het artikel 'burger betaalt per
vuilniszak' maakt een verduide-
lijking door ons gewenst.
Haagmans heeft gelyk met de
constatering dat het afvalpro-
bleem niet simpel is op te lossen
door de prys van de vuilniszak-
ken maar te verhogen.

Niet juist was de conclusie van
Haagmans dat het CDA in On-
derbanken de groeiende afval-
berg slechts met deze simpele
oplossing te lijf gaat. De afval-
problematiek en de beste oplos-
sing daarvoor (naar onze me-
ning) is neergelegd in een 17
pagina's tellende nota.
In het bewuste kranteartikel zijn
slechts 'een aantal krenten uit de
pap gehaald.

Uitgangspunt is een mentali-
teitsverandering bij de burger:
milieubewuster leven waardoor
minder grondstoffen worden
verkwist en minder afval ont-
staat. De duurdere vuilniszak
komt enerzyds voort uit de wens
naar een eerlijke verdeling van
de lasten. Grotere vervuilers
moeten meer betalen dan kleine-
re. Anderzijds beoogt de duurde-
re vuilniszak een prikkel (stimu-
lans) te geven tot een milieube-
wustere levenswijze. ledereen
wordt bij het zien van de duurde-
re afvalzak bijna dagelijks aan
het afvalprobleem herinnerd.
Het is bekend dat naarmate er
meer geld is te verdienen aan il-
legaal handelen, dit ook meer
wordt gedaan. Om deze reden
zijn wij er ook geen voorstander
van om de 'toeslag per zak zo
hoog te maken dat grof geld kan
worden verdient aan het stiekem
dumpenvan een zak afval in bos,
berm of gewoon bij de buurman.
Van de andere kant mag het ook
nooit zo zyn dat omdat een aan-
tal mensen zich niet houdt aan
de maatschappelijke spelregels
we dit spel maar niet meer spe-
len volgens de meest wenselijke
regels.

Wij hopen mede door een goede
voorlichting te bereiken dat de
mensen hun vindingrijkheid niet
gebruiken om het afval illegaal
kwyt te raken, maar om minder
afval te produceren.
ONDERBANKEN D. CREMERS

CDA-Milieucommissie

lezersschrijven
Katholiek 2

Bij het lezen van de reactie van
H. Th. Pepels op een ingezonden
stuk van Bèr Willems in de krant
van 21 januari 1992, heb ik even
moeten slikken. Ik heb zelf het
gewraakte artikel niet gelezen,
kan daarover dus niet oordelen
en beperk me tot de uitlatingen
van H. Th. Pepels.

Indien voornoemde persoon,
zoals hij beweert, tot de ouderen
behoort, vrees ik dat er met zyn
geheugen iets niet in orde is. Ik
behoor zelf intussen ook tot de
ouderen (65) en kan me zeer
goed aan veel dingen die men,
zeer zacht uitgedrukt, tot de
'scheefgroei' in de mijnstreek en
Limburg (Regout) mag rekenen
herinneren.

Aangezien een te lang stuk met
feiten waarschijnlijk toch inge-
kort moet worden, raad ik men-
sen die H. Th. Pepels geloven,
aan zich eens in oude kronieken
te verdiepen of te zoeken naar
mensen die, omdat ze niet 'braaf
genoeg waren, en geen aanbeve-
ling (hoeft niet per se een briefje,
te zijn) kregen om in aanmerking
te komen voor werk.

Ondergetekende heeft, God-
dank, nooit een beroep hoeven
te doen op dergelijke schandali-
ge praktijken, wordt nu nog
spuugmisselijk als al die feiten
ontkend worden, 'n Bekend ge-
zegde: 'Das haben wir nicht ge-
wusst' zou hier ook goed passen.
KERKRADE H. Zopp

Publiek debat
Ondanks de groeiendekritiek op
Jeltsin denkt deze niet aan aftre-
den. Daartoe zal hy echter on-
herroepelijk gedwongen worden
op het moment dat de Russen
beseffen dat zy met de vrije
markteconomie in feite het
Paard van Troje hebben binnen-
gehaald. Het Trojaanse paard
kan hen, ondanks al zyn geschit-
ter en schone schijn nimmer
brengen naar de beoogde stra-
lende toekomst: 'De rechtvaardi-
ge samenleving. Deze kan nu
eenmaal niet het resultaat zyn
van een economische wereldor-

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort ofgeretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

de, gebaseerd op het totalitaire
recht van de sterkste, maar
slechts van een juridische we-
reldorde, die iedereen zowel vol-
ledig recht doet als tot zyn recht
laat komen.

Daarbij moet gedacht worden
aan de wereld waarin de men-
senrechten zijn verwezenlijkt,
als gevolg van de uitgroei van de
VN tot een mondiaal beleidsor-
gaan met bovennationale be-
voegdheden. Begrijpelijkerwijs
zal onze regering uit zichzelf
geen enkel initiatief in die rich-
ting ontplooien. Van geen enkele
regering mag immers worden
verwacht, dat zij er vrijwillig op
aanstuurt haar macht onderge-
schikt te maken aan een hogere
instantie. In onze democratie
kan zij daartoe echter wel bewo-
gen worden onder druk van de
publieke opinie. Vandaar dat het
hoog tijd wordt voor een 'pu-
bliek debat' over ons mensen-
rechtenbeleid. Een beleid, dat
een ieder, los van levensbe-
schouwing en politieke gezind-
heid, evenveel aangaat en daar-
door niet aan onze minister van
Buitenlandse Zaken mag wor-
den overgelaten. Een minister
bovendien, die in mensenrech-
tenkwesties kiest voor 'stille
dplomatie', waarmee hij zijn
licht onder de korenmaat zet,
wat op geen enkele wijze valt te
rijmen met de grondslag van zyn
politiek handelen.
LANGENHOLTE W. ter Heide

postbus :*ioo

Tijger
Naar aanleiding van de publica-
tie in de krant van 27 november
1991 ('Maleisia is als een kind
voor my') het volgende: een tij-
ger is nog lang geen kind. Deze
uitspraak zullen veel (onge-
wenst) kinderloze echtparen met
mij eens zyn. En waarom heeft
het ministerie van Landbouw
deze beslissing genomen? Er is
al zo dikwijls door het ministerie
gezegd, dat je zulke dieren niet
als huisdier mag hebben. Ze hoe-
ven dan ook geen uitzondering
te maken voor één persoon in
heel Nederland. Dieren zoals een
tijger hebben het goed in een
dierentuin. Daar horen ze thuis.
MARGRATEN

T.Coonjen-Weijenberg

Sterre der Zee 3
Wat is het toch jammer dat de-
ken Trienekens van Geleen er
niet aan mee zal werken om het
beeld (of de plaatsvervangster)
van de 'Sterre der Zee' op de
rondreis ook in ons dekenaat te
ontvangen. Er zijn héél wat ech-
te gelovigen zeer teleurgesteld.
Ik kan niet aannemen dat deze
weigering voortkomt uit een ge-
brek aan verering voor O.L.
Vrouw noch uit een onderwaar-
dering van de zegenbrengende
werking van deze rondtocht, van
deken Trienekens.
Ook heb ik in deze niets verno-
men van 'inspraak' van de gelo-
vigen in het dekenaat. De enige
reden die ik kan bedenken is, dat
de vredelievende deken Triene-
kens is gezwicht voor de aan-
drang van de modernistische
priesters die in zyn dekenaat ry-
kelyk vertegenwoordigd zijn en
'democratie' alleen maar eisen
als dit in hun kraam te pas komt.

De gelovigen van het dekenaat
Geleen hebben recht op de Ster-
re der Zee.
STEIN H.Th. Pepels

Vliegveld 7
Het is een jaar geleden dat we
die verschrikkelijke Golfoorlog
hadden en iedere dag zien we de
afschuwelijkste dingen in al die
landen op de televisie.

Daarom kan ik me niet indenken
dat die actievoerders zich zo
druk maken over dat vrachtver-
keer op het vliegveld Beek. Dat
is toch ook nodig voor de econo-
mie.

Ze kunnen zich met recht boze
moeders noemen als al die be-
drijven, die nu nog op het vlieg-
veld gevestigd zyn, het land uit-
gaan.
HEERLEN Mevr. Aretz

Rusland vraagt om steun voor roebel
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist'Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag lm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cwtxjco Summo Scanner) Q79

Vermist/Gevonden
Weggelopen in Aken-West-
park zwarte COCKER-SPA-
NIËL. Vinder ontvangt hoge
beloning. Tel. 09-
-49241408703.

14 februari Valentijnsdag.
Wens je vriend(in) het aller-
beste. Al vanaf ’ 13.25
plaats je een PICCOLO.
Voor meer info 045-719966.

Personeel aangeboden
Verpleegkundige geeft
BEJAARDEN en gehandi-
capten een liefdevolle ver-
zorging in een mooi huis met
tuin en aparte kamer, ande-
re gasten verwachten U, le-
klas verzorging (ook vakan-
tiegasten). Tel. 04454-1668
Vrouw 35 jaar zoekt werk als
KINDEROPPAS Kerkrade
en omgeving. 045-458304.

Ondanks een eigen bedrijf,
tijd voor u zelf. Wij verzor-
gen uw ADMINISTRATIE,
facturering en type-werk.
Tel. 045-410343.

Communie
Te k. COMMUNIEPAKJE,
d.blauw rok, witte blouse, mt
134, nw.pr. ’339,-, nu

’ 125,-. Tel. 045-219209.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel
.Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.

Gevr. 2 ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Euro bouw zoekt vakbekwa-
me METSELAARS, timmer-
lieden ijzervlechters voor
werk in Duitsland. Tel. van
9.00-17.00 uur: 043-639710

mim^—————————————————m——m^————m

Chauffeurs

A. Benedik & Zn. b.v.:
Exportslachterij Landgraaf

Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele

Chauffeurs
- in het bezit van het chauffeursdiploma- enige ervaring vereist- leeftijd tot 30 jaar

Gaarne telefonisch reageren van maandag t/m vrijdag van
8.00 u. tot 17.00 u, tel. 045-325000.
A. Benedik & Zn. b.v.

V Vogelzankweg 245, 6374 AC Landgraaf
Gevr. CHAUFFEUR voor
trekker-oplegger Benelux
vervoer met gemiddeld 3
overnachtingen per week.
Bel voor afspr. 04492-3405.
Transportbedr. Cor Becker.
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68. Maastricht. Tel.
043-631888..

" CHAUFFEUR part-time (uit-: groei naar full-time mog.)
! gevr. voor Pizzeria Max te. Kerkrade. Lft. 20 jr. Bellen. na 17 u. 045-454700.. Gevraagd op parttimebasis. voor 2 dagen in de week.

VRACHTWAGENCHAUF-
i FEUR voor binnenland met■ in bezit van groot rijbewijs
■ en chauffeursdiploma. Voor. reacties: Rockmart, Heerlen

Tel. 045-723142.
Horeca personeel

Resort Hoog Vaals is een kwlitatief hoogwaardige Resort
Hotel met 320 chalets, gebouwd in het prachtige Limburgs

landschap. Verschillende restaurants en bars verzorgen
het innerlijke van onze gasten op excellent niveau.

Sport, Leisure en health-faciliteiten plus diverse banquet-
zalen completeren het produkt. De dienstverlening karakte-
riseert zich door de klasse dieonze gasten zich wensen en
van ons verwachten. Naast Resort Hoog Vaals maakt het
in het Zeeuwse Burgh-Haamstede gelegen Resort Haam-

stede deel uit van "Bohemen resorts".
VOOR RESORT HOOG VAALS ROEPEN WIJ KANDI-

DATEN OP TE SOLLICITEREN NAAR DE FUNCTIE VAN:
Chef de Rang m/v

Receptioniste B m/v
en

Chef de Party m/v
Wij zoeken mensen die met veel inzet en enthousiasme

hun vak uit oefenen en die graag verder willen komen in de
horeca en bij voorkeur binnen onze Resorts. Wij leveren

een kwalitatief hoogstaand produkt en wij bieden een goed
salaris in een uitdagende werkomgeving.

Vereist:- ervaring- leeftijd: 23-35 jaar- goede kennis van de moderne talen- representatief
Informatie/sollicitatie:

Informatie over deze functies kan worden ingewonnen bijmevrouw J. Langstraat, personeelszaken. 04454-8324.
Uw schriftelijke sollicitaties wordt met belangstelling

afgewacht door de directie van
RESORT HOOG VAALS, Randweg 1, 6291 PC Vaals.

Hulp gevraagd voor friture
32 uur per week "Het Smulhuis"Kerkeveldstr. 2 Brunssum

Voor tel, afspraak 045-252961.
Limburger met rest. op nivo
in Frankrijk zoeken KOK en
serveerster v. info (Ned) 09-
-3355851009.
Gevr. zelfst. werkende KOK,
of leert. kok. Tel. 04454-
-5874 na 16.30 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer vit,: 045-719966.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Nette FRITURE-HULP gevr.
voor enkele avonden per
week. Tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Exclusieve Club vraagt 1 è 2
DAMES, intern mog., ver-
voer aanw: Tel. 045-420772

OBERS/Serveersters, keu-
KOK M/V kenhulp, erv. buffethulpen,

Prima bijverdiensten 1
f

ge"

aangeboden op
DAGEN die jou SCHIKKEN °|96^ iek Heerlea °45"

voor het vervangen van
onze chef. Gevr. FRITUREHULP voor

Nrd. Luxemburg plm 100km de carnavalsdagen liefst
v.a. Maastricht. met ervaring. Friture Jolan-

da, Hoofdstr. 53, Kerkrade.
Ur«töl Dicoon TeL 045-464907. Bellen nanUItJI DlbbfcJM. 1700 uur. dinsd. t/m. zon-

Tel. 09-35289677. dag tegen goede betaling.

Huishoudelijk personeel / Oppas

LAVOLD^T^
SCHOONMAAK

Lavold Schoonmaak vraagt voor het verrichten van
schoonmaakwerkzaamheden:

Schoonmakers m/v
Voor diverse panden in Hoensbroek.

Werktijden van maandag t/m donderdag van 17.30 tot
18.30 uur en vrijdag van 16.30 tot 18.30 uur.

Per 4 maart 2.25 uur extra.

Bent u 22 jaarof ouder dan verdient u ’ 13,91 bruto per uur
Ook ontvangt u nog 8% vakantietieslag en 25 dagen door-
bet, verlof op basis van 255 werkdgn gewoon doorbetaald.

lets voor U!
Neem dan kontakt op met onze vestiging in Maastricht.

Tel. 043-633247, Scharnerweg 12-a, 6224 JG Maastricht,
of met Mevr. R. Walraven tel. 045-724368.

Lavold Schoonmaak b.v. is het derde schoonmaakbedrijf
in Nederland, heeft op dit moment plusm. 8.000 mensen

in vaste dienst en maakt deel uit van de Randstad Groep.
Gezocht OPPAS aan huis Met spoed POETSHULP
plusm. 2V2 dag p/wk. En/, gevr. voor artsenpraktijk in
met en lief voor kinderen. Landgraaf. Tel. 045-327272Leeft, plusm. 40 jr. Omgev.
Douveweie-Welten. Br.o nr. G®vr. HULP in de huish. met
met pasf. B- , Pb. 2610, e"-. vrijd. 4 uur. Tel. 045-
-6401 PC Heerlen. 454459, zat, na 15.00 uur.
POETSHULP gevraagd Voerendaal/Lindelauf zorg-voor 4 uur per week. Tel. zame OPPAS gevr. voor045-442663, na 18.00 uur. ons dochtertje van V/t en
Mevr. VELTROP, neem a.s. onze zoon van 5 1/2 jr., 2 hele
dinsdag opnieuw kontakt op en 3 halve dagen per week.
met Ing. Bureau Beukeveld. Telef- reacties: ma. 27-01
045-717805. na 19.00 uur 045-750258.

Kantoorpersoneel

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Kandidaten m/v
voor een training "efficiënt telefoneren". U hebt een admini-
stratieve vooropleiding. U wordt tijdens de cursus gecon-
fronteerd met situaties uit de praktijk om uiteindelijk het za-
kelijk telefoongebruik te perfectioneren. De training duurt
3 x IV6 uur, waarbij u zelf het tempo bepaalt. Hebt u inte-. resse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-718332, Adriane Keulen, HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Administratiekantoor voor
bijwerken BOEKHOUDING Gevr. aank. BOEKHOUDER
klein bedrijf. Br.o.nr. B-0275 m/v voor telefoon en typwerk.LD, Postbus 2610, 6401 DC Br.o.nr. B-0255, L.D. Post-
Heerlen. bus 2610, 6401 DP Heerlen.

Medisch personeel. Voor ons Gerontopsychia-
trisch verpleegtehuis "Self-
kant" in Gangelt zoeken wij
gediplomeerde , krachten:
VERPLEEGKUNDIGE A-B
of Z, Ziekenverzorger(ster),
Bejaardenverzorger(ster).
Sollicitatie met pers. gege-
vens te richten aan: Geron-
topsychiatrisch Plegeheim,
"Selfkant" Franz Savelstr. 63

' 5133 Gangelt-W Germany
09-4924541337.

Voor ons Gerontopsychia-
trisch verpleegtehuis "St.
Josef" in Erkelenz-Kückho-
ven zoeken wij een: FYSIO-
THERAPEUT m/v sollicitatie
met persoonlijke gegevens
te richten aan: Gerontopsy-
chiatrisch Pflegeheim "St.
Josef' t.a.v. Frau Ilse Boon-
stra in Kückhoven 30, 5140
Erkelenz-Kückhoven W-
Germanv 09-4924312100

Technisch personeel

Autobedrijf Driessen
Officieel Mazda dealer

zoekt voor zo spoedig mogelijk:

1 e automonteur
tot 30 jaar

MTS-niveau
APK keurmeester.

Sollicitaties te richten aan: W. Driessen,
Maastrichterlaan 22, 6191 AD Beek.

Staalbouw Bronnenberg
Wijngaardsweg 52, 6412 PJ Heerlen vraagt

konstr. bankwerker/lasser
met ruime ervaring in app./machinebouw.

Bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling.
Soll. tijdens kantooruren, tel. 045-212562.

FIETSENMAKER gevraagd 14 februari Valentijnsdag,
met ervaring, voor leiding- Een keer per jaar, een lief
gevende functie te Aken. gebaar. Via een PICCOLO
Goede betaling. Tel. 09-49- vanaf ’ 13.25. Voor meerin-
-241175057 va. 18.00 uur. fo 045-719966.

Winkelpersoneel
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij 2 vriendelijke,

enthousiaste
verkoopsters

Leeft. 20-35 jaar. Ervaring met homeopathie en vitamines
is wel een vereiste. Interesse? Stuur een brief met recente

pasfoto naar: Marjoleins Natuurcentrum BV, t.a.v. Mevr.
v.Hooren, Geleenstr. 59, 6411 HR Heerlen.

Parttime verkoopster
gevraagd voor de zaterdag en op oproep basis.

Bakkerij Coumans. Tel. 045-212656.

Quattro Mode Sittard
vraagt een

ervaren filiaalleidster en
een part-time verkoopster

(plusm. 20 uur)
Voor deze functies denken wij aan representatieve jonge

vrouwen (plusm. 20-35 jr.) die met enthousiasme en
creativiteit geheel zelfstandig de zaak zullen leiden.

Bent u geïnteresseerd in een leuke job, richt dan uw
sollicitatiebrief met recente pasfoto en cv. aan:

Quattro, Postbus 193, 6131 AD Sittard.
Gezocht voor bloemisterij, een gemotiveerd, zelfstandig

medewerkster, liefst niet ouder dan 35 jaar, i.b.v.:
Middenstand en vakdiploma

In buitenwijk van Heerlen. Tel. 04492-5293 (privé).
Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt per 1 fe-
bruari of direkt: enthousiaste
BROODBAKKER m/v met
een gezonde dosis ervaring
om een klein gezellig team
aan te vullen; 2e en 3e Ban-
ketbakkers bediendes m/v
liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. reakties tus-
sen 18 en 19 U./045-441470

Gevr. part-time TOPVER-
KOOPSTER met nivo, goed
Duits sprekend, kantoorerv.
een pré, voor grote antiek-
zaak. Br.o.nr. B-0220 L.D.
Postbus 2610, 6401 PC Hrl.
Gevraagd LEERLING-
SLAGER(S) m/v, voor win-
kel en worstkeuken. Slagerij
Jeu Lendfers, Hoofstr. 221,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212395 b.g.g. 04492-4798.
14 februari Valentijnsdag.
Verras je lief met 'n lieve
wens. Via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966.

C 1000 supermarkt Vestjens
Molenberg/Heerlen.

vraagt met spoed, voor part-time min. 24 uur of meer
* KASSIÈRE MA/

* VERKOPER(STER) voor onze slagerij
Ervaring geniet voorkeur, leeftijd 17-20 jaar.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Tel. 045-717900, dagelijks van 10.30-12.30 uur.

Diversen personeel

-Pullman-
Grand Hotel Heerlen

vraagt op korte termijn:
Kamermeisjes

Voor deze functie zoeken wij iemand:- met teamgeest- bereidheid om in het weekend en/of
met feestdagen te werken

'- enthousiasme
Variabele werkuren!!!

Interesse?
Bel dan voor een afspraak met Mevr. Becks.

Tel. 045-713846.

kapper/sters
gevraagd

Ben je jong en ambitieus. Wil je een baan met toekomst.
In bezit bent van een bediende-diploma.
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Sollicitaties per tel. 045-353665 vragen naar Marion.

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.

I VEDIOR LEIDT
TIJDELIJK WERK

IN BETERE BANEN
Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor:

MEDISCH PERSONEEL
Voor diverse instellingen in Maastricht, Sit-
tard, Heuvelland, Geleen, Heerlen en Bruns-
sum zoeken wij met spoed gediplomeerde
bejaarden-/ziekenverzorgenden en verpleeg-
kundigen. Het gaat om zowel full- als part-
time banen. De opdrachten kunnen langere
tijd duren. Informatie: Chris Godfroy, Maas-
tricht of Monique van Swam, Heerlen.

WANGOPLEIDING
Voor een groot bedrijf in Heerlen zoeken wij
ervaren secretaressen. Vedior geeft u een
opleiding tekstverwerking Wang en verbreedt
daarmee uw toekomstperspectief. Informatie:
Monique van Swam, Heerlen.

ASSISTENT ACCOUNTANT
Voor een bedrijf in Maastricht zoeken wij
een assistent accountant met een afgeronde
SPD/heao-BE opleiding. Ervaring is een pre.
Deze baan kan toekomstperspectief bieden.
Informatie: Sabrine Visser, Maastricht.

OPROEP BANKMEDEWERKERS
Voor diverse banken in Maastricht en Heu-
velland zijn wij op zoek naar balie-, assuran-
tie- en administratief medewerkers metrele-
vante werkervaring binnen hetbankwezen.
Informatie Chris Godfroy, Maastricht.

De openingstijden zijn van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderstaandefilialen.

alle functies m/v

VEDIORft
UITZENDBUREAUX'"
Helmstraat 2a, Maastricht, 043 - 256768
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen, 045 - 741744

CONSULENTE gevraagd
in huwelijks- en relatiebemiddelingen v.d. regio Maastricht
Vereisten: wonende in de regio Maastricht, goede contac-

tuele eigenschappen, leeftijd plusm. 40 jr. in het bezit
van een auto en telefoon. Schriftelijke reacties aan:

Postbus 1139, 6040 XC Roermond.

/ Spuiter gevraagd
voor het spuiten van koelmeubels, enige electro ervaring

zou van pas komen. Is niet vereist. Sollicitaties na
19.00 uur: Tel. 045-213477, Orca-Cool,

Terweyerweg 9a, Heerlen.

_4ÊÈ C\ Kinder- en
Éf $18 jeugdtelefoon

Vrijwilligers gezocht
De Kinder- en Jeugdtelefoon Heerlen zoekt nieuwe ent-

housiaste vrijwilligerstussen 18 en 30 jaar, die, na training,
minimaal 20 uur per maand willen besteden aan telefoon-
werk en andere taken, o.a. publiciteit en voorlichting geven

op scholen. Voor informatie: bel Hetty v.d. Broek tijdens
kantooruren 045-719166.

tl
Vrijwilligers gezocht

bij de Telefonische Hulpdienst Heerlen.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die 24 uur p. dag telefo-
nisch klaarstaat voor een ieder die behoefte heeft aan een
gesprek. Heeft u belangstelling, bel voor nadere Informatie:

045-719166 (ma. t/m vr. tussen 9 en 17 uur).

flCRERiTTUURTJE
Creatuurtje Hobbyzaak en inlijsterij zoekt een

Meubelmaker L.T.S.
die zelfstandig kan werken in de inlijsterij en ook zijn

mannetje kan staan m.b.t. de verkoop. Leeftijd: 17-19 jr.
en een afgeronde opleiding meubelmaker. Het betreft een
38-urige werkwk, salaris volgens minimumloon. Interesse?

Bel: 045-252229 en vraag naar Dhr. A. Fiegen. Uw schrifte-
lijke sollicitaties kunt u richten aan: Creatuurtje t.a.v.
Dhr. A. Fiegen, Kerkstraat 286, 6441 BM Brunssum.

Vierhand Huis aan Huis
vraagt bezorgers in

Heerlen en Brunssum
Heb je interesse? Bel 046-512332.

Meisjes voor privé-club.
Hoge verdiensten. Prettige
werksfeer. Diverse moge-
lijkheden. Bel of kom even

langs.
Club l'Amitié

Kaalheidesteenweg 154
Kerkrade. Tel. 045-425656

Centr. Houtverw. Sittard
zoekt jonge enthousiaste
MEDEW. Tel. 02155-10167.
Club te Maastricht vraagt
MEISJES. Ook v.h. week-
end, intern mog. Goede ver-
diensten. Tel. 043-211620.
Met spoed leuke MEISJES/
dames gevr. voor privé club
en/of escort-serv., inwoning
en verv. mog. 045-326191_ (weekends 045-463616)
Gevr. per direct RUMN-
STRUCTEUR voor district
Geleen. Tel. 046-580848.
ERVAREN serveerster of
kelneren chauffeur voor Piz-
zeria in Kerkrade. Bellen na- 17.00 uur, 045-452817. Er-
varen friture-hulp voor Kerk-
rade, 045-353735. Ervaren
friture-hulp voor Vaals,
04454-2203.
ZANGERES gevraagd voor- all-round band. Br.o.nr.

-i B-0247 LD. Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Gezocht EXAMENMODEL-
LEN voor einde-examen
schoonh.spec. 045-255251.
Leuke TELEFONISTE ge-
zocht voor privéhuis te
Kerkrade. Tel. 045-425100.
Wegens onverwachte druk-
te met spoed nog enkele
MEISJES gevraagd voor
privéwerk. Tel. 045-274587.

Voor ons Gerontopsychia-
trisch verpleegtehuis "Self-
kant" in Gangelt zoeken wij
een: Gediplomeerde KOK.
Solt. met persoonlijke gege-
vens te richten aan: Geron-
tospychiatrisch Pflegeheim
"Selfkant" Franz Savelstr. 63
5233 Gangelt (W-Germany)

| Tel. 09-4924541337.
i Nieuw 'gevraagd' dames,

heren en echtparen. Wie
[ thuis wil ontvangen via foto-. boek. Stuur foto en telefoon-. nummer t.a.v. Sandy, Maas-

eikerweg 24, 6114 JP; Susteren. 04499-4346., Gevr. vr. CROUPIER of iem., die hiervoor opgeleid wil
worden. Lft. v.a. 25 jr. Bellen
na 21.00 uur, tel. 09-

-■49240423903.
t VERTEGENWOORDIGER

gevr. op free-lance basis.
f Tel, na 18 uur: 046-371691.

Voor de verkoop van dier-
i proef vrije natuur cosmetica
■ zoeken wij nog enkele AD-■ VISEURS/adviseuses. Info:
i Claudio Nosengo, PB 792,

5900 AT Venlo. 077-518116. Met spoed leuk MEISJE
■ gevr. voorkeur blond, voor

goedl. privé-huis te Kerk-
rade. Hoge verdiensten !!
Tel. 045-425100.
Met spoed gevraagd IN-

-1 TERIEURVERZORGSTER
voor kantoren en restaurant.
Geulhal, Valkenburg. Tel.
04406-14951.. Gevr. STUDENT, plm. 20 jr.
voor studiebegeleiding, Ma-
vo-examenjaar voor ca. 2
uur per dag te Heerlen. Tel.
045-424992.
1

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk., ondergebr. in
bungalow, met gebr. van
keuk., douche en eig. op-
gang, ’llO,- p.wk., info
tuss 21-22 uur 045-223482
Te h. BRUNSSUM v.a. 15--- '92, kleine gem. zit-slpk.,
keuken, eig. douche, w.c,
all-in, f 500,-. 045-250946.

Te huur aangeb. LAND-
GRAAF: gemeubileerde
woon-slaapkmer met mede-
gebruik van keuken en bad-
kamer. Huur ’ 470,- p/m all-
in. Tel. 045-315674.

Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor ouder heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Te h. ZIT/SLPKMR. met
douche en keuken. Gladio-
jlenstr. 173, Kerkrade-West.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen exel. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Te koop uit Faillissement

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 1000m2
showroom 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad leverbaar.
Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Speciale AANBIEDING.
Nieuw buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu

’ 295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils. van ’ 795,- voor ’ 435,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. 045-723142.

Te koop stalen LEGBORD-: STELLING 30, 40.en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-

i santé prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.

ITe k. 32 supermarkt
DRAADMANDEN; stalen

! bureau, kassa. 045-252405.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Geldzaken

Risico kapitaal aangeboden
Buitenlandse Ltd. zoekt mogelijkheden tot investering voor

serieuze bedrijven met goede ideeën schrijven naar:
Gladstone investments Ltd. Postbus 119, 5360 AC Grave,

t.a.v. Dr. Gillian Norah Caine.
Nieuw van Legio-Lease

maandelijks 5 kansen op
’1.000.000,-

-met het Legio-Premieplan
"premie obligaties leasen
"geen startkapitaal nodig
"slechts enkele tientjes

per maand
"geheel fiscaal aftrekbaar

"géén koersverlies
"maandelijks 5 kansen op

1 miljoen.
LIEIG I 10l

lIeKI
Bel Legio-Lease voor

de brochure
071-225391

zat, en zond, tot 21.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
ELECTRICIËN nodig?
Wasm. en koelk. rep. De
goedkoopste. 045-725595.

Hobby/D.h.z.
Voor al uw SMEEDWERK,
poorten, hekwerk, trappen,
alles op maat gemaakt. Tel.
045-270534.
Gevraagd de twee-delige
SCHILDERSBOEKEN van
Pieter Scheen, tel
070-3894543/3638667.
Prof. HOUTVLAKBANK 220
V, 40 cm.br. i.z.g.st., vaste
pr. ’2.000,-. 045-211976/
253024.

Bedrijven/Transacties
Met spoed gevraagd AAN-- NEMERSPAPIEREN. Br.o.
nr. B-0268, L.D. Postbus
2610, 6401 DP Heerlen.
Te k. prachtige partij LIN-
GERIE en badmode plm.
1.600 stuks, topkwaliteit, re-
cente mode, weg. omst. in-
ter.pr. ideaal voor party-ver-
koop. Tel. Q.45-327257.
Ter overn. aangeb. weg.
omst. FRITURE gel. in
dorpskern. Alleen v. ser. ge-
gad. Br.o.nr. B-0283, L.D.
P.B. 2610, 6401 DP Heerlen

" FRITURE Snacks over te
nemen Tel. 09-32.
11753227 of 754579.

Een van onze buitenlandse
relaties zoekt

B.V. of N.V. evt.
klein bedrijf

ter overname. Gaarne reac-
ties naar Gladstone invest-
ments Ltd., Postbus 119,
5360 AC Grave, t.a.v. Dr.

Gillian Norah Caine.
■ : ;

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
PAARDEN en Pony's, in- enverkoop. Hoeve de Hussen-berg. Inl. Ben Boessen. Tel043-641029.

Liefste William
Wil je met me TROUWEN. Je lief klein Aapje!??^

PRnnriAT En 'angzaam k°men
PHÜHUAT de rimpe|s
Sarah Stanny 46!

___________
Mm

__!________ iF^
*** wK

m

gJk% .JL»
*Mm***^Bmm*»mmmmm* Hiep Hiep Hoera
kinderen en kleinkinderen van jekroost

\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXX\XXX\X\V\XXX\V^
Te k. 1 Accord Fahse mono-
pil 6 rijig. 1 Fahse SP, 12 rij-
ig hydra klapbaar. 1 Fahse 4
rijig maïs zaaimachine. 2
Gruse 2 en 4 rijige poot-
mach., dubbele bekers cen-
trale bunker. 1 Grimme Eu-
ropa Super met rolbunker, i.
z.g.st. 2 stijve tandcultiva-
tors, 3 balks 11 tanden, 1
transporteur 8 m, 60 cm
band, 1 Schouten super trio
sorteermachine cap. 8 ton
p/u., met grond afvoer. H.
NEVEN BV, Bunde. Tel.
043-641234.
Nieuwe KIEPWAGENS, 10
verschillende uitvoeringen
van 3,5 tot 12 ton uit voor-
raad leverbaar, tegen onge-
kend lage prijzen. Collé,
Nusterweg 90, Sittarsd, tel.
046-519980.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’7,-. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
BLONDE d'Aquitaine pinken
en kalveren. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
Speciale aanbieding: KAR-
CHER warmwaterreinigers
150 atm. 380 V, adv.pr.

’ 5.300,-, Collé pr. ’ 3.250,-
-excl. BTW. Tevens alle Kar-
cher apparatuur, toebeho-
ren en onderdelen uit voor-
raad leverbaar. Voor ver-
koop en serv. Collé, Nuster-
weg 90 Sittard 046-519980
Gebr. TRACTOREN: Case
7120 4WD 185 pk. slechts
150 draai-uren; David
Brown 990; Deutz D 5006
m. voorlader, D 6206, D
8006; JHC 955, IHC 1055
4WD; John Deere 1640; MF
158; Samé 30 pk. Tevens
nieuwe Zetor trekkers 7211
en 7245 tegen ongekend la-
ge prijzen. Collé, Nusterweg
90, Sittard, 046-519980.

GEVRAAGD kontrakttsJJvan industrie- en consu" ,
tieaardappelen. LevflJoogst 1992. Goede £rings- en betalingscondi*
Tevens zijn wij koper *directe levering. W. V»Jthen GmbH & Co. KG, **Schwalmtal/B.R.D. Tel. \sen -8.00-17.00 uur: '49216349010, v
Hartmann. 1
Te koop jonge HENNEN]
gen de leg. Vaesrade
Nuth. Tel. 045-241284.^
Te k. gevr. recreatie PA^DEN en Pony's in alle m*'
J. Daelmans, 045-27210J>>
Te koop compleet ïfVEELZIJDIGHEIDSZAD&j
(J. Canaves), zw. hoof*
en mailing.; leren rijlaa'*'
mt. 40. Tel. 045-463989^
AARDAPPELS en voe*Jbieten te koop. Tel. "
371980. _>
MASTER en Remko _\luchtkachels, tevens 9*
werkplaatskachel. Voor *koop en serv. Collé, Nusj;
weg 90, Sittard. 046-519*5'
Te k. Goudland éénsc^KANTELPLOEG, Us.
Tel. 04406-14664.
MESTSILO 125 m3te W*
Tel. 04493-1314.
Weg. overgang naar Q$
paard te k. brave PONN^jr., verkeersmak, 1.47 go*
pap. en ponywagen, &P
met stalverh.; te k. <r
groter paard en paarde^
ler; tevens wei te k. o*
huur gevr. omgev. TrinW"
Tel. 04451-1509.
Te k. 1.20 ha. LANDBO^
GROND gel. te Banne*
okt. vrij, goed bereikb., '045-254907.

——-= -^

I l_f__^^-m* 11 Hill
Alfa

Alfa Romeo 75 Twin-Spark 2.0 J
Sportieve auto: kleur signaalrood, bwj. '88 "veel opties

met volledige Bovag-garantie.

Smeets Opel Maastricht.
De Griend 2. Tel. 043-252250. >- _ — u

ALFA 33 1.3 S bwj. 5-'BB, kl.
donkerblauw, km.st. 65.000,
APK 11-92, i.st.v.nw., elke
keur. toegest, pr. ’ 12.000,-
Tel. 045-410056.
Te k. ALFA 33, 1.7, QV 16
V, bwj. 01-01-'9l, 14.000
km., antraciet, in z.g.st. Tel.
045-740784.
ALFA 75, 1.8 1.E., LPG, rood
in nieuw staat 1989,
’18.750,-. 040-515556.

ALFA 75, 2.0 L, stuurtjj
sportw., rood, lichte ad1
schade, 1988, ’ 12.75»
040-515556. j.
ALFA Romeo spider,
'74, kl. rood, i.z.g.st. 'Ned. kent., pr. /16.öv*
045-713791. v
Te k. Alfa ROMEO SC
Veloce 1.5, bwj. '80, pMji
k., APK 07-92. Tel. °*440732 (na 17.00U).

J
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op maandag en woensdag!

St. Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Uw VW Audi dealer
Ploemen-Schols B.V.

Audi 80 1.8 S Comfort Edition demo 1991
Audi 80 1.8 S v.a. 1987 tot (pr. v.a.) 1990 ’ 22.5$
AudiBol.6CC 1986 ’ 14.55.Audi 100 2.3 E div. ace 1989 ’ 39-ss.Audi 100CD 2.3 div. ace 1990 ’ 49 5$Audi coupé 2.3 E 24.000km 1989 ’ 49 5$
Audi 1002.3 E demo 1991 ’ 59°$BMW3I6i, 2 drs. 42.000km 1989 ’ 28.5$Mercedes 190E 1985 ’ 24.55(
Volvo 440 GLT 1989 ’ 26.5fl"
Volvo 440 CLE 1990
Mazda 626 2.2iGLX 1990 ’ 31.5$
Ford Siërra 1.6Laser 1984 tot (pr. v.a.) .... 1986 ’ 8.7$
Ford Escort 1.6 1987 ’ 15.9$
Citroen AXGT 1.4 1989 ’ 16.9$Opel Corsa 1.2 S 1987 ’ 11-5$
VWPolo Jeton 1,3i 1990 ’ 18.5$
VWPassat CL 1.8 1990 ’ 29.9$
VW Golf v.a. (pr. v.a.) 1986 ’ 12.55]
Volvo 340 CL 1.75-drs 1988 ’ 16.5$
Mazda 323 1.5 Envoy 1988 ’ 16.9Ï
VWGoIfGTSI.6 1986 ’ 14.5""

Ambyerweg 2, Meerssen.
S 043 - 644888.

AUDI 80 CL Turbo diesel,
bwj. '83, APK 10-92, i.z.g.st
Tel. 04406-14950.
AUDI 80 GLS autom., bwj.
'79, nw. banden en uitl.,
techn. 100%, t.e.a.b. Tel.
046-379964.
Zien is Kopen! AUDI 100 CC
2.3 E, model '84, div. extra's
vr.pr. ’10.500,-. Tel. 045-
-320088, na 12.00 uur.
Te k. Audi 80 1.8, bwj. '87,
verl., sportv., achtersp.,
spec. bekl., inruil BMW die-
sel mog. Tel. 045-351431.
Te. AUDI 100 cc 100 KW,
5-cyl., inj., autom., bwj. '84,
nw. model. Tel. 045-322991
Te koop AUDI 80 diesel bwj.
sept. '88, APK. Tel. 045-
-456180.
AUDI 100 CD 2.3 E, bwj. B-
'Bs, duurste uitvoering. Tel.
045-228469.

Te k. AUDI 100 CC, 100$
5-cil., inj., autom., bwj a
pr. ’8.750,-, mr. mog. \\526965 na 15.00 u. 3715^
Te k. AUDI 100 CS 2.3, A
'83, 5 cil., airco., i.z.g.st'
pr. ’ 7.250,-. 045-22789*^AUDI 80 1.8 bwj. %
d.blauw, LPG, veel extft
nw.st., pr. ’ 24.5W
Vlekkenkamp 20, Landgfjy
AUDI 80 diesel, '88, lejj
vr.pr. ’ 19.250,-, mr. «**,
nw.st. 046-524256.

I
CONTANT geld voor JJluxe of bedrijfsauto.
045-740 829. A
Te k. AUDI 80 18 S, bwj-j
in. nw.st, ’ 19.750,-. "
524782. J
Te k. AUDI 100CC5cyk2
inj., bwj. '84, i.z.g.st
045-232321. J
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economie

Filiaal in Roermond opgeheven en Heerlense vestiging verhuist

Bond tevreden over
sociaal plan Lampe

.^RECHT/HEERLEN - De Dienstenbond FNV heeft in
acht van donderdag op vrijdag een principe-akkoord bereikt

Iw *Leen aanëescrierPt sociaal plan voor de werknemers van", et kledingconcern Lampe. Volgens een woordvoerder van de°nd hebben de onderhandelaars onder meer een hogere aan-ging op de uitkeringen van ontslagen werknemers uit hetur gesleept, alsmede 'een soort vut-regeling' voor werkne-ers van 57,5 jaar en ouder. De vestiging in Roermond wordt

" Pë^heven. Het personeel gaat over naar Miss Etam. De filialen
l Heerlen en Sittard blijven bestaan, maar het Heerlense ver-
ast wel naar een kleiner pand.

erknemers tot 50 jaar kunnen een
v nvuUing op hun ww-uitkering
" 2,5 maand per dienstjaar tege-

p et zien. Lampe wil hen ook hel-n bij het vinden van ander werk.
Uitwr Staat ecnter tegenover dat de
den r'ng omlaaS Saat naar 2 maan-
tü Per dienstjaar. Werknemersssen de 50 en 57,5 jaarontvangenJ ontslag een aanvulling van 3
au anden per dienstjaar. Zij komen

tornatisch in aanmerking voor°utPlacement.
Jaa°r Werknemers boven de 57,5r is overeengekomen dat zij een
j^vulling tot 80 procent van hunutosalaris kri)gen. Feitelijk komt
Vut er op een vervroegde vut. De
e"l-leeftijd in de bedrijfstak ligt op
* Jaar.

T
So ' slot is ook de looptijd van het
Jaa'aa plan verlenëd van een half
b0

r tot een jaar. Volgens de vak-
be]| Destuurder is dat van grootKanë, omdat de resterende

een half jaar de tijd
VatK gekregen om hun levens-
trpff rheid te bewÜzen. Als de be-
(jj 'ende winkels na die periode. °t moeten, vallen de werkne-
Va rs toch onder de werkingssfeer
ttn het sociaal plan.

Tevreden
De dienstenbond is tevreden over
het aangepaste sociaal plan. Het ac-
tiecomité bij Lampe had de bond
dinsdag teruggestuurd naar de on-
derhandelingstafel, omdat hij het
sociaal plan dat maandag was over-
eengekomen te mager vond. Dat
plan kende een looptijd van een
half jaar. Bovendien waren ook de
aanvullingen aanmerkelijk lager.
Volgende week zullen de werkne-
mers hun mening geven over het
nieuwe plan.

Pompstations
verplicht tot

meer veiligheid
DEN HAAG - Minister Andriessen
van Economische Zaken wil dat de
veiligheidsmaatregelen in benzines-
tations, die zijn overeengekomen in
de cao, ook gaan gelden voor onder-
nemers zonder personeel.

De veiligheidsmaatregelen waren al
algemeen verbindend verklaard, zo-dat ook niet-georganiseerde bedrij-
ven met personeel eraan gebonden
waren. De minister wil voorkomen
dat bedrijven met personeel door deveiligheidsmaatregel in een ongun-
stige concurrentiepositie komen.
De bewindsman denkt dit te berei-
ken door gehoor te geven aan een
verzoek van de Bedrij fsraad voor
het Motorvoertuigbedrijf. Die raad
wil dat de veiligheidsmaatregelen
voorschrift worden bij vrijstellin-
gen van de winkelsluitingstijden-
wet.

Celstraffen
geëist tegen
directeuren

ZUTPHEN - De Vaassense
Galvanische Industriefirma ge-
broeders Breden VOF heeft
haar terrein aan de Spinfonds-
weg in Epe tussen 1979 en 1989
opzettelijk ernstig verontrei-
nigd met arseen, nikkel,
chroom, zink, een anorganisch

zuur en organische halogeen-
verbindingen. Dit stelde offi-
cier van justitie mr Kuipers bij
derechtbank in Zutphen.
Hij eiste gisteren tegen de drie
directeuren van het bedrijf, de
broers A.B. (56), J.B. (54) en
M.B. (57) uit Vaassen, ieder één
jaar gevangenisstraf.
Tegen de vennootschap eiste
hij een boete van 200.000 gul-
den.De vervuiling kwam aan
het licht tijdens een rondgang
langs bedrijven van het onder-
zoeksteam wet chemische af-
valstoffen.

beurs

Rustig
- De Amsterdamse

Ufg etenbeurs heeft de week kalm
Vin en' De aandelenkoersen
beH nde neiging licnt terug te lo-
Was °e stemming in Amsterdam
% 6en weerspiegelingvan de gang

<=aken op andere effectenbeur-se en met deafwachtende houding
b^^el beleggers aanamen in ver-bijV; met de zaterdag beginnende

komst van de G-7, de zeven
Vi6 . indostrielanden. De stem-lij §sindex leek in de ochtend even
V ŝ Peil van donderdag van 120,9

"*«>
kunnen houden, maar de in-

12q ? eindigde 0,2 punt lager op
"V- 2?e koersindex ging van 202,2

V H*e onlzet was wat gematigder
l^j ac afgelopen dagen met een to-eVan bijna f 24 miljard. De aan-
tip. 11 namen hiervan slechts f 466
St»tiVen voor nun rekening. De obli-i>ljj.es waren weer goed voor f 1892J°en, maar opnieuw bij iets lagé-
Vri?ersen- Steeds minder hoog
Vu' de kans geschat op een rente-k°gpfing in Duitsland, gezien deVe oooneisen die bij onze Ooster-
"V« op tafel zijn gekomen. De
Vh verhandelde lening in Am-
\ am was de eerste staatslening
bür. *■ Jaar met een rente van 8,25%ent-a^ de dunner geworden markt
Nis en b^ de actieve aandelen
\ Wat grotere schommelingen
"V' maar aan het slot weken de
\kte koersen vaak slechts enkele
%tlP e"tjes af van het slot van don-W^ag. Maar Heineken sloot f 1Xe, 0p f 169-50' tei*wijl Hunter

f 1,6° omhoog ging naar f
\ j.' Ahold was 90 cent in herstel
*N_« '30' Van de internationals
Nai- alleenKon. Olie 40 cent terug%' 149,50. Akzo, Philips en Uni-

Waren wat beter gestemd.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,801' 45,70ABNAmro A.inF. 80,20 80 20
AEGON 126,70 1263Ahold 81,40 82.30
Akzo 137,00 137,40
Alrenta 191,20 191,40
Ameveert. 56,40 55,80
Bols eert. 46,90 46,80
Borsumij Weert. 61,00 61,00
Buhrm.Tet. e. 44,60f 43*70
DAF 23,60 243Dordtsche Petr. 138,90 138 50
DSM 103,70 103.70Elseviercert. 100,00 100,00Fokker eert. 30.20 303Gist-Broc. eert. 34,90 343
HCS Technology 1,20 1,15
Heineken 168,50 169,50
Hoogovens nrc 50,60 50,30
HunterDuuglas 71,70 73,30
Int.Muller 60,00 593Int.Ned.Gr.c. 49,00 48,80
KLM 40,70 40,70
Kon.Ned.Papier 47,20 46,80
Kon. Ohe 149,90 149,50
Nedlloyd 57,60 57,30
Océ-v.d.Gr. 67,40 67,70
Pakhoed eert. 45,90 453
Philips 32,20 323Polygram 41,00 41,10
Robeco 99,20 99,40
Rodameo 55,10 54,80
Rohnco 99,20 99,00
Rorento 71,60 71,80
Stork VMF 45,40 44,90
Unüevercert. 181,30 181,60
Ver.BezitVNU 81,10 81,10Volmac Softw, 25,40 24 90
VOC nrc 43,30 42.90
Wessanen eert. 85,00 85,10
Wolters-Kluwer 64,70 643

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 82,10-82,20 (82,30) "
KLM 40,40-40,50 (40,701
Kon.Olie 147.90-149,20 1149.50)
Unilever 180,00-181.70(181,60)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49.30 49,20
ABN AmroHld.prf. 6,11 6,11 e
ABN AmroHld.div. 43,80 " 433
ACF-Holdingc. 31,00 313
AhrendGroep e. 128,00 126,00
Asd Options Tr, 10.90 10,50
Asd. Rubber 3.60 3,55
Ant. Verl'f, 420,00
Atag Hold. eert 116,00 116,00
Athlon Groep 46,50 46,50
AthlonGroep nrc 45,50 45.50
AuUnd.R'dam 87,50 b 87,60
BAM Croep 83,50 83,50
Batenburg 121,00 120,50
Beers 119,00 120,00
Begemann 126.00 125,50
Belindo 346,00 346,00
Berkels Patent 1,20 1,10 I

öreevast 11,4U 11,20
Burgman-Heybroek 2500.00 2500*00
Calve-Delftpref 800,00 «00,00
Calvé-Delfteen 1148,00 1153]00
Cindu Intern. 169,00 160,00
Clauiundo 338,00 3383Content Beheer 23.00 2400CreditLBN 34,001' 33,40
Crown v.G. eert. 135,00 13500
CSM 89,00 88.50CSMdiv.9l/92
CSM nrc 89,00 88,20
CSM nrc div.9l/92 85,50 86,001'
DAK eert. 18,60 18,60
Delft Instrum. 25,60 25,70
Desseaux 40.50 e 4070Dorp-Groep 38,70 393Draka Holding 22,10 22,10
Econosto 27,50 2780
EMBA 214,00
Eriks Holding 76,50 77,00
Flexovitlnt. 61,00 61*20
Frans Maas eert. 76,30 763 b
Gamma Holding 101,00 100,50
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 30,00 293
Geveke 40,50 41.00
Gevekediv'92 37,30 37^50Giessen-deN. 101,00 100,00
Goudsmit 38,00 383
Grasso'sKon. 102,50
Grolsch 185,00 18400
GTI-Holding 212,00 2153Hagemeyer 138.30 13790
idemdiv'9l 133,30 13300
HALTrust B 14,70 14*80
HALTrust Unit 14,80 14*80
HBG 202.00 b 202^50
Heineken Huid. 149,50 150,10
Hoek's Mach, 263,00 263 00
Hull.SeaS. 0,51 o*4B
Holl.Kloos 420,00 b 4503 b
HoopEffbank 7,10 7^ooHunterD.pref. 2,90
IHC Caland 61,80 61,30
Kas-Associaüe 37,70 37'aoKempen & Co 9,10 8,80
Kiene's Suikerw 798,00 7983 f
Kundor Wessels 29,20 29 50
KBB 72,00 71,60
Kon. Sphinx 51,50 50,50
Koppelpoort 395,50 395,50
Krasnapolsky 195,00 194,00
Landre & Gl, 50.40 503Macintosh 43,00 43,20
Maxwell Petr 117,50 117$)
Moeara Enim 1210,00 12003M.Emm 08-cert. 15800,00 15700,00
Moolen Holding 36,70 36,40
Mulder Boskoop 55.00 aMultihouse 5,20 5,10Mynbouwk. Werk. 360,00 360*00
Naeff 475,00 4753 bNAGRON 51.50 51,50
NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 8,70 8 70
NE°AP 343,00 34ü!00aN'KFHolding 191,50 194 00

Ned.Part.Mij 52,00 52,00
Ned.Springst. 7000,00 7050,00
Nont 23.30 23,30
Nutricia GB 1523 151,70
Nutricia VB 161,50 160,50
Nutricia VB div92
Nijv.-Ten Cate 96.70 96,00
Océ vd Gr.div92 " 66,00 66,40
OmniumEurope 8,50a 8,50a
OrcoBank eert. 70,10 70 00
OTRA 332,00 334.00
Palthe 72.50 72,80 .
Philips div.'92 31,50 31,80
PirelhTyre 19,50 19,20
Polynorm 128,40 129,00
Porcel. Fles 144.00 144.00
Randstad 40,00 40,20
Ravast 28,40 28,40
Reesink 70,40 69,50
Samas Groep 41,40 41.30
Sarakreek 15,20 14,50
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 51,00 51,00
Smit Intern. 42,80 43,00
St.Bankiers c. 16.00 16.00
Stad Rotterdam c 41,80 42,30
TelegraafDe 90,50 92,00
Texüelgr.Twente 92,00 92,00
Tulip Computers 22,60 22,40
Tw.Kabel Holding 119,50 120,00
Übbink 74,00 74,00
Union 64,50 63,50
Un.Duteh Group 3,10 3,10
Vereenigde Glas 521,00 521,00
Vertocert. 34,00 34,00
Volker Stevin 59,50 59,50
Vredestein 14,90 14,80
VRG-Groep 44.40 44,40
Wegener 58,30 58,30"
WestlnvestF, 17,00 17,00
Westlnv.Fwb 114,00 f 114,00a
WoltersKluwer 251,00 251,00
Wyers 31,20 31,50
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 78,00 d 79,00
ABN AmroAmer.F. 69,00 68,00
ABN Amro Eur.F. 72,50 72,00
ABN Amro FarEF. 55,10 55,20
ABN Amro Liq.Gf. 161,30 161,30
ABNAmro Neth.F. 83,30 83,00
'ABN AmroObl.Gf. 174,50 174,60
Aegon Aandelenf. 34,00 ■ 34,00
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 60,60 60,70
ALBEFO 51,60 51,60
AldollarßFs 26,70 26,60
Alg.Fondsenbez, 232.00 231,00
Alliance Fund 10,50 10,50
Amba 11,20 11,20
AmroNorth Am.F. 67,70 67,60
Amvabe! 81,30 82,30
AsianTigersF. 62,80 63,40
AsianSelect. F. 55,80 55,80
Austro Hung.F. 4,00
BemcoRentSel. 55,20 55,50
BeverBelegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div. F. 109,00 109,00

CLN Obl.Waardef. 112,60 112,60
Delta Lloyd Inv. 29,00 29,00
DP AmericaGr.F. 36,80 36,90
DpEnergv.Kes. 39.00
EGFlnvestm. 130,00 130,00
EMFRentefonds 67,40 67,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10.20
Envir.Growth F. 52,00 52,00
Esmeraldapart. 35,30 35,30
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS Growth Fund 104,10 104,00
EMS IncomeFund 104,50 105,00
EMSOffsh.Fund 103.10 103,10
EOE Dutch StIF 311,00 309,00
Eur.GrowthFund 49,10 49,20
Euro Spain Fund 7,40 7,40

FarEastSel.F. 56,50 57,00
Gim Global 52,70 53,10
Groeigarant 1,55 1,56
Holland Fund 70,80 69,50
Holl. Eur. Fund 47.50 47,30
Holl,Obl.Fonds 122,00 123,00
Holl. Pac, Fund 99,30 99,60
Holl.Sel.Fonds 82,00 82,30
Innovest 80,40 80,20
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 31,20 31,00
Intereffekt wt 102.00 100,80
Investapart. 71,40 70,20
IS Himal.Fund $ 7,60
Jade Fonds 152,30 153,00
JapanFund 18,10 19,00
Jap.lndJVlphaF." 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.Capital F.s 7,00 7,30
MeesObl.Div.F. 116,90 117,00 f
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int,Ventures 9,50 9.50
Mondibel 75,70 75,80
Nat.Res.Fund 1200,00 1190,00
NedufoA 119,80 119,80
Nedufoß 112,00 117,00 bNMBDutch Fund 44,00 44,00
NMB Geldmarkt F 53,96 54,00
NMB GlobalFund 45,60 45,60
NMBObüg.Fonds 36,00 3*3
NMB Spaard.F. 101.30 101,32
NMB Rentegr. F. 117,00 116,90
NMB Vast GoedF. 37,70 37,80
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr. F. 0,80 0,75
Obam, Belegg. 247.00 2473OAMF Rentefonds 11.45 11,35
Orange Fund 20,50 20,50
Pac.Dimensions 86,80 87,20
Pac.Prop.Sec.F. 31,30 31.50
Pierson Rente 112,50 112,60
Postb.Belegg.f. 56.80 56.80
Postb.Verm.gr.f. 53,60 53,70
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 149,00 149,00
Rentotaal NV 35,40 35,40
RG America F. 104,80 104,70
RGDivirentF. 49,10 49,10
RG Europe F, 96,50 96,60
RGFlorente 113,30 113,30
RGPacilicF. 95.30 95,10

RG SP Groen 54,30 54.30
RG SP Blauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,60 48.60
Rodin Prop.S 90,00 90,00
Rolineocum.p 74,90
Schrod.lntPr.F 29,30 29.30
SciTech $ 14.50 14,50
Technology Fund 193 193
Tukyo Pac.Hold. 215.00 215,00
Trans Eur.Fund 79.60 78,80
Transpac.F.Yen 308,00 304,00
Uni-Invest 16,20 16,20
Unico lnv.Fund 77,00 77,00
Unifonds DM 30,80 30,50
Vaste Waard.Ned 64,80 65.20
Vast Ned 110,50 110,50
VIB NV 59,50 59,70
VSB MixFund 52.30 52,30
VSB Rente Fonds 108,80 108,80
WBO Intern. 68,80 68,80
Wereldhave NV 119,00 119,10
Yen Value Fund 84,20 84,70
ZOM Flonda F.s 45,30 45,30

Parallelmarkt
Alanhen 29,70 29,70
ABF 110,00 110,00
Berghuizer Papier 46,10 45,10
Besouw Van eert. 46.50 46.50
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 97,70
Comm.Obl.F,2 97,80
Comm.Obl.F.3 97,90
De DrieElectr, 12,00 12.00
Delta U.Dollarf. 63,60 64,00
Delta Lloyd ECU 62,30 62.40
Delta Lloyd Mix 60.50 60.50
Delta LloydRent 58,40 58,40
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 88.00 88,00
DOCdata 5,90 5.90
Dutch Take Ov.T. 45,40 45,40
Ehco-KLM Kleding 39,50 39,00
E&LBelegg.l 67,80 67,70
E&LBelegg.2 73,60 73,40
E&LBelegg.3 105,70' 105,70
E&L Belegg.4 77,00 76,90
E&LKap.RenteF 104,60 104,60
FreeRecord Shop 28.50 28,50
GaiaHedgel 106,20 109,30
Geld Papierc. 72,80 71,10
German CityEst. 47,10 47,20
Gouda Vuurvast 78,00 77,00
Groenendijk 47,00 47,00
Grontmij 52,20 523
HCA Holding 45,70 46,30
Heivoet Holding 37,70 37,70
Hes Beheer 41,10 413Homburg eert. 1,30 1,25 f
InterView Eur. 3,00 3,00
KuhnerHeitz 43,50 433
LCI Comput.Gr. 5.20 5,20
Melle,van nrc 35,50 35,10
Nedeon Groep 42,60 43,50
Nedschroef 82,00 80,50
Neways Elec, 6,10 6,20
New Eur.Htls DM 20.00 203
NewtronHold, 1,80 13

Pan Pac. Winkel 10,50 10,50
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 12,20 12,00

.Sligro Beheer 56.00 55J 0
Suez Gr.Fund 53,10 53,20
VHS Onr. Goed 1.30 1.20
Vilenzo Int. 40.70 40,70
Welna ' 240,00 241*00
Wereldhave 4,30
Weweler 34,40 34,50
Wall Street

23/01 24/01
alhedsignal 46 46'a
amerbrands 45 457/b
amertel.tel 39% 38%
amococorp 47% 47%
asarco mc. 23% 23%
bethl. steel 15% 16
boeing co 52'/s 52%
can.pacific 17%
chevron 66% 66V<
rhiquita 38 39
chrysler 12% 13/2
citieorp 14% , 14%
eons.edison 27% ' 28'/»
digit.equipm. 52'/e 51%
dupont nemours 48'n 48' 4
eastman kodak 49'» 48%
exxon corp 59 60'4
ford motor 31% 32%
gen. electric 79 78%
gen. motors 32% 32%
goodyear 58 58%
hewlett-pack. 60% 59%
int. bus.mach. 93/2 93'/s
int. tel.tel. 58% 59%
kim airünes 22% 22/2
mcdonnell 74% 71%
merekeo. 154/2 153/2
mobiloil 66% 67'«
penncentral 25% 25%
Philips 18 18
pnmeriea 42% 41%
royal dutch ' 82'/« 82%
searsroebuck 40% 40%
sfe-south.pae. 13 12%
texacoinc. 60% 61V2
united teehn. 50% 51
wesünghouse 18% 18%
whilmancorp 14'/» 14>/s
woolworth 29U 29

Advieskoersen
amerik.dollar 1.745 1,865
austr.dollar 1,28 1,40
belgfrankdOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,480 1.600
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitse mark UOO) 110,00 114.00
engelse pond 3,09 3,34
finse mark 1100) 39,85 42.35
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1.05
lerse pond 2.85 3,10
ital.lire(10.000) ' 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 141,00 147,00
joeg.din.tm 100 - -

noorsekroondOOl 27,10 29,60
oost.schill.tloo) 15,75 163
portescudollOOl 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
turkse pond (100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29.45 31,95
zwits.fr. (100) 124,25 128,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.81395-1.81645
antill.gulden 0.9990-1.0290
austr.dollar 1,3355-1.3455
belg.frankdOOl 5,4650-5.4700
canad.dollar 1.55375-1,55625
deensekroon (1001 29.015-29.065
duitse mark (100) 112.5950-112.6450
engelse pond 3,2260-3,2310
franse frank (100! 33,005-33.055
grieksedr.dOOi 0.9260-1,0260
hongk.dollardOO) 23,1250-23,3750
lerse pond 2.9970-3,0070
ital.liredO.OOOi 14.935-14,985
jap.yen(10.0001 145.810-145.910
nwzeel.dollar(lOO) 97,965-97,975
noorsekroondOOl 28.660-28.710
oostenr.sch. dOOi 15.9980-16,0080
port. eseudosl 100) 1370-1,3270
spaanse pes. (100) 1,7765-1.7865
sunn.gulden 0.9970-1.0370
zweedse kr.l 100) 30.945-30,995
zwits.frank(lOO) 126,735-126,785
ecu. 2.2950-2,3000

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 2U2.20 2023
idexcl.kon.olie 1933 193,80
internationals 206.90 206,70
lokaleondernem. 198.90 198,60
idfinancieel 143.80 143.20
idniet-financ, 252,30 2523
CBS-herbeleggtngsindex (1983=100
algemeen 288,00 287.70
id excl.kon.olie 260,70 260.70
internationals 307,10 306.80
lokale ondernem. 266,90 266.60
idfinancieel 211,90 211,10
idniet-financ. 320,30 320,40

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 120,90 120.70
internation 133,60 133,60
lokaal 118.60 118.30
fin.instell 126.90 126,20
niet-financ 117,00 116.80
industrie 125,70 125.80
transpopsl 1353 1353

Goud en zilver, Goud onbewerkt 20.290-20,890, vorige
20,140-20,740, bewerkt 22.490 laten,vonge
22.340 laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3232.79

OPTIEBEURS
serie omzet v.k i I

abnamro c apr 47.50 125 0.70 0.70
abnamro cjul 45,00 108 2.10 2.10
abnamro pjul 45,00 508 1.30 a 13
abnamro pj9s 45,00 107 3,00 3,10
ah c apr 85,00 165 2.2<
akzo cjul 145.00 124 3,00 a 3.00
d/11 c feb 185.00 343 1.30 1,50
d/fl c feb 190,00 104 0,70 0.70
d/n cjun 180.00 188 7.65 8.00
dfl pfeb 180,00 123 2.60 b 3,20
dsm c apr 105,00 116 3,30 3.50
dsm capr 110.00 153 1,40 1,40
coc c feb 280.00 181 16.00 15.00
coc c feb 290,00 301 7.20 6.60
coc c feb 295.00 601 4.00 b 3,80
coc c feb 300,00 368 2,10 1,90
coc c feb 305.00 137- 1.10 0,80
coc pfeb 285,00 658 1,20 1,10
coc pfeb 290,00 500 2.30 2,20;
coc pfeb 295,00 343 43 4,10
coc pfeb 3003 214 7.10 7,10
coc pmrt 280,00 530 1.20a 1.20
coc pmrt 290,00 648 3.50 33coc p apr 280,00 137 2,00 23
coc papr' 2903 1045 4,70 a 4.50
coc papr 2953 122 6.50 63
coc papr 300,00 1015 9,00 8,90
coc pnov 285,00 220 7,00 7,40
coc pn94 290.00 239 14.70 143
gist c apr 35.00 381 1,60 1.50
hoog cjul 50.00 127 4.90 4.90
mg cj94 47.80 208 63 6,20
mg pjul 47.50 537 1.40 a 1,40
kim c feb 42.50 154 03 0.80
kim c apr 37,50 103 4.80 4.70
kim papr 40,00 397 1,70 1,80
kim papr 42.50 253 33a 3.00
nedl papr 60,00 330 43 4,30
phil c feb 323 254 1,10 1.10
phil c apr 32,50 201 1,90 2.00
phil c apr 353 131 03 13
phil c 093 30,00 492 7,60 7.80
phil c 095 20,00 181 15,30 15,10
phü papr 32,50 333 1,60 1.50
polyg c feb 42.50 224 0.60 a 0.40
ohe c feb 155,00 127 1,00 1,00
tops c feb 570,00 115 8,00 7.30
umi c apr 1703 100 14.80 15,30
umi c apr 175,00 345 10.60 11,30
umi cjul 190,00 217 43 4,20

I! a laten g bieden "ei div
b bieden h laten* ei-div.
c ei claim k gedaan *h
d ei-dmdend I gedaan - g
e gedaan. bieden «k slotkoers vorige dag
I gedaan * laten sk slotkoers gisteren

CPB-topman Zalm:
'Werkloosheid

stijgt niet
dramatisch'

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De voor dit jaarver-
wachte stijging van de werkloos-
heid met 20.000 tot 30.000 mensen
'is zorgelijk maar niet dramatisch
van omvang. Dit zegt directeur
Zalm van het Centraal Planbureau
(CPB) in Het Financieele Dagblad.
Volgens Zalm is ook de voorspelde
daling van de investeringen met
zon drie procent ten opzichte van
vorig jaar geenramp.

„De investeringen zijn acht jaar
achtereen gestegen. We hebben nu
het hoogste investeringsniveau van
Europa."
Volgens de CPB-topman zullen on-
dernemers, als zij dezelfde bereke-
ningen maken als zijn instituut, dit
jaar niet meer, gaan investeren. Met
het huidige investeringsniveau kan
de produktie met 3 procent toene-
men. Aangezien de bezettingsgraad
de afgelopen jaren is gedaald, hoeft
de produktiecapaciteit daarvoor
dus niet te worden uitgebreid.
Zalm verwacht geen substantiële
rentedaling, ondanks bewegingen
die nu gaande zijn. Volgens hem zal
de rente pas echt omlaag kunnen
als de inflatie terugloopt.

De CPB-directeur meent dat het
loonniveau in ons land nog steeds
erg hoog is. Men een afnemende
winstgevendheid en stijgende
werkloosheid wil hij een verwachte
loonmatiging met 4 procent niet als
gematigd bestempelen. Zalm wijst
er bovendien op dat bovenop dat
percentage ook nog incidentele
loonstijgingen komen.
Als gevolg van het krappe financië-
le beleid bij dê overheid, lage inko-
mensgroei en dalende investerin-
gen zal ons land het de komende
tijd vooral moeten hebben van de
export, aldus Zalm.

Grensexpediteurs voeren slechts drie uur actie
DEN HAAG - De Nederlandse or-ganisatie van grensexpeditiebedrij-ven Fenex heeft haar leden gisteren
geadviseerd hun werkonderbreking
maandag te beperken van 6 tot 9uur 's ochtends. Aanvankelijk zou-den de expediteurs het werk tot zesuur 's middags neerleggen.

De Fenex heeft tot de oproep beslo-
ten omdat de organisatie door mi-
nister De Vries (sociale zaken en
werkgelegenheid) is uitgenodigd

voor een gesprek over de proble-
men van de expeditiebedrijven. Dat
zal dinsdag plaatshebben.
De Fenex hoopt dan tot afspraken
te komen over de gevolgen van het
wegvallen van de Europese binnen-
grenzen volgend jaar. De minister
heeft te kennen gegeven dat die
zaak hem 'aan het hart gaat', aldus
de Fenex.

Om aandacht te vragen voor hun
problemen hebben de Europese
grensexpediteurs - bedrijven die

zorgen voor afhandeling van het
grensoverschrijdend vervoer - be-
sloten maandag het werk te staken.
Dat zal tot gevolg hebben dat het
internationaal vervoer in Europa
vrijwel tot stilstand komt.

In Nederland hebben de vervoers-
bonden en werkgevers een overeen-
komst gesloten om de gevolgen van
het opheffen van de Europese bin-
nengrenzen in een sociaal plan op te
vangen. Dat gaat uit van omscho-
ling en een regeling voor 58-plus-

sers. De in totaal 1.000 expediteurs
worden in een stichting onderge-
bracht, van waaruit ze binnen een
paar jaar weer elders aan de slag
moeten.
De Fenex wil dat de overheid de
stichting steunt met een tijdelijke
loonaanvulling, die moet voorko-
men dat de expediteurs op bijstand-
sniveauraken. Ook zou de overheid
geld moeten geven voor omscho-
ling. Zij is daar volgens de Fenex
moreel toe verplicht, omdat het ver-
dwijnen van de binnengrenzen een

uitvloeisel is van 'overheidsingrij-
pen.
Tot dusver weigerde de overheid de
gevraagde steun. Nu De Vries, na
bemiddeling van het Verbond van
Nederlandse Ondernemingen en de
verladersorganisatie EVO, alsnog
tot een gesprek wil komen, is de
Fenex bereid haar deelname aan de
Europese actie tot drie uur terug te
brengen. Overigens beslissen de ex-
peditiebedrijven zelf in hoeverre ze
aan de oproep van hun organisatie
gehoor geven.

muntuit

Fokker
Fokker ontwerpt een speciale
versie van de Fokker 50 om
mee te dingen naar een Neder-
landse order voor militaire
transportvliegtuigen. De Fok-
ker 50 Utility (N) heeft een drie
meter brede vrachtdeur en is
bijna een meter langer dan de
standaardversie. Fokker gaat
met het nieuwe toestel de strijd
aan met de Italiaanse vliegtuig-
bouwer Alenia en het Spaanse
CASA. Defensie heeft voorals-
nog behoefte aan vier tot zes
vliegtuigen voor de nieuwe
luchtmobielebrigade.

Inkrimping
In de stafvan Internatio-Müller
Groep (installatietechniek, han-
del en transport) op het hoofd-
kantoor in Rotterdam verdwij-
nen twintig van de vijftig ar-
beidsplaatsen. Deze inkrim-
ping is het gevolg van wijzigin-
gen in de organisatie van de
groep en haar centrale bestuur.
De reorganisatie vloeit voort
uit de adviezen van het bureau
McKinsey, dat een onderzoek
heeft verricht naar effectiviteit
van de nieuwe organisatie.

Tekort
De Duitse overheid kwam in
1991 'slechts' 52,1 miljard mark
tekort, zo verklaarde minister
van financiën Theo Waigel gis-
teren. Gerekend was op een
tekort dat nog 9,6 miljard mark
hoger lag. Het verschil komt
voor rekening van een extra
belastingontvangst van 1,4 mil-
jard mark en van 8,5 miljard
mark besparingen aan de uitga-
venzijde. De regering gaf 401,8
miljard mark uit in plaats van
de begrote 410,3 miljard.

Kolx-in
Levensverzekeringsmaat-
schappijRobein Leven heeft in
1991 haar omzet met 64 procent
zien toenemen van ’ 107 mil-
joen naar ’ 175 miljoen. De
winst steeg van ’ 2,9 tot
ruim ’ 4 miljoen, zo heeft de
assuradeur gisteren bekendge-
maakt.

Autoproduktic
Japan heeft in 1991 minder
auto's geproduceerd dan in het
jaar ervoor. Het is voor het*
eerst in vier jaar dat de auto-
produktie is verminderd, zo
heeft de Japanse Associatie
van Automobielfabrikanten
vrijdag bekendgemaakt. In to-
taal werden er vorig jaar
13.245.432 personenauto's,
vrachtwagens en bussen gepro-
duceerd, 1,8 procent minder
dan in 1990. De produktie van
personenauto's verminderde
met twee procent tot 9.753.069
stuks, de eerste afname in ze-
ven jaar. De vrachtwagenpro-
duktie was voor het derde ach-
tereenvolgende jaar kleiner,
terwijl de produktie van bus-
sen met 10,6 procent groeide
tot 44.449 stuks. Er rolden
3.447.914 vrachtwagens uit de
fabrieken in Japan.

" Tientallen
auto's staan
in de
Azerbadjaanse
hoojdstad
Baku in de rij
voor een
tankstation.
Hoewel de
republiek de
grootste
olieproducent
in het GOS is,
vrezen de
automobilisten
in de toekomst
een tekort aan
brandstof en
zijn aan het
hamsteren
geslagen.

Foto: EPA

BELEG UW GELD
P_ IN BELGIË

op 1 jaar8,30%
op 3 jaar8,30%

I— op 5 jaar 8,30% |
4% op spaarrekeningen
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IVO CONINGS
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Audi

JDI 100 2.3i,11-'BB, au- AUDI 100cc 2.3 i3-'BB airco,
m. schuifd., nieuw model, grijsmet., 78.000 km,
25.950,-. Tel. 04906-1387 f 22.950,-. Tel. 04906-1387

BMW

e k. BMW 316 1800 4-drs.
1-'B5, Shadow-line, Del
line grijs, m. alle denkbare
ig. acces. 045-752802 b.
g. 415417.
MW 520i, zw.met. get.glas
:huifd. 4 H.st. cv. alarm
uise contr. enz. 11-88,
34.750,-. 046-338474.
MW 316i, bl.met., m style,
;huifd., verl., LPG, sportw.
iz. 10-88, ’22.750,-. Auto
MBURG 046-338474.
e k. BMW 316, bwj. '81,
jnder APK, vr.pr. ’ 900,-.
31. 045-326540.
MW 320, bwj. '78, 128.000
Ti, i.z.g.st., trekh., electr.
imen, ’2.750,-. Tel. 045-
-12477 na 18.00 uur.
MW 635 CSi, bwj. '84, alle

ANWB gek. met ta-
atierapport. 046-527945.
MW 520i, nw. model, bwj.
-'88, kl. wit, schuifdak, pr.
31.000,-. Tel. 045-456732
e k. prachtige BMW 325i,
wj. '86, top 250 km/ uur, ve-
i extra's, onderh. boekjes,
r. mog. 04492-5473.
MW3IS bwj. '83, kleur wit,
z.g.st., prijs ’5.250,-. Tel.
45-752694.
e k. BMW 316, bwj. '87, kl.
pine wit, i.z.g.st. div. ex-
a's. Tel. 045-465126.

'e koop BMW 316 1800 cc,
PK 20-11-92, bwj. '82, wit,
PG, Im-velgen, i.z.g.st.pr.
4.500,-. Tel. 045-752854.
e k. BMW 323i, bwj. '82,
itgeb. verl. sportv. elec.
piegels, auto moet gezien
/orden, pr. ’7.250,-. Tel.
46-749170.
MW 316 1800, bwj. '86,
tyling set en LM-velgen,
en beauty, vr.pr. ’ 15.000,-
-el. 045-425072.

Te k. BMW 316, bwj. '78,
APK 10-92, kl. bor.rood,
div. ace, vr.pr. ’1.200,-.
Tel. 045-422810.
Mooie BMW 525-i, bwj. '88,
antracietkl., verlaagd, brede
banden, dure sportv., electr.
ramen, sch./k.dak, 4 kopst.,
etc. Onderhoudsboekjes
aanw. Vr.pr.
Rijksweg Zuid 105, Geleen,
046-756335 na 12.00 uur.
Te k. BMW 316 i, bwj. '89,
div. extra's, sp. velgen, vr.pr.

’ 23.000,-. Tel. 045-458284
BMW 316, bwj. '86, 80.000
km, event. mr. mogelijk. Tel.
046-513976.
BMW 323im. '84, alle opties
o.a. Schnitzeruitl., APK 12-
-92, i.z.g.st., pr. ’11.500,-.
Tel. 045-459545.
Te koop BMW 323i, in
pracht staat, vr.pr. ’ 2.450,-
-of te ruil tegen VW Golf. Tel.
045-461266.
Te k. BMW 316 1800 CC,
bwj. '85, verl., magn. vlgn. 5
versnell., pr. ’11.000,-. Tel.
04498-53351.
Te k. BMW 324Dbwj. '87,
enkele extra's, kl. rood, pr.n.
o.t.k. 045-427806 na 18.00 u
Te k. BMW 316i, 2-drs., m.
'89, div. extra's, geen 2de zo
mooi. Inl. 045-455778 b.g.g.
460445.
Te koop van part. BMW 520 i, rood, bwj. '88, km.st. 78.000, div. extra's 0.a.: 17" wielen,.BMW-verlaagd BMW-alarm
enz. Te bevr.: BMW-Gelca

■ tel. 046-747676.
! BMW 315, blauw, 1984,
i sportvlg. i.z.g.st. ’7.950,-.,Autocentrum COLLARIS,

Schelsberg 45, Heerlen, tel.

" 045-720202.
[Te k. BMW 320-6 mooi,
APK 7-92, bwj. '80, vr.pr.

’ 2.850,-. Tel. 04742-3850.

Citroen
CITROEN-ONDERDELEN,
lebruikt en nieuw; in- en
erkoop schade Citroen.
/lay Crutzen, 045-752121.
'e k. lelijke EEND 2 CV 6,
:wj. '82, APK gek. okt. '92,

1.000,-. Tel. 046-517424.
Citroen BK TRD, bl.met, gel

.schuifd., steurbek. enz.
-89 ’20.600,-. Auto
IMBURG 046-338474.

Citroen BK TRD, bl.met., get
jlas, schuifd., steurbek. enz.
-89 ’ 20.600,-. Auto

LIMBURG 046-338474.
Citroen CX 2.2 TRS, 2-88,
perf.st. ’15.950,-. Auto

JMBURG 046-338474.
Te k. CITROEN BK 19 TZI
3-10-'9O, 1e eig. 51.000 km,
w.st. Tel. 045-722844.

Te k. 2 CV 6 - CLUB, bwj.
"ov. '86, 1e eig., i.z.g.st., nw
:anden nw uitlaat, APK 10-
-92, kl. rood, ’5.000,-. Tel.
'45-455969.
3ITROËN BK 14 '88, 55.000

i.z.g.st., rood,
’11.200,-. Tel. 045-250563
3t. Gregoriuslaan 12,
3runssum.
CITROEN ID/DS onderde-
;n, gebruikt en nieuw. Te-
ans in- en verkoop. Fa.
agnole, 04746-6285.

Citroen CX 25 RD BREAK,
J-'B6, blauwmet. Tel.
14499-2745.
:iTROËN AX 11 RE, vr.pr.
" 8.500,-, bwj. mei '88, moet
veg! Tel. 045-314533.

CITROEN AX 1.1 injectie,
*kt.'9o, 16.000 km, rood,- 12.950,-. Tel. 046-526665
HOOPJE. Citroen CX 2400
''alias injection, bwj. '81,
f 950,-. Unescoplantsoen 9,
rieheide Heerlen.

Citroen VISA GT 80 pk, 10-
-i '83, APK 3-92, pr. ’ 3.250,-

Tel. 045-413716.. Te k. 2 CV 6, bwj. '81, nieu-, we bodem, geen roest, vr.pr., ’ 1.000,-. Tel. 046-378504.. CITROEN CX 24 IE Pallas, aut., '81, APK '92, turbo
spoiler, zeer mooi, i.z.g.st.,

j’ 5.900,-. Tel. 045-424838.
CITROEN BK 14 RE,; 100.000 km., 1988,
’9.750,-. 040-515556.

',BK TRi get. glas, 4 hfdst.,
blauwmet 11-'B7 ’15.600,-.
Auto LIMBURG 046-338474

'< Te k. CITROEN BK Chamo-
nix, bwj. '89, km.st. 52.000,. pr.n.o.t.k. Tel. 04450-2488.
CITROEN BK 19 diesel, sta-

-1 tion 11-'B6, rood, ’11.950,-
Tel. 04906-1387.

; CITROEN BK 19 TRS sta-. tion 11-'B9, stuurbekr., grijs-
met., LPG, ’ 19.950,-. Tel.
04906-1387.

i CITROEN BK 19 D, bwj. '85,
APK 1-93, i.z.g.st. Schaes-
bergerweg 160, Heerlen.
BK 16 TRS, APK, bwj. '83,
vaste pr. ’4.300,-. Tel.
046-522132.

Daihatsu
Te k. kleine zuinige Daihat-
su CUORE, '83 met APK,
’2.850,-. Tel. 045-225913.
Te k. BUSJE Daihatsu 1000,
type '87, geel kent., in.nw.st.
pr. ’6.250,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
JEEP Daihatsu Taft cabrio
diesel turbo interc. 10-'B3,
9.000 km, ’16.950,-. Tel.
04906-1387.
JEEP Daihatsu Rocky wa-
gon diesel, 11-'B4, stuurbe-
kr., wit, ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387.

Fiat

twnnn
Inruilauto's

I ',x Fiat Panda's v.a. 1987
iox Fiat Uno v.a. 1987
L:at Uno diesel beige 1986
?x Fiat Ritmo 1987
-:< Fiat Tipo 1.4 IE 1989
Rat Croma Turbo diesel 1987
'-. x Citroen 2CV6 1985
';ssan Bluebird TurboDiesel 1983
F )rd Escort automaat 1.6GL 1985: ord Escort 1.6Ghia 1982
I .onda Civic 1.3 1982
onda Jazz 1.2 automaat 1985

.azda 323 1.3LX 5-drs 1986

' azda 323 1.5 GLX Cosmo 1988

' ercedes 190D2,5zwartmet 1987
Opel Corsa 1.0 S 1983
" pel Kadett 1.2LS rood 1985
V<oda 105S koopje 1988
'iumph Acclaim HL 1983
,3nault2l GT Diesel 1986

Inruil - financiering - bovaggarantie (tot 2 jaar)

« Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Laatste week! ]
Rij nu, betaal in '93! ;

Fiat Uno 45 Carrara wit 1987 v
Fiat Uno IE zwart 1990 e
Fiat Uno 45 S IE grijs met 1989 LFiat Uno45 S IE blauw met 1990 p
Fiat Uno60 S zwart 5-drs 1987cFiat Uno60 S wit 5-drs 1988~]Fiat Uno 70 SL grijsmet 1986 -Fiat Uno 70 IE wit 1990 f
Fiat Uno 75 IE wit 1987 'Fiat Uno 75 SX IE brons met 1988 1
Fiat Uno Turbo IE rood 1987 F

32 maanden 100% garantie
Vraag naar onze voorwaarden!

Fiat Schobben Brunssum \
Tegelstraat 3, tel. 045-250675. ]_ . _ i

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

34 en 45 '85/'B6
Diverse Fiat Panda's 750 en

1000 van '86 t/m '90
Diverse Fiat Unos 45 van

'83 t/m '90
Fiat Uno 60 S 3-drs. '88

Fiat Uno 60 S 3-drs.
automaat '88

Diverse Fiat Ritmo's 3- en
5-drs. van '85 t/m '87
Fiat Tipo 1.4 DGT '90
Tipo Base 1.4 '88/'B9
Fiat Regatta 85 S '87
Fiat Croma SIE '87

0|»el Corsa 1.2 S '83
Renault 11 TXE '85

Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83
Jaguar 4.2 6-cyl. '85
Seat Marbella '89

Te k. i.v.m. verhuizing bui-
tenland Fiat PANDA 34, bwj.
'85, km.st. 74.000, vr.pr.

’ 5.200,-. (Maasmechelen).
Tel. 09-32.11752835.
Te k. van part. Fiat UNO, 3-
drs., kl. rood, bwj. '87, i.z.g.
st. Vulling 1, Geleen.

Te k. FIAT 500, stationwa- J
gen, bwj. 74, i.g.st., vr.pr. ,
’ 6.000,-. Tel. 043-640425. \
Fiat PANDA 750 L, bwj '86, :
showroommodel, ingebruik- ,
name '88, orig. factuur aan- -wezig, 35.000 km, iedere -keuring toegestaan,

’ 5.900,-. Tel. 04451-2404.
Te k. FIAT 500, bouwj. 1970
kl. wit, pr. ’6.500,-. Inl.
046-741015.
Fiat PANDA 1000 CL lE,
bwj. '90, rood, div. extra's,
vr.pr. ’ 9.950,-. 045-255305
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '84, i.z.g.st. Tel. 045-
-443272.
Te k. Fiat UNO 60 S, '87, gr.
metal., 65.000 km., i.z.g.st.,
sunr., alle papieren,
’8.000,-. Weltertuinstr. 73,
Hrl. 045-713165.
Te k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. '87, als nw., 45.000 km.
vr.pr. ’6.750,-. Tel. 045-
-716056.
Te k. FIAT 127 Sport, bwj.
'82, kl. zwart, 1.m.-velgen,
nw. banden, APK tot 22-1-
-93. Tel. 046-523621.
Te k. TIPO 1400 DGT, bwj.
'89, duurste uitv., antraciet,

’ 14.750,-. 046-524256.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
60.000 km, ’9.750,-. Tel.
045-255784.
Fiat RITMO 60 CL bwj. '83,
kl. zwart/grijs, pr.n.o.t.k. Tel.
045-752538.
Te k. Fiat PANDA 1000 CL,
kl. rood, bwj. 7-'9O, 15.000
km, div. extra's, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-258793.
Te k. i.z.g.st. Fiat PANDA,
wit, bwj. nov. '85, 58.000km,
radio/cass., ’ 4.900,-. Tel.
04498-52254.
Te k. Rat RITMO, bj. '80, kl.
rood, APK, goede zuin. auto
vr.pr. ’ 950,-. 045-420994.
Te k. Fiat UNO Turbo lE,
exel. uitgeb., mert., alarm,
lm-vlg., vr.pr. ’ 12.750,-.
Tel. 04499-2049.

JURGEN HEERLEN
Nissan Micfa 1.0 zilver, 1e eig '80 ’13.850,- :
Nissan Bluebird 2.0, autom., 1e eig. ...'B5 ’ 8.450,- :Nissan Bluebird 2.0 S6L, 1e eig '84 ’ 7.850,- <Nissan Cherry 1.3 CL, groenmet '83 ’ 3.950,- "Nissan Sunny 1.3DX, zilvermet '84 ’ 4.900,- iNissan Stanza 1.8 GL, wit '83 ’ 4.900,-
Nissan Sunny 1.3 LX, zilvermet., (
1e eig. '87 ’12.900,- "BMW 315, div. extra's, rood '82 ’ 5.900,- 'Citroen AX 1.1 TRE wit '88 ’11.850,- (
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’14.850,- ï
JURGEN KERKRADE ■
Nissans Micra vanaf'B4 ’ 6.900,- i
NissansSunny vanaf'B4 ’ 4.950,- l
Nissan Bluebird vanaf'BB ’15.500,- J
Nissan Primera 1.6 LX, rood '91 ’29.900,- !
Nissan Primera 2.0 LX, blauw '91 ’32.250,- <Nissan Prairy SLX, 7-pers '90 ’36.900,- 'Nissan Florida SLX, zilver '89 ’19.950,- 'Alfa Romeo 33 1.3, wit '89 '’17.900,- -Audi 80 1.8 S, wit 12-88 ’25.900,- -Audi9o 2.3E,zwartm '89 ’42.500,- !
BMWS2SL d.grijsm '89 ’47.500,-
Ford Escort 1.6 CLX, blauw '90 ’22.500,- {
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’17.500,- ;
Ford Escort 1.3 L, blauw '85 ’ 9.500,-
Honda Civic 1.5 GL Sedan '89 ’23.900,- (
Mazda 323 1.3 GLX, wit '87 ’ 14.450,-
Mazda RX7 GLS, blauwm '88 ’42.500,- fMitsubishi Colt 1.5 GLXi '89 ’20.750,-
SubaruJusty 1.2 S '89 ’ 15.950,-
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 ’14.900,- 'Volkswagen Polo Fox, rood '90 ’17.900,- c
4x4 en bedrijfswagens <Nissan Patrol Turbo D (van) '86 ’27.500,- ",
Nissan Patrol Wagon TO '87 ’37.500,-
NissanTerranoTD, d.grijs '91 ’ DEMO :Daihatsu Feroza II EFi '91 ’31.900,- tMercedes 300 GD (Van), wit '85 f 34.900.-
Nissan Urvan 2.0 B, groen '91 ’20.000,- -Al I Jurgen Heerlen
J^B I Huisbergerstraat/hoek Schelsberg■ ■ Heerlen 045-723500 ,

Jurgen Kerkrade
Langheckweg 32-40 I
Kerkrade, md. terrein Dentgenbach
Tel. 045-452570 DK69 j

Ford
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '83,
APK 08-92, 30.000km, i.z.
g.st. Lampisteristr. 2,
Hoensbroek. -Ford ESCORT XR3, bwj. '82
alle extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
046-526852.
Te k. Ford TAUNUS Bravo,
bwj. '81, APK mei'92, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-312640.

Te k. Ford TAUNUS 1.6
Bravo, APK 7-2-92. Zeer .
mooi. ’2.350,-, bj.'B2. "Tel. 046-524669 <
Sportieve Ford FIËSTA I.IL 'm.'Bs, ’ 5.950,-, blauwmet. .
Tel. 045-725984.
Tek. Ford ESCORT 1.4 CL, I
bwj. '87, vele extra's, vr.pr. -’ 12.000,-. Tel. 045-750285

re k. ESCORT XR3, verl.,
ilarm, sportuitl. etc, vr.pr.
f5.250, tev. 15 inch ATS
/eig., maat 195^-50-15. Tel.
345-738877 of 228534.
-ord SIERRA 2.0 sedan, 9-
-88, cv., spoiler, nieuwst.,
net of zonder LPG, inruil kl.
auto mog. Tel. 045-351204.
ESCORT 1.3 GL, als nw. div
3Xtra's 76.000 km. ’4.950,-
-<erkraderweg 166, Heerlen.
re koop Ford SIERRA met
_PG, 3-drs, bwj. '86. Auto
/erkeert in perf. staat. Vr.pr.
f 8.250,-. Tel. 046-740785.
=ord ESCORT 1.1 Laser, s-
speed, APK, bwj. m. '85, pr.
f 5.250,-. Tel. 045-727169.
re koop Ford SIËRRA Se-
jan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend.
3n alarm met afst.bediening,
-PG, t.e.a.b. 045-215990.
=ord SIËRRA sedan special
jet. gl. schuifd., 10-'BB,
f 17.250,-. Tel. 046-338474

ESCORT 1300L Bravo
awj. '83, veel extra's,
f4.800,-. Tel. 045-724417.
Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj.'B4, tel. 045-321677
FIËSTA XR2, bwj. '83, zeer
mooie auto, duurste uitv.,
sportv., get. glas, sunroof,
Pioneer radio/cass. APK 2-
-93, ’ 5.800,-. 045-321790.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., 5-drs., 5-'BB,
mr. mog. Panhuisstr. 21,
Voerendaal.
Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
80, ’1.150,-. Tel. 045-
-727849.

Te k. ESCORT KR 3i, bwj.
'83, motor '88, zwart. Tel.
045-451344.
Ford SIËRRA 1.6 GL autom.
1985, 98.000km, ’5.950,-.
Tel. 04906-1387.
Ford SIËRRA 1600 CL 8-'B5
LPG, 115.000km, ’6.950,-.
Tel. 04906-1387.

Honda
Te k. Honda CIVIC 1.5 GL,
wit, stuurbekr., sunroof, 16
Valve, nov. '85, i.z.g.st.

’ 8.500,-. 045-440737.
Te k. HONDA Accord, bwj.
'82, ’ 4.000,-, tel. afspr. Tel.
09-49-2471-2723.
Te k. HONDA Accord, type
'84, i.nw.st., APK, pr.

’ 3.750,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Honda CIVIC 1.4 GL, 16 V,
rood, sportw., 1988,
’15.500,-. 040-515556.
Te k. Honda PRELUDE APK
zeer mooi, ’ 2.250,-. Achter
de Hegge 51, Hulsberg.
CROMBAG off. Honda! B.a.
plm. 50 jonge Honda's, dui-
zenden guldens onder
nieuwprijs!!! Snel bereikbaar
a.d. Rijksweg Zuid 236-240,
Geleen. Tel. 046-746260.
Te k. HONDA super Magna
750, cc, bwj. '91, kl. zwart,

’ 14.500,-. Tel. 045-271033
HONDA Civic Shuttle 1.5 GL
7-'BB, 69.000km, wit,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
HONDA Accord Aerodeck
2.0 EX 3-'B9, beigemet.
59.000km, ’21.950,-. Tel.
04906-1387.

Mazda 323 1.5
GLXCosmo 1988

Nu ’ 14.700,-
-met Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121
Mazda 323 GLX Stationcar,
rood, '88, ’ 15.850,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Te k. MAZDA 323 HB, bwj.
'86, 1e eig., schadevrij. We-
gens vertrek naar België, pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-454774.
Mazda 323 F I.Bi GT, rood,
zonnedak, alarm, 1e eig.
km.st. 21.500. Garantie 3-
-12-21 mnd. Inruil en finan-
ciering mogelijk. Automo-
bielbedrijf PRIMAIR Sittard.
Tel. 046-514364.
Mazda RX bwj. '82, kl.
blauwmet., pr.n.o.t.k. Tel.
045-453039, na 18.00 uur.
AUTOMAAT Mazda 323 m.
'79, pr. ’ 1.350,-. Tel. 045-
-323576 b.g.g. 06-52981666
MAZDA 121 L, finish, bwj. 5
-'90, kl. rood, pr. ’ 14.900,-,
16.000 km. 045-322771.
Te k. MAZDA combibus, bwj
'91, grijs kent., km.st. 5.000.
Tel. 046-521233.
MAZDA 323 GLX diesel,
station, 10-'B9, grijsmet.
f 14.950.-. Tel. 04906-1387

Mercedes
MERCEDES 200D, 8-'B4,
wit, ’10.950,-. Tel. 04906-
-1387.

Te k. MERCEDES 190 D, 2
ltr., bwj. '85, km 151.000, kl.
blauwmet., div. extra's, vr.pr

’ 21.000,-. Tel. 043-212458
MERCEDES 190 bwj. '84,
blauw, 1e eigen., puntgaaf,
boekjes terinzage, div. ex-
tra's, alle keur. gest., vaste
pr. ’21.500,-. Tel. 045-
-444841.
MERCEDES 190 D 2.5, B-
'B7 160.000 km, wit,

’ 32.950,-. Tel. 04906-1387 i
MERCEDES .200 autom,
schuifd., get. glas, 6-'BB,

’ 37.500,-. 046-338474.
MERCEDES 190 Ediamant-
zwartmet. 1e eig. get. gl.
schuifd., 86.000 km '87,

’ 33.950,-. 046-338474.
.MERCEDES 200 donkerbl.,
get. gl., schuif/kanteld., cv.
1e eig, 11-'B7, 112.000 km,

’ 34.750,-. 046-338474.
Te k. MERCEDES 190 D,
sportv., i.z.g.st., bwj. 8-'B7.

’ 27.000,-. Tel. 045-242434
MERCEDES 250 diesel, B-
'B6, grijsmet., schuifd.,
170.000km, ’32.950,-. Tel.
04906-1387.

Mitsubishi
MITSUBISHI Lenza GL, bwj.
'87, 1e eigenaar, i.z.g.st., pr
n.o.tk. 045-416146.
Mitsubishi GALANT 1600EL, bwj. '86, i.g.st. 3 mnd.
gar. Automobielbedr. PRI-
MAIR Sittard. 046-514364.
Mitsubishi LANCER 1.5GLX, bwj.'Bs, tel. 045-
-352786.

CROOT NIEUWS: DE MICRA MARCH

TEGEN OUDE PRIJS
VAN *9ï995t= VOOR 19.195,-*

Chique stoelen, zwart met grijs/groen Achterspoiler, handige
achterruitwisser/sproeierWitte snelheids- _____________________________________________

meter niet „^^^^gÉSéSËm—* _______________
zwarte cijfers JBH^^^jWï» Decoratieve- aOBl \mX^. Wm. March-badge

Lx.lusitt /a^^^^^^^mwmmm9m m\\. wËh
/wart 4^ II- wIPdashboard dr II l^9\^ÊL^mmmË!iïamm£È!j>fi^r"-im. V^

fC~~mi~* i**=**t*~***~'- —. i'iifMi''-"---iii^*^^.. " "V-Sportieve 1_ gpitey^. ii<iiliüW"""^^ ;' | _Jj^BM3B_______BB_-HjM' [jILA.
wielcovers "J; .aa / j 'j HMIw Élßjii micra marth .? i_________t__i____Sit
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* beperkte voorraad.

"| JURGEN AUTOCENTRUM B.V.
HEERLEN " hoek Schelsberg - Huisbergerstr. Tel. 045-723500 Wk.»Wmmmé mm i\ W\ lKERKRADE - Langheckweg 32-40 (Dentgenbach). Tel. 045-452570 J\| II Z3Ï3/\IM

Prijs mcl.BTW, exel. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.
Ford ESCORT 1.3, model
laser, '85, APK, zeer mooi,
f 5.950,-. 045-454087.
Ford ESCORT 1300 bwj. '83
i/r.pr. ’6.850,-. 5-drs., kl.
rood. Tel. 045-252662.
Te k. Ford TAUNUS Ghia
2.6 L autom. bwj. '79 t.e.a.b.
045-210189.
Te k. met motorschade
SIËRRA Combi CL 2.0i, bwj.
10-'B9, veel extra's. Tel.
046-752581 of 375448.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
bwj. '88, kl. bruin-met. Tel.
045-457961.
Ford ESCORT 1.41, rood,
bwj. 8-'B9, div. extra's, vr.pr.

’ 15.900,-. Tel. 045-420652
Ford FIËSTA 1.1 CL bwj. '87
kl. wit, APK dcc. '92, pr.

’ 8.500,-. Anjelierstr. 69,
Heerlen-(Nieuw-Einde).
Opgelet! Zeer mooie Ford
ESCORT 13 GL, '81, APK,
met veel ace., sp.velgen,
spoilers etc, vr.pr. ’3.650,-
Tel. 045-728919.
Scorpio 2.0 CL LPG; Orion
1.8 CL diesel 1-'B9. Auto-
mobielbedrijf PRIMAIR Sit-
tard. Tel. 046-514364.
Ford FIËSTA bwj. 10-'Bl,
APK 7-92, zwart, heel mooi,
i/r.pr. ’2.150,-. 045-416945
Ford ESCORT 1100, bwj.
'82, APK gek., Ambyerstr.
106 Noord. Amby/Maastricht
MERCURY Sable LS, Se-
dan, d.blauwmet., 1988,
’24.000,-. 040-515556.
SIËRRA 20 Special station-
car, get. glas, roofrack, 7-
-89, ’ 21.650,-. 046-338474
Te k. Ford ESCORT grijs,
bwj. '83, in nieuwstaat,
’4.800,-. Tel. 045-218925.
Te k. Ford TAUNUS station-
car, APK, bwj. '80, ’1.450,-
Tel. 04450-4145.
Te k. Ford FIËSJA, bwj. '85,
blauw, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-258626.
Ford ESCORT 1.1 L, wit,
1986, ’8.3950,-. Autocen-
trum COLLARIS, Schels-
berg 45, H'len 045-720202.
Ford Scorpio 2.0 CL, wit,
1989, LPG, 104.000 km.

’ 24.500,-. Autocentrum
COLLARIS, Schelsberg 45,
Heerlen, tel. 045-720202.
Te k. Ford SIËRRA Station-
car CLX 2.0i, bwj. 9-'9O, div.
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-422779.
Te k. Ford ESCORT 1,1L,
bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.

UNIEK mooie Honda Civic,
autom. , bwj. '81, ’2.450,-.
045-726175.
Te koop Honda ACCORD
bwj. '87, LPG, i.z.g.st., pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-465094
Weg. omst. te k. Honda
ACCORD aerodeck 2.0 EXi,
bwj. 6-'BB, km.st. 52.000,
alle papieren t.i. 1 jr. voll.
Bovag gar. vaste pr.

’ 26.250,-. Tel. 046-526604

Jaguar
Te k. JAGUAR XJS/Vl2, di-
rektie-auto mcl. alarm, kl.
beigemetal., bwj. '90, plm.
34.000 km, pr. ’90.000,-
-excl. BTW. Tel. 045-428428
ma-vr. 9.00-17.00 uur. (mej.
Hendriks)

Jeep

Texacars 4x4
Wrangier Laredo '88; Patrol
GR '89; Patrol TD '86; Dai-
hatsu Rocky '85; 2x Suzuki
Samurai '90 '91 geel kent.;
Mitsubishi Pajero '83; Suzu-

ki 413 '85. Gar. en mr. mog.
Tel. 04702-3040.

Te k. JEEP Wrangier Laredo
bwj. 9-'B9, zeer exel., vaste
pr. ’ 25.000,-. 046-521114.
Te k. ROCKY soft-top, grijs
kent., benz. bwj. '87, pr.
’16.950,-. A Ge Water 26,
Schinveld. Tel. 045-272307.
Te k. SUZUKI SJ 413 QJX
Softtop, kl. zwart, bwj. '86,
pr. ’ 12.900,-. 045-270946.
JEEP CJ 7 Renegade 2.4
LXT diesel, special, cabrio,

’ 29.950,-. Tel. 04906-1387
Nissan PATROL Turbo D,
mod. '90, 57.000 km, vr.pr.
’32.000,-. na 16.00 uur
Laanderstr. 85, Heerlen.

Lada
Te koop LADA 2105/1300
met kat., 46.000 km, i.z.g.st.

’ 4.900,-. Tel. 045-325353.

Mazda

Mazda 323 5 d.
LXdo.met. 1986

Nu ’ 9.900,-
-met Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121
Te k. MAZDA 626 Sedan
bwj. '79, LPG, APK 7-92,
vr.pr. ’BOO,-. Tel. 045-
-229833.

Mercedes 190D
2.5 zwartmet. schuifd. 5 ver-

snell., armleuning, zonw.
glas etc. nieuwstaat

Nu ’ 37.900,-
Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121.
Merc. 190 D, donk. bl., get.
glas 5-bak, 6-86, ’26.900,-
Auto LIMBURG 046-338474
MERCEDES B. 300E, bwj.
'86, met veel extra's, pr.n.o.
t.k. Tel. 04454-5067.
Te k. MB 190 E, m. '84, geh.
amg., mr. mog., vr.pr.

’ 22.750,-. Tel. 045-421729
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '86, div. ace, 106.000
km., kl. rookzilver. Tel.
04746-2856.
MERCEDES 200 D, bwj. '85
98.000 km., nw. mod., ver-
sch. opties. 045-464027.
Te k. aangeb. MERCEDES
190D, 9-'BB, kl. gebr.wit,
sportv./sportline intr.; Mer-
cedes 300D, 12-'B6, kl. bor.
rocd leren bekl./airco/sportv./
br.banden/alarm/electr.ra-
men; Honda accord, '80, kl.
wit, APK gek.; Scoda 125,
'88, kl. gr./bl. APK gek. Tel.
045-411355.
MERCEDES 200 TD Sta-
tionwagen, km.st. 60.000,
bwj. '89, ABS, centr. vergr.,
alarm, div. extra's,

’ 58.000,-. Tel. 046-374634
Te koop MERCEDES 300 E,
compl. auto, dcc. '88,
80.000 km. van part. Als
nieuw. Tel. 046-334411.
DEMONSTRATIE-AUTO'S
met fabrieksgarantie. 190 E
'90/'9l; 260 E '90; 230 CE
'90; 300 CE '91; 200 D '91;
250 D '91; 400 SE '92; 300 E
'87; 280 SLC '80; 230 CE
'82. Jan v. Cruchten, Heer-
len, Schandelerstr. 2. 045-
-722844. 'Te k. zeer mooie MERCE-
DES 190 E, bwj. '85, zwart,
verlaagd, speciale velgen,
electr. schuifdak, stereo,
alarm, centr. deurvergrend.,
getint glas, voor- en achter-
kopsteunen, ’29.500,-, mr.
mog. Tel. 045-319079.
Te k. MERCEDES 280 E,
aut., centr. deurvergr. en
airco, APK 4-92, vr.pr.
’2.250,-, mr. mog., Tel.
045-464785.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '89, div. extra's, mr.
mog. 046-523085.

MITSUBISHI Lancer Wagon
diesel, stuurbekr., 1e eig.
'87, ’ 15.600,-. 046-338474
Mitsubishi Colt 1.5 GLXi,
rood, aug. '90, 41.000 km.,
nw.st. ’ 22.900,-. Autocen-
trum COLLARIS, Schels-
berg 45 H'len 045-720202

Nissan/Datsun
Te k. Nissan BLUEBIRD,
diesel bwj. '90, 32.500 km,
nog 1 jr. voll. gar., pr.

’ 22.500,-. 045-740339,
Te k. NISSAN Bleu Bird 1.6
LX, bwj. '89, ’ 16.900,-. Tel.
045-273478.
Nissan MAXIMA E, bwj. '90,
alle opties, i.nw.st., vr.pr.

’ 58.000,- Te1.04406-16094
Datsun Cherry 1200 GL HB,
bwj. '79, APK 8-92, ’ 900,-.
H. Hermansln. 336 Geleen.
Te k. DATSUN Bluebird 1.8
GL, bwj. '80, APK 7-92,
lichtmet. vlgn., ’1.000,-.
Tel. 045-313874.
Nissan SUNNY bwj. '88, 1e
eigen., als nw., vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-724063
Te koop Nissan MICRA,
bwj. '85, 2-kleurig rood/zilver
Tel. 045-316419.
Nissan MICRA March, rood,
bwj. '88, schadevrij, 1e eig.,
pr.n.o.t.k. Tel. 04405-3789.
PRIMERA stationcar 16V,
bwj. 6-'9l, weg. omstandigh
3 jr. gar. pr. ’ 10.000,- o.
nieuw waarde. 045-464099.
NISSAN Sunny 1.3 DX,
mooie staat 12-'B2 ’2.450,-
Tel. 04906-1387.
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’ 4.500,-.
Tel. 04454-2092.

Oldtimers
Te k. DAF 66, bwj. '73, op-
knapper, pr.n.o.t.k. Tel.
04493-1340 na 17.00 uur.
Te k. M.G., 8.G.T., bwj. '70,
geel, spaakwln., vr.pr.
’9.000,-. Dr. Schaepman-
str. 8, Brunssum.
Te k. WARTBURG 311 de
luxe bwj. 1959 pr. ’4.500,-.
Inr. mog. Tel. 045-415379.

Opel
Te koop Opel CORSA TR,
groenmetal., bwj. '85, inruil
mogelijk. Tel. 045-226890.
Te k. Opel KADETT 1300
LS, bwj. '88, APK,

’ 12.900,-. Tel. 04451-1439
Te k. Opel ASCONA 1.6,
bwj. '78, APK, ’500,-. Inl.
04754-81724.

Astra
uit voorraad leverbaar bij

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565

H~ I

Te k. Opel KADETT, bwj. '87
met LPG, vr.pr. ’ 13.750,-,
auto als nieuw. Tel. 045-
-419260.
Te k. div. ONDERDELEN
van Ascona C 16 S o.a. LPG
inst. compl.; verl.veren en
div. losse onderd. Tel. 045-
-216673.
KADETT HB 1.3 S nw. mo-
del '86, APK tot '93, z. mooi,

’ 6.950,-. Tel. 045-454087.
Te k. Opel KADETT Station-
car, bwj. '79. 045-225073.
Opel KADETT C en Renault
18, bwj.' '79, APK, i. z.g.st.
Huskensweg 46, Heerlen.
Te k. Opel CORSA 1.25,
bwj. '87, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 04450-1907.
Opel KADETT 1.2 coupé,
bwj. '76, wit, zonnedak, APK

’ 1.200,-. Tel. 04457-3232.
Te k. Opel KADETT 12 S HB
bwj. '80, APK, vr.pr.
’2.250,-. Zeer mooie auto.
Kasteelstr. 22, Brunssum-
Rozengaard.
Oldtimer OPEL Adam 1.3,
uniek en compl. bwj. 1936,
met pap. nog te restaur.
vaste pr. ’6.500,-. Tel. 09-
-32.41.811472.
Opel KADETT Hb, 5-drs,
1.3 S, bwj. mei '85, nw. m.
'86, ’ 7.250,-. 045-751387.
Mod. Opel MANTA 1.6S
hatchback, bwj. '80, met
APK, pr. ’1.250,-. Apollo-
laan 88, Nieuwenhagen.
Te k. Opel KADETT C, km.st
81.000, APK '93, 100% i.o.
vr.pr. ’ 950,-. 045-224233.
Te k. C KADETT, bwj. '79,
pr. ’1.250,-. Delversweg 23
Kerkrade.
Opel KADETT, bwj. '80, i.st.
v.nw. vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-415460.
4x Kadett coupé 1.2/1.6 va.
’B5O,- tot ’2.750,-. Hun-
necum 38, Nuth bij Texaco
Opel KADETT 1.2, i.z.g.st,
nwe. banden, remmeh, uit-
laat, ’ 1.950,-. Prem 8,
Landgraaf.
Opel Corsa SR, wit, 1e eig.,
i.perf.st., ’ 10.350,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
GSi KADETT 2.0 type '90,
antraciet, 1e eig., schadevrij
in nw.st. interessante prijs.
Tel. 045-456963.
Opel OMEGA 2.0 I, i.g.st.
1987, metall. Na 17.00 uur:
tel. 045-227763.
Opel OMEGA bwj. '87, 1.8,
plm. 90.000 km. ’ 12.500,-,
tel. 045-741360.
Te k. OPEL Kadett, bwj. '76,
i.g.st. APK 9-92, pr. ’ 850,-
Tel. 045-421539.
Te koop Opel REKORD
1700 L bwj. 1966, i.st.v.nw.,
vr.pr. ’8.000,-. Inr. mog.
Tel. 045-415379.
KADETT C 19 SH bwj. '78,
APK, vr.pr. ’900,-. Tel.
045-724854.
Te k. Opel KADETT HB 3-
drs. 13S, bwj. '83, vr.pr.
’3.850,-. Tel. 046-526257
Sittard.
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS 86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
'87; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83. Automo-
bielbedrijf Denneman Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.

Te k. Opel KADETT SB 1'
motor 1984, ATS velg*
Recaro inter., uitgeb., *gespoten, vr.pr. ’ 3.950
045-722408. ~Te k. Opel KADETT, bwj. *APK '93, 2e auto gebruf
95.000 km., vr.pr. ’ 2.500
045-721647. ,
KADETT 13 S, bwj. '84, I*
lichte parkeerscha*

’ 4.950,-. 045-424128.
Te k. Opel KADETT 1.2 J
HB, groenmet., bwj. 10-^APK 17-5-92 i.z.g>

’ 1.750,-. Tel. 045-257188^
Opel KADETT 16 SR ,'jjj
ree inter. enz. ’ 3.500,-. *045-255589.
Te k. Opel KADETT dies^bwj. 11-'B2, APK 1-'93,Jj
g.st., vr.pr. ’3.100,-. '*046-510646. /

Te k. Opel KADETT 1.6#
sel autom., bwj. '83, 3-<*j
i.z.g.st., Irmscher sport^
gen. Tel. 045-419606.
Te k. Opel KADETT ÖJbwj. 1977, APK '93- _
Trompstr. 24, Landgf*
Tel. 045-410754. _>
Opel KADETT 1200 N, J*bwj. '83, APK '93, ste*
proef keuring, w

’4.700,-. Tel. 045-21143/
Te k. opel KADETT 16*
bwj. '90, bordeaux roodj*
div. extra's, vr.pr. ’ 18.60^mr. mog. Broekstr. *Schinveld. >
Te k. Opel CORSA 12& Jbak, 3-drs., m. '88, kl. F^ri-rood, alle extra's, sp^
vlgn. enz., ree. gek., in st
splintemw. ’ 9.950,-. p
043-254462. /

Te k. Opel ASCONA, £
'82, APK gek., Arnbyej;
106 Noord, Amby/Maastrjjff
Opel MANTA 2.0 GSI Hj
m. veel extra's sbak KCJkuipstoelen 63mm rally _
Koni verl. enz Rolducker»
79, K'rade. 045-453251^
ASCONA 16S, '83, 2-*
zeer mooi en goed, tre^radio/cass., nw. accu, P?
grote beurt enz., bruinm«"

’ 4.250,-. 045-320457.
Opel OMEGA 20i GLSjJ
torn. stuurbekr., veel ex**'
'88, ’ 24.750. 046-33843/
ASCONA 18S zw.met stufbekr., 5-bak, get. glas, ''88, ’ 13.950,-. 046-3384^/
Te k. Opel CORSA 1.0, "J'85, APK tot '93, km*
55.000. Tel. 045-741491 "18.00 uur. >
Te k. Opel KADETT &
bwj. '87, kl.wit, m. vele *
tra's zoals ATS velgen, J*!tel/schuifd., verlaagd,
tot 1-11-92. ' Vr-P

’ 19.500,-. 045-729184^/
Te k. Opel MONZA 3.0 Jbwj. '78, LPG met def^
motor. Tel. 046-528625^y
Opel Kadett 1.2, grof
1983, i.z.g.st., ’ 4.9^iAutocentrum COLU%j
Schelsberg 45, Heerlen, v
045-720202.

Opel KADETT 1.2 S 1$
rood, 67.000 km, ’6.25"
Tel. 045-255784. j
Te k. D KADETT 12, a-K
APK 1-93, bwj. '81,. */
f 2.400,-. Tel. 04742-385gy
Te k. Opel KADETT GT \\bwj. 11-'B5, ’7.750,-. n
045-222384. v
Opel KADETT 1300, &Z
mooie staat, ’2.950,-. '04906-1387.
Opel OMEGA 2.01,11"'6!
blauw, LPG, 110.000K'

’ 14.950,-. Tel. 04906-IggV
Van Bovagbedr. <%
KADETT 1.3SBerlina, &’
'81, ’ 3.950,-. 045-24494>
Zeer mooie Opel REKO^
2.0 E, bwj. '83, sportvffi
sunroof, gar. tot april y

pr.n.o.t.k. Tel. 045-414793^
Peugeot >

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Nu 2 jaar garantie op auto's
jonger dan 5 jaar

Audi 80 I.BS div. extra's '89
Escort 1.4 CL sch.dak '89
Ford Siëra 1.6 Laser '85

Ford Siërra 2.0 CLK6'88
Honda Civic 1.4 GL '88

Mitsubishi Colt 1.5 GLX '87
Opel Corsa 1.25TR87
Kadett 1.3 Exclusief '86

Peugeot 106KR 1.1 10-91
Peugeot 205 GR diesel '87
Peugeot XE Accent 1.1 '89
Peugeot 205 XL 1.1 '85/'B9

Peugeot 205 KR 1.4 '89
Peugeot 309 GR 1.6 '88

Peugeot 405 GL 1.6 '88/'B9
Peugeot 405 1.5 sch.dak '90
Peugeot GR 1.9 sch.dak '88

Peugeot 405 SR 1.6 '88
Renault 9 GTL Louisiane '86

Renault 21 RX 2.0i'87
Seat Malaga 1.5 GL '89

Toyota Corolla 1.3 SXL '87;
VW Golf 1.6 GTi Im-vlg. '82
VW Golf 1.6 Manhattan '89

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade
045-460500.

Te koop PEUGEOT 205 XE
1100, bwj. '87, met div. ex-
tra's, kl. rood. Tel. 04450-
-3022, na 18.00 uur.
Te k. PEUGEOT 309 GL
Profil, bwj. 6-'B7, APK, LPG,
nw.st., zeer zuinig, ’ 7.950,-
Tel. 045-273743.
Te k. PEUGEOT 104, bwj.
'81, APK 12- '92, pr.

’ 2.000,-. 045-742169.

Te k. PEUGEOT 205 5-drs.
m. '88, kl. zilver, 29.000 km,
APK 12-92. 043-471425.
Te k. PEUGEOT 205 GR,
diesel, bwj. '85, i.z.g.st. Tel.
04455-2523.
PEUGEOT 405 GL, antra-
cietmet., 1989, ’ 15.000,-
-040-515556.

PEUGEOT 405 SR, get. I
stuurbekr., sportwielen, ,
'88, ’ 18.750,-. 046-3384/^
Te k. PEUGEOT 505 j?
Select 2.0 7-'BB,
schuifd., grijsmetal., i.z-Sj

’ 10.500,-. Tel. 043-4306^Peugeot 205 XL, wit, no%
19.000 km. ’ 18.500,-. jj
ping als nieuw. Autocent^COLLARIS, Schelsberg
Heerlen, tel. 045-720202^/ ,
Peugeot 309 GL, 5-*!
blauw, 1990, 19.000

’ 20.500,-. Autocent^COLLARIS, Schelsberg
Heerlen, tel. 045-720202^Peugeot 405 1.6 GL, J?
1989, LPG, 81.000

’ 21.750,-. Autocent^
COLLARIS, Schelsberg
Heerlen, tel. 045-720202^Te k. PEUGEOT 505
bwj. '86, 1e eig., electf-j,
men en schuifd., met/of *^der LPG. Zeer mooie
goede auto. T.e.a.b.
045-312331.
PEUGEOT 505 GR, 0$
familiale, 7-pers, W' 4
blauwmet. ’ 24.950,--
-04906-1387. A
Te k. PEUGEOT 205 AC$
bwj. '87, kl. blauw,
gebr. als 2e auto, *r
f 10.250,-. 045-422870^
Te k. PEUGEOT 405 %
bwj. '88, zwartmet, i.z-9u
pr. ’ 16.500,-. Broekstr- v
Schinveld. Ai
PEUGEOT 205 KR inj-, fé
kat., 5-bak, 3-drs., bwj ,
1e lak, schadevrij, in St-J
splinternw., ’13.750,--
-043-254462. y
Te k. PEUGEOT 205 öm
1.9, gr.kent, kl. rood, r#T.
alarm, bwj. 9-'B7, ’ 15.'*;
Tel. 045-230942, na 17^

Porsche j.

Te k. PORSCHE 924
944, zeer mooi, bwj. '78. (
04499-2098. j
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Vorderen
Een dag later rijdt Jopie, de zes-
tienjarige broervan Jantjeen Piet-
jemet zijn fiets op het trottoir en
komt in botsing met de wandelen-
deechtgenotevan de onfortuinlij-
ke mijnheer X. Ook hier kunnen
de oudersvan Jantje, Pietje en Jo-
pieeen zucht van verlichting sla-
ken. Zij zijn niet aansprakelijk
voor de door mevrouw X opgelo-
pen schade; zij kan enkel een ver-
goedingvan Jopiezelfvorderen.
In debovenstaande zaak zijn de

bepalingenvan het NBW dus van
grote invloed op zowel defamilie
X als het gezinvan Jantje, Pietje
en Jopie.

1. Mijnheer X kan zijn gebroken
ruit zonder meer op de ouders
van Jantjeverhalen (maar niet
op Jantjezelf).

2. In het geval van het mishandel-
dezoontje X hoeven de ouders
van de daderPietje slechts
schadevergoeding te betalen als
Pietje er voorheen blijkvan
heeft gegeven dat hij in het bij-
zijnvan anderekinderen met-
een om zich heen sloeg wanneer
hij ruzie kreeg.

3. Mevrouw Xkan de ouders van
de slordig fietsende Jopie nim-
mer aanspreken.

4. Wel hebbenzoontje X en me-
vrouw X recht op schadever-
goeding jegensrespectievelijk
Pietie en Jopiezelf. Daarbij is

het uiteraard zeer devraag of
deze jongeluieen schadevergoe-
dingkunnen betalen, als de
rechter zon eis zou toewijzen.

Daar komt nog bij dat ook dever-
jaringstermijnvoor zon claim op
de jongeluigewijzigd is. In het ou-
derecht zou die dertig jaarbedra-
gen, hetgeen betekent dat jein de
loopvan de tijd best nogwelkans
zou kunnen zien om de schade -
met wettelijkerente - op hen te
verhalen. Maar datwordt anders in
het nieuwe recht, waar de verja-
ringstermijn voor dit soort claims
nog maar vijfjaar is. Dat vermin-
dert de incasso-kansen dus aan-
zienlijk.

Cao Akzo beïnvloedt onderhandelingen bij DSM

Bres in vut-regeling
v-^_yon onze redoctie economie

HAAG-Met het
over een nieuwe,ao voor hetAkzo-personeel, dat

°nderdag tussen bonden en
'rectie werd gesloten, is een

J^stebres geslagenin de
Van 1997 afbegint

r*zo het systeem van vervroegd

JJ'ttreden af te schaffen; in 2006zal
d
et helemaal verdwenenzijn. Een
°orbraak diein werkgeverskring
J'ordtverwelkomd en in menige

tot devrees leidtdat de
op devut nu echt is ingezet.

Industriebond FNV, één van de
waarmee Akzo het

ao-akkoord sloot, hield gisteren
5°6manmoedig staandedatmete Akzo-cao niethet hele principean de^collectievevut-regelingen
verboord is gezet.De bond zei er, nverkort aan vast te blijvenn°üden.

?° willen devakbonden bij DSM
dekomende cao juistzorgen

Oor de invoeringvan een
DSM heeftalsud-mijnbedrijf nooiteen vut

"ekend. In plaats daarvanis ereen

vervroegde uittredingsregeling
voor ex-mijnwerkers. Die regeling
wordt echter in 1994 stopgezet.
Reden voor debonden om inde
nieuweDSM-cao een vut na 40
dienstjaren en vanaf 60 jarige
leeftijd hoog op het verlanglijstje
te zetten. Dat de
onderhandelingspostie van de
bonden bij DSM echter wordt
verzwakt door het cao-resultaat bij
Akzo, ligt voor de hand.

Aan werkgeverskant is dit jaaraan
devut een heel belangrijke plaats
toegekend in het cao-overleg: er
moet geleidelijk aan een eindeaan
komen. De kosten rijzen her en der
depan uit, vakkennis gaat te vroeg
voor bedrijven verloren en elk jaar
zullen meer ouderen opstappen
terwijl het aanbod van jongeren
elk jaarkleiner wordt. De "

vergrijzing zal dekomende
tientallen jarensteedsharder
toeslaan.
De vut schiet daardoor zijn
oorspronkelijkedoel voorbij. In de
tweede helft van de jaren'70
ontstonden de eerste regelingen
voor vervroegd uittreden als
middel ter bestrijding van
toenemende werkloosheid:
ouderen eruit, jongerenop de
vrijgekomen plaatsen. Rond 1980
versnelde het tempo; veel
bedrijven saneerdenen konden
veel ouderpersoneel in devut
lozen.

Maar inmiddels is de vut in het
gevoelen van mensen een
'verworven recht' geworden,een
mooie mogelijkheidom,.

betrekkelijk jongnog, van het
leven te gaan genieten. Zo
ingeburgerd is devut, dat 'de
ouderemedewerker ook door
collega's devut wordt ingekeken
als iemand diete lang op een
feestje blijft hangen', zoals
algemeen-directeurvan het
Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond, prof. drs
Hans Weitenberg, het onlangs
uitdrukte.

Getallen
Eind 1990 liepen in Nederland
119.400 mensen in devut: zon
42.600 ambtenaren en bijna 77.000
die in het particuliere bedrijfsleven
hadden gewerkt. De getallen
waren bijna drie maal zo groot als
in 1983met toen een totaal van
42.500, van wie 14.600 ambtenaren

en 27.900 mensen uit het
bedrijfsleven.
Weitenberg maakte zich ernstige
zorgen over detoekomst: immers
het aantal ouderen neemt snel toe,
vooral in verhouding tot het aantal
jongeren(die immers, samen met
de werkgevers, dekosten moeten
betalen). In 1990waren er ruim vijf
keer zo veel mensen in de leeftijd
tussen 15 tot en met 64 jaar dan er
mensen waren van 65 jaaren
ouder. In 2010zal het aantal 15- tot
en met 64-jarigen nog maar ruim 4
keer zo groot zijn als het aantal
65-plussers; en voor 2040 dreigt het
uit tekomen op twee en een half
keer.

In devakbewegingheeft men de
bui overigens al een tijd langzien
aankomen.Het wachten leek op
het eerste schaap dat de damzou
oversteken. Maar ondertussenzijn
in verscheidenebonden
werkgroepenaan het werkgegaan
met het opstellenvan nota's die
pleiten voor goed gestructureerd
ouderenbeleid.

Niet verzekerd
Een ander voorbeeld om het nieu-
werecht te illustreren: een twaalf
jaaroude jongenrijdt op'de fiets

naar school. Bij een verkeerslicht
rijdt hij doorrood, waardoor twee
automobilisten in paniek tegen el-
kaar rijden. De auto's zijn 'total
loss' en de schade bedraagt een
ton. De vader van de jongen is niet
verzekerd.

Onder hetOUDrecht was het kind
ZELF aansprakelijk, en de ouders
waarschijnlijkniet omdat de jon-
gen op een redelijke leeftijd was en
hij op een normaleroute naar
school reed. Zo kan de ouders in
deze redelijkerwijs geen verwijt
gemaakt worden.
THANS ligt dat dus anders; onder
het NIEUWrecht is het kind niet
meer aansprakelijk maar de ouders
zijn dat ALTIJD totdat hetkind
veertien jaaroud is.
Hoe zit het dan met de aansprake-
lijkheidbij iemand met een geeste-
lijke stoornis? Stel dat uw huur-

jongenvan 16 jaargeesteüjk ge-
stoord is maar wegens de lange
wachttijdenvan psychiatrische in-
richtingen nog thuis woont. Op
een dag slaagt hij er in om uw dure
Mercedes open te breken en hon-
derd meter verderop tegen een
boom 'total loss' te rijden.
Onder het oude recht zou u de
schade niet op debuurjongenkun-
nen verhalen omdat geoordeeld
zou worden datzijn stoornis mee-
bracht dat hem niets te verwijten
viel.

De nieuwe wet bepaalt echter dat
personen van 14 jaarof ouder, die
onder invloed van een geestelijke
of lichamelijketekortkoming een
actieve onrechtmatige daad heb-
ben gepleegd, aansprakelijkzijn
voor de schade diezij door hun ac-
tiviteit hebbenveroorzaakt. Ofte-
wel: de stoornis staat dieaanspra-
kelijkheid dus niet meer in deweg.

door

RON
BROWN

extra

NIEUW BURGERL IJK WERBOWK

Aansprakelijkheid
ouders

gewijzigd:

Kind onder de 14 jaarkan
rustig verder voetballen

Sedert het NieuwBurgerlijk Wet-boek op 1 januarijl.formeel is in-
gevoerd, zijn oudersvan kinderen
Jonger dan 14 jaarzonder meer
Aansprakelijkvoor defouten van
!*iekinderen. Onder het oude rechtkonden ouderszich nog verweren
Met de stellingnamedat hen geen
Jjerwijt te maken viel. Dat helpt
Jusnu niet meer.
**et volgendevoorbeeld illustreert
?e nieuwe situatie: Jantje is twaalflaar ouden voetbalt tijdens deMiddagpauze op schoolmet zijn
eendjes op straat. Tijdens zon
Partijtje straatvoetbal schopt hij de
Dal dwars door deruit van het huisvan mijnheerX.

Onder het vroegererecht zou Jan-Jleaansprakelijkzijn, en zijn ou-
ders alleen maar als hij zich vaker

*° gedroeg,zodat zijn handelen
was. Dan hadden zy

Jeplicht daarvoor te waken,
j^uis het echterprecies omge-

keerd: depaen moevan Jantjezijn
aansprakelijk en niet Jantje.Die
*an rustig verder voetballen ter-
wijl mijnheer X zijn ouders duide-lijk maakt dat zij voor de actieve
joutenvan hunkinderen tot veer-
den jaareen zg. risico-aansprake-
Wjkheid dragen.

~at wil zeggen dat de ouders van
jjantjedus niet (meer) tegen mijn-
heer X kunnen zeggen: „Ja maar
*ijkonden hetvoetballen van Jan-

De wet wordtklantvriendelijker en de
burger wordt beter beschermd. Korter

kan de essentie van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW) voor de
niet-jurist niet worden samengevat.

Dat NBW is op 1 januari jl. van kracht
gewordenen bevat een groot aantal

wijzigingen die iedere burger kunnen
raken. Reden voor het Limburgs

Dagblad om in samenwerking met
een aantal juristen in serievorm
aandacht te besteden aan enkele

markante veranderingen,
weergegeven in fictieve voorbeelden.

Aan deze serie werkten mee:
mr J.L.H.M.Adelmeijer en mr P.J.

Nevelstein van Adelmeijer Advocaten
te Heerlen; mr J.P.J.M. Föllings,

mr Ch. F.M.P. Spreksel, en mr J.H.
Welling van Föllings & Spreksel c.s.,

advocaten te Heerlen; en mr C.
Leussink, notaris te Heerlen.

tje niet beletten en we hoefden dat
ookniet te doen."
Het drama ontwikkelt zich verder.
Tijdens een feestje van zijn klasge-
noten krijgt Pietje, deveertienjari-
gebroer van Jantje,ruzie met de
zoon van mijnheer X over het
'voetbalincident'.De emoties lo-
pen zó hoog op datPietje het zoon-
tje van mijnheerX met een bier-
glastoetakelt.
Tot de leeftijdvan veertien jaar
zouden de oudersvan Pietje de
door deze mishandelingveroor-
zaakte schade voor hunrekening
hebbenmoeten nemen. Aangezien
dergelijkeschade aanzienlijk groot
kan zijn, zou het danook te hopen
zijndat zij een goedewettelijke
aansprakelijkheidsverzekering
hadden.
Maar dat wordt anders alsPietje 14
of 15 jaaroud is. Dan hoeven de
ouders de schade vanzoontje X

niet te vergoeden als zij kunnen
aantonen dat hunkind dit soort
agressief gedrag niet eerder heeft
vertoond.
Kortom: kinderenvan veertien of
vijftien jaarzijn - in tegenstelling
totkinderen BENEDEN deveer-
tienjaar - ZELF welvoor hun
foutieve gedrag aansprakelijk.

Wijzigen van afspraken:
Een Mark is niet
langer een Mark
Het nieuwerecht is
doortrokken van deregel
dat onredelijke situaties
moeten worden
voorkomen. Daarom
worden afspraken of
rechtsregels bijgesteld
als zij anders tot een
onaanvaardbaar resultaat
zouden leiden.
Een typisch voorbeeld
van zon onaanvaardbaar
resultaat is het oude
'Mark = Mark-arrest. In
de Eerste Wereldoorlog
had een Nederlander van
een Duitser een fors
bedrag aan Duitse
Marken geleend. Door de
enorme devaluatie van
deDuitse Mark na de
oorlog, was dat bedrag
toen letterlijk geencent
meer waard.
Toch kon de geldlener
met diehalve cent
volstaan, omdat tenslotte
de afspraak in Marken
luidde en niet in guldens.
Was dat laatste het geval
geweest, danzou de
geldlenerhebbenmoeten
terugbetalen wat hij
ontvingen zou deDuitse
geldschieter de reële
waarde in guldens, maar
daardooreen veelvoud
van het bedrag in
nominale Marken
hebben ontvangen.

De rechtspraak is daar
geleidelijkaan op
teruggekomen, omdat
een zo onredelijk
resultaat niet langer
tussen partijen
aanvaardbaarwerd
geacht. Die ontwikkeling
is opgenomen in dewet,
waarbij redelijkheid en
billijkheid in de
afwikkeling van
afspraken voorop staat.
Dat betekent dus dateen
resultaat moet worden
nagestreefd dat eenieder
aanspreekt.

Zokan derechter een
overeenkomst of
afspraak bijstellen, als
diekennelijk niet
bedoeld lijkt voor een
onvoorziene situatie die
is ontstaan. Dat moet dan
wel een wijzigingzijn die
nietvoor risico van de
betrokkene komt.
Wie een jachtgeweer
koopt, moet dus betalen,
ook als hij inmiddels van
de jachtheeft afgezien
om te gaan vissen. Maar
als de jachtverboden
wordt, zodat het geweer
nutteloos zou zijn, is dat
een nieuwe situatie'
waarin deafspraak moet
kunnen worden
bijgesteld.

Winstpunt
Als dat overeenkomt met het
alternatief datAkzo nu biedtvoor
het langzaamaanafbouwen van de

vut, dan beschouwt bijvoorbeeld
Anton Westerlaken, de
toekomstige voorzittervan de
vakcentrale CNV, datals een
winstpunt.
„Het zou een doorbraak betekenen
als straks bij Akzo sprake is van
een goed seniorenbeleid."
Be van deWeg, devoorzittervan
deIndustriebond FNV, gafin zijn
nieuwjaarsredeook een voorzet, zij
het dat hij afschaffingvan devut
(toen) nogvolstrekt afwees: „Als er
knelpunten zijn, moetje naar
oplossingenzoeken. Dan denken
wij aan flexibiliseringvan devut.
Ofaan invoeringvan een vier- of
driedaagsewerkweek voor oudere
werknemers."

„Maar dan is ook nodig dat
ouderen binnen debedrijven niet
al halverwege deveertig worden
gestigmatiseerd.Voor scholing
komt zon man of vrouw nu nietof
nauwelijksmeer in aanmerking,
investeringenin dearbeidsplek
blijven achterwege. Er wordt niet
gezochtnaar mogelijkheden om
het werk voor betrokkenen
aantrekkelijk te houden zodat hij
of zij zou zeggen: ik hoefnog niet
zo nodig in de vut."

Het lijkt niet te veel verondersteld
om aan te nemen dat, nu bij Akzo
het eerste schaap over de dam is,
er allengs meer zullenvolgen.

Overhaast hoeft het niet, zo is ook
vanuit de centrale
ondernemersorganisaties te
kennen gegeven. En er zal een
gedegen ouderenbeleidtegenover
moeten staan: scholing,
aanpassing van werkplek en/of
functie, flexibilisering van
uittredingsregelingen en pensioen.

Het feit dat in deAkzo-cao toch
ook hetalternatief van een
individueleuittredingsregeling
blijft bestaan, is bijvoorbeeld voor
devakcentrale FNV eenreden om
over het akkoord vanArnhem niet
negatief te doen.En dat inderdaad
toezeggingen zijn gedaanvoor een
integraal seniorenbeleid. Anders
betekentafschaffen van devut dat
ouderewerknemers nog meer dan
nu in de wao of de ww
terechtkomen, zoals Be van de
Weg al zei te vrezen. Daar zou Akzo
ook niets aan hebben; daarwil
men juistde ervaringen
deskundigheid zo lang mogelijk
beschikbaar houden.
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Renault

RENAULT KERRES
~.* Kerkrade 045-452424M%^ Dom. Mijnstraat 25

mjtf' Heerlen 045-724200
V^y Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MUNSTREEK
RENAULT 5 TL bwj. '83
auto als nw., APK 10-6-92,

’ 2.850,-. Tel. 045-426416.
RENAULT 19 GTS, 6-'B9,
74.000 km, pr. ’15.000,-.
Tel. 04923-62825.
Té k. RENAULT 18, bwj. '84,
vrfcr. ’3.500,-. Tel. 04743-
-1611.
Van part. RENAULT 9, '83, i.
nw.st., 1e lak, abs. roestvrij.
045-254471 tot 18.00 U.
RENAULT R5SL, bwj. '88,
knalrood, zuinig, perf. in or-
de, inter. pr.! 045-740 829.

i

RENAULT 5 TL, bwj. '83,
APK 2-93, ’3.250,-. Tel.
045-255784.
RENAULT 21 GTS 11-'B6,
blauwmet., 89.000 km,.
’8.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 21 GT Diesel
Nevada, station, 12-'BB, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TS 10-'B5,
antraciet, LPG, 118.000km,
’7.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TX 2.21, 5-'BB,
wit, 80.000km. ’ 16.950,-.
Tel. 04906-1387.

RENAULT 19 GTS, 1.7, s-
drs., wit 1989, ’14.500,-.
040-515556.
Renault 25 GTX blauwmet.
en airco, t '89, ’23.750,-.
Auto LIMBURG 046-338474
Te k. RENAULT 5 TL Aero-
bic bwj'B3 i.g.st 045-324942
Renault 25 TX, blauw, 1988,
89.000 km. a. nw.’ 19.750,-
Autocentrum COLLARIS,
Schelsberg 45, Heerlen, tel.
045-720202.

Saab
SAAB 99 LE, voor liefhebber
bwj. '73, automatic, i.z.g.st.,
APK 6- 92, pr. n.o.t.k. Tel.
045-316470.
Te koop SAAB 99 GL, APK
10V92, bwj. '77, ’1.100,-.
Tel. 045-229394.

Simca
Simca HORIZON 1.5 GLS,
compl. te k. v. onderd./uit-
slachten. Tel. 045-426248.

Seat
SEAT Marbella L blauw
25.000 km. 3-'B7 ’7.500,-;
Marbella GL sport wit
36.000 km. 3-'B9 ’9.885,-;
Marbella XL wit 26.000 km.
10-90 ’11.750,-; Ibiza GL
1.2 rood 96.000 km.
’6.700,-; Ibiza GL diesel
77.000 km. ’ 15.500,-; Ibiza
GLX 9.000 km. ’20.500,-
-(demo); Ibiza XL 1.2 35.000
km. ’15.500,-.; Ibiza XL
1.5i Van 5-'B9 en 1-'9O/ 3-
90; Toledo 1.8 CL 9-'9l.
Garantie 3-12-21 maanden.
Inruil en financiering moge-
lijk. Industriestraat 25, Sit-
tard. Tel. 046-514364.
Te koop Seat MARBELLA
Sport, bwj. '90, 15.000 km.
1e eig. Tel. 046-339026.

Suzuki
Te k. Suzuki UBOV wit
"Jeep" 1979, toestand 2-3,
erg mooi, klassiek, vr.pr.
’5.000,-. Tel. 046-379908
na 20.00 uur.

Suzuki ALTO SL, nieuw mo-
del, rood, i.nw.st. bwj. '87,

’ 6.850,-. 046-747737.
Te koop gevraagd Suzuki
ALTO, bwj '82 tot '88. Tel.
04765-2607/3676.
JEEP Suzuki SJ 413 hard-
top, 4-'B6, groenmet.

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
JEEP Suzuki Samurai ca-
brio, 12-'B7 grijsmet. 60.000
km ’ 14.950,-. 04906-1387.

Talbot

Te k. Talbot HORIZON 1.1
LS, bwj. '82, als nw., vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-716056.

Toyota
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, met lichte achterschade,
t.e.a.b. 045-451292.
Toyota CELICA ST, voor
liefhebber, kl. blauwmet.,
bwj. '77, vr.pr ’ 2.350,-. Tel.
045-222569.
Toyota CAMRI 13 mnd. oud,
z.g.a.nw., km.st. 20.000 met
volledige garantie. Tel. 045-
-412807.
Toyota SUPRA 2.8iTC abs.
nw.st. bwj. '83, zeer veel ex-
tra's, alleen v. liefhebber, pr.

’ 17.500,-. 046-754895.
Toyota Carina DX blauwmet
2-'BB, ’ 14.950,-. Auto LfM-
BURG 046-338474.
Te k. Toyota COROLLA, aut
bwj. '80, vr.pr. ’1.400,-.
Tel. 046-527521.
Te k. Toyota COROLLA au-
tom., nw. banden, accu,
remmen met radio, APK 1-
93, ’ 800,-. 045-229394.

Toyota CELICA 1600 LT
bwj. '79, APK '93, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 046-524341

Volkswagen
Te k. GOLF 1600 C GTi uitv.
nov. '84, ATS-velgen en
veel extra's, vr.pr. ’9.900,-.
Tel. 04408-3120.
Te k. VW POLO bwj. '83,
APK, z. mooi, vr.pr.
’3.950,-, tel. 045-324915,
na 14.00 uur.
VW-LT-35, open laadbak,
bwj. '81, met laadlift, i.g.st.
pr. ’ 3.750,- mcl. BTW. Tel.
04498-52714.
Te k. VW GOLF Cabriolet
bwj. 1979, d.groen, wit dak,
pr. ’ 13.500,-, 046-519066.
Te koop VW GOLF bwj. '82,
APK 1-93, pr. ’3.000,-.
Tel. 045-463917.
Sportieve GOLF 1600 LX,
bwj. '83, in nieuw staat,

’ 5.250,-. 045-724417.
Te k. GOLF 1.3 Madison uitv
bwj. '87, met stereo en ace.,
auto verkeert in nw.st., vaste
pr. ’ 10.900,-. 045-742482.
Te k. GOLF GTi, bwj. '81.
zwart, 5-bak, pr.n.o.t.k.
Europaln. 37, Heerlerheide.
045-216373.
Te k. VW GOLF 1600 cc, kl.
rood, bwj, 5-'B7, i.z.g.st.,

’ 13.000,-. 045-252602.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
nov. '83, bordeaurood, iede-
re keuring toegst., ’ 4.750,-.
Tel. 045-253168.
Te k. VW KEVER 1300, bwj.
'65, platte koplampen,
schuifdak, i.z.g.st., ’6.950,-
Tel. 046-524985.

VW GOLF 1.6, m. 87, rood,
GTI spoiler, achterwisser etc
schadevrij en in prachtstaat.
Vr.pr. ’13.950,-. Tel. 046-
-520953.
VW GOLF 13 S, bwj. '80,
APK okt. '92, mooie auto,
’2.900,-. Achter De Hoven
8, Landgraaf.
VW GOLF 1.6 diesel, '86, s-
gang, zeer mooi, ’ 11.950,-.
Tel. 04747-1434.
VW GOLF mod. 1.6 diesel,
'81, motor 1987, ’2.950,-,
APK 8-92. 045-751387.
Te k. VW GOLF 1.6 D bwj.
11-'B7, 91.000 km, alle ex-
tra's. Tel. 045-224532.
Te k. VW POLO bwj. '80.
Tel. 045-242917.
VW Golf 1.3 CL D, rood,
65.000 km, bwj. april 1986.
Off. Volvo-dealer Jac
KLIJN, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
Te k. VW TRANSPORTER
bwj. 19-8-'B3, grijs kent., o-
rig. 85.000 km, prima bus,
pr. ’ 7.000,-. 04454-5086.
VW GOLF diesel '84 i.z.g.st.
045-224135.
Zeer zuinige VW POLO,
APK 8-1-93, ’675,-. Tel.
045-323796.
Te k. VW GOLF GTi bwj. '85
pr. ’15.500,-, div. extra's.
Tel. 045-728309.
CABRIOLET VW Golf 1600
GLS autom., 1980, grijsmet.

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. VW GOLF, div. extra's,
type '85, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.250,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Van Bovagbedr. GOLF tur-
bo diesel, 8-'B9, veel opties,
1 jr garantie, mr., finan. mog.

’ 24.900,-. 045-244947
VW GOLF 1800 I Advance
6-'BB, groenmet., 60.000 km

’ 17.950,-.Tel. 04906-1387
VW PASSAT station variant
CL 66 KW, 3-'B9, wit, LPG,
’26.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF bwj. '86, i.z.g.st.
Vr.pr. ’9.500,-. Tel. 04459-
-2738 Of 045-212425.
VW GOLF 1.3 C, bwj. mei
'83, bijz. mooi, ’ 4.950,-. Tel
045-454087.

Volvo

Volvo 440 GL inj
Automaat met div. extra's.
elec. schuifd. elec. ramen,
alarm, stuurbekr. elec. ver-

stelb. en verw. spiegels,
metallic-kl. bwj. 10-'9O,
km.st. 14.000, nw.pr.

’ 43.900,-nu ’ 10.000,-
-onder nw.pr.

Volvo-dealer Jac. Klijn,
Strijthagenwg 123Kerkrade

Tel. 045-458000.

Volvo 440 GLT
KI. rood, 53.000 km. 11-'B9.
Off. Volvo Dealer Jac. Klijn,

Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.

Klasse VOLVO 164 bwj. '70,
wit, inter. blauw leer, auto-
maat, B 30, div. nw. onder-
delen, zeer mooi, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 04409-1588.
VOLVO 245 GL station, 10-
-'B3, LPG onderb., 170.000
km. overdr., ’ 8.950,-. Tel.
04906-1387.
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Te koop

Dat 2800 ATI
wb 3.5 mtr, boeg- en dakspoiler, standverwarming,

centrale smering, luchtdroger, luchtvering.
Tel. 043-256688 tussen 9.00 en 16.30 uur.

VOLVO 360 GLT, kleur wit,
84.000 km, bwj. '87. Off.
Volvo Dealer Jac. Klijn,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
VOLVO 740 GL Diesel Es-
tate, 146.000 km, bwj. maart
'88, met div. extra's, zo als
airco, bagagerek, rolhoes,
radio. Off. Volvo Dealer Jac.
Klijn, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
Te k. VOLVO 340 DL, 1988,
1.7 L, 5-drs., grijsmet., km.
st. plm. 30.000, i.z.g.st.,
pr.n.o.lk. Tel. 045-410075.
VOLVO 340 GL 1.7, kpl.
wiss., 5-bak, centr. vergr.,
'86, ’ 7.950,-. 046-529307.
Te k. VOLVO 240 DL met
LPG, in prima staat,' 1985,
110.000 km., prijs ’7.750,-.

Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
VOLVO 440 Turbo, okt. '88,
div. extra's. Tel. 046-
-334411.
Te k. VOLVO 340 GL bwj.
'83, groenmet., trekh., vr.pr.
’3.000,-. Tel. 04498-51880
Volvo 760 GLE '88*; Volvo
740 GLE Estate '89; Volvo
740 GL '89; Volvo 480 Turbo
'88; Volvo 440 GL '89 3x;
Volvo 340 DL autom., 3-drs.
'89; Volvo 340 1.7 3x; Volvo
340 2.0i, 3-drs. '88; Volvo
340 1.4 DL 5-drs.; Volvo
340 1.4 DL 3-drs.. Volvo
KLIJN, De Koumen 5, Heer-
len, Hoensbroek. Tel. 045-
-220055.
VOLVO 340 GL 5-drs. auto-
maat, 34.000 km, bwj. nov.
1989. Off. Volvo Dealer,
Jac. Klijn, Strijthagenweg
123, Kerkrade. Tel. 045-
-458000.
Te k. VOLVO 244 GL, bwj.
'79, techn. 100%, ’1.350,-.
Dornstr IDR Rurhten

Zien is kopen. VOLVO *GL 1989, zwartmet. en sp*
ler, evt. autoradio en ö
boxen en versterker. 0449>
3082. J
VOLVO 340 GL diesel, W
11-'B5, 4-drs., 165.000 W

’ 6.900,-. Tel. 046-752505^.
Te k. VOLVO 340 GL, die*
Sedan, i.nw.st., 129.000 W»
'86,- ’ 7.500,- 045-42786&,
Te k. weg. omstandig
VOLVO 340 DL, 5-«
47.000 km. pr.n.o.t.k. 0*
316954 b.g.g. 045-314672^
Te k. VOLVO 343 GL, V_
'80, nw. banden, nw. uitla*
pr. ’2.250,-. Haefland
Brunssum. J
Te k. van Volvo-mede**
ker VOLVO 440 GLT, 6"
01 -'91, ca. 9.000 km, r

’ 28.500,-. 04498-54171^
Te k. VOLVO 740 GL co"*
zilvergr. z.g.a.nw. m. '87,r
mog. pr. ’ 22.500,-. ""*04492-5392. J
VOLVO 343 DL, bwj. #
met alle garage rapp. Zienf
kopen!. Vaste pr. ’ 4.500.'
Tel. 04454-3969 >
Te k. VOLVO 240L, bwj. J*motor, in goede staat f*
winterbanden en -vekF
Voor de liefhebber, vr-È
’1.500,-. Tel. 045-71445»
deKommert 70, Heerlen^
Zeer mooie VOLVO
GLT inj., bwj. '89, km*
38.000, kl. rood, veel extra'
o.a. stuurbekr. De Gyselj»
19, Amstenrade. 0449*
3987. J
Volvo 440 DL, kl. roOjf
53.000 km, bwj. maart W
Off. Volvo Dealer Jac KLUf*
Strijthagenweg 123, Kerkf*
de. Tel. 045-458000. '^Wat VERKOPEN? Adv*
teer via- 045-71 QQfifi ,

Diversen

<® SUBARÜ
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN.

Bij AutoGarant geen BVB-
verhoging, ook de 1992 modellen

voor de prijs van 1991.
AutoGarant ster-occasions:

Audi 80 diesel '88; BMW 520iautom. '86; BMW 732i_\
Fiat Tipo '88; Fiat Uno 45 S en Panda Luxe '86; Ford Es<*J1.4 CL '89 en 1.6 i'87; Honda Civic 1.3 nw. mod. '84; if.1200 '88 ’2.750,-; Mercedes Jeep 280 GL '84; NisS*
Sunny 1.4 SLX '91 en 1.6i SLX coupé '89; Opel Ome?
2.0iaut. '89 - Kadett 1.6i '89 - Kadett 1.3 LS '87 - CCP
1.2 '87 en '84 - Ascona 1.6 S '85 - Manta 2.0 SJ '84; Pef.geot 405 GL 1.4 '88 en 505 stationwagen '85; Renault l.
GTS '89 - Renault SSL '88 en '84 - Renault 11 GTL '*j
Seat Malaga 1.51 '89 en Ibiza 1.5 GL '86; Subaru busje
WD '90 - 1.8 GL 4WD stationwagen '87 en 1.6 DL '89; »,
zuki Swift 1.3 GLX '88; Skoda 105 L '85 ’ 1.850 -" Te«
Carina 2.0 DX diesel '87; VW Golf 1.3 Luxe '88 en Pas^diesel '87; Volvo 340 autom. '88 - 740 GL airco., leer &
'87 en 360 GLS '85. Tevens ruime keuze voor de klein^beurs o.a. BMW 728iautom. '81, Citroen Visa GT '83, P°JFiësta en Taunus '81; Opel Kadett en Ascona '81 - Ma*1'
'80 en '79; Peugeot 305 '82; Renault STL '81; Toyota C^
na '81; Volvo 360 GLS '83 - 244 GL en 66 autom. '78.

AutoGarant de grootste Subaru-dealer van de mijnstreek
Schelsberg 128, Heerlen (tussen Hendriks en BristoO

Tel. 045-725588.

Te koop schade-auto's
Audi 100 Quattro 1986; BMW 728i1982; Ford Siërra 2JDOHC 1990; Ford Siërra 2ltr 1985; Ford Siërra 2ltr 198;Ford Escort RS Turbo 1987; Ford Escort 1400 1987; 0_
bishi Colt turbo 1983; Opel Corsa 3-drs 1987; Opel Ascsmotor stuk 1985; Renault 18 combi 1984; Renault 5 ir
1990; Volvo 440 GLT 1988; Volvo 240 DL 1985.

Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard.
Tel. 046-515280

Uw adres voor exclusieve auto's 'BMW323i, sneeuwwit I*2
BMW3IBi, nw.mod. royalblauwmet I*s
BMW 323i, sneeuwwit I*s
BMW 318, vuurrood I*2
BMW 318, bronzitbeigemet I*s
BMW 320-6, 5-bak, lichtblauwmet I*s
BMW3IB, zwart I*2
BMW 528iM-style, bronzitbeigemet I*s
Mercedes 250 TD Combi, antracietgrijsmet I*s
Mercedes 230 E, aut. antracietgrijsmet I*s
Mercedes 230 E, AMG, blauwmet I*s
Mercedes 190 D, 5-bak, sneeuwwit I*2
Mercedes 190 E, AMG, bronzitbeigemet I*s
Mercedes 190E, blauwmet I*s
Mercedes 190, rood I*s
Audi 80 1.8 S, 5-bak, donkerblauwmet I*2
VW Golf GTi 160, antracietbruinmet I*2
VW Golf GTi 1.8 2x, antracietgrijsmet I*s
VW Golf GLi 1.3, sneeuwwit I*s
VW Golf GLi 1.6 Cabriolet, grijsmet I*s
Fiat Tipo 1.4 ie DGT, blauwmet I*s
Opel Rekord 2.0 S GL Stationcar, blauwmet I*s
Opel Corsa 1.3S GT, 3-drs.grijsmet I*s
Opel Kadett 1.2S groen I*s
Ford Scorpio 2.0 CL 5-bak, zilvergrijsmet .. I*l
Ford Escort RS Turbo, wit I*s
Ford Escort KR 3i, rood I*s
Ford Taunus 2.0 Ghia, aut. goudmet I*2
Ford Escort 1.3, donkerblauwmet I*s
Ford Escort 1.6 GL, nw.model, grijsmet. m I*2
Peugeot 205 GTi 1.9 uitv. diamantzwartmet I*2
Mitsubishi Tredia, groenmet . I*2
Mazda 323, aut. grijsmet I**

FRANSSEN AUTO'S

Parallelweg 1, Spaubeek, tel. 04493-1896
(afrit autosnelweg Spaubeek)
Inruil - Financiering - Garantie

Diverse goedkope inruilers s
Mazda 626 2.0iGLX stationcar PS 1991 ’ 36.55'_
Mazda 323 F GLX rood PS 8 mnd 1991 ’ 29.55.Mazda 626 coupé 2.0 GLX zwart 1990 ’ 23*$',Ford Siërra 2.3 CLX stationcar diesel 1989 ’ 24.55',
Fiat Panda 90 CLi zwart 1990 ’ 9.55.Ford Escort Bravo z. mooi, vele extra's 1983 ’ 7.25',
Ford Escort combi grijs kenteken 1987 ’ 8.5"u'

Exclusief
Peugeot 205 1.9GTi duurste uitv 1988 ’ 20.95.VW Golf zwart vele extra's 4 mnd 1991 ’ 23.55.Ford Siërra 2.0isport 1986 ’ 15.5*Jj
6 mnd garantie en APK, alle auto's worden ANWB geke^

Wordt verwacht:
Opel Kadett stationcar 1990

Ford Siërra 1984
Giell Keileners auto's

J. Petersstr. 12, Roosteren. Tel. 04499-4520.
VoorPiccolo's zie verder pagina 12
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Tevredenheid
En de CDA-kiezers? Er is geen par-tij waarvan zoveelkiezers hun te-
vredenheid tonen over de over-heid. Van alle CDA-kiezers is 74,5
Procent tamelijk tevreden over de
overheid, 3,1 procent zelfs zeer te-
vreden (landelijk is slechts 1,4 pro-
cent zeer tevreden). Wat oplei-
dingsniveau betreft, verschillen de
CDA'ers niet veel van het landelijk
Semiddelde: de lager opgeleiden
*ijn ietsjes over-, en de hoger opge-leiden zijn ietsjes ondervertegen-
woordigd.
Pie tendens zet zich niet door in de
'nkomens van CDA-kiezers, want
die zijn juistwat hoger danhet lan-
delijk gemiddelde. De CDA-kiezer
's net als deWD'er een doorgaans
tevreden mens en heeft het minste
Jastvan gevoelens van eenzaam-heid. Meer dan degemiddelde
Nederlanders heeft een CDA-kie-
2er een gezin met kinderen, en ner-
Sens is het vertrouwen in een
goedevoortgang van het eigen hu-
welijk groter. Hetkan dan ookgeen toeval zijn dat slechts 5,6 pro-
cent van de CDA'ers het huwelijk
een verouderde instellingvindt (te-
gen tegen 18,1 procent landelijk).

Meer dan gemiddeld doen CDA'ers
aan teamsport, al wandelen en fiet-
sen zij ook graag. Ruim 5 procent
van deCDA-kiezers doet aan yoga,
en dat is meer dan het landelijk
gemiddelde. Hoewel het CDA een
christelijkepartij is, haalt zij in-
middels 12,7 procent van haarkie-
zers uit niet-religieuzehoek. Het
CDA trekt nog steeds meer dan ge-
middeld kiezers op het platteland
en in dekleine steden, al komt in-
middels ook 19,8procent van het
CDA-electoraat uiteen van de vier
grote steden.

Nog wat cijfers op de keper be-
schouwd. Na D66 met 69,9 procent
heeft deWD met 69,5 procent het
grootste aantal werkendenonder
haarkiezers. Het landelijk gemid-
delde ligt op 63,6 en hetCDA zit
daar met-61 procent iets onder.
Met name het aantal gepensioneer-
den dat op hetCDA stemt, is met
23,7 procent flink hoger dan het
landelijk gemiddelde, dat op 18,6
ligt. WD'ers hebben meer dan ge-
middeldeen full time-baan.
Terwijl menigWD-kiezer het een
uitdagingvindt om afen toe iets
gevaarlijks te doen (32,8 procent),
moet deCDAer daar veel minder
van hebben. Slechts 22,6 procent
van deCDA-kiezer houdt daarvan.
Op dit punt scoren PvdA-kiezers
met 20,5 procent overigens nog la-
ger. Het landelijk gemiddelde is 26
procent.

Doorwerken
Kijken we naar de houdingvan de
kiezer ten opzichtevan arbeid, dan
zien we dat deWD-kiezer meer
dan de gemiddeldeNederlander,
en beduidendmeerdan de
PvdA'er en deD66'er, van werken
houdt. Zo wil 12,3procent van de
WD-kiezers doorwerken tot het
65e jaar(landelijk 10,8) en wil zelfs
6,9 procent van deWD'ers ook na

het 68e jaaraan de slag blijven
(landelijk 5,6).
En terwijl 19procent van alle wer-
kende Nederlanders het liefst voor
zijn 54ste al wil gaanrentenieren
(vooral D66-kiezers voelen zich
daartoe aangetrokken), ligt dit per-
centagevoor WD'ers op 14,2. Dat
is ruim onder het gemiddelde.
CDA-kiezers laten dekerk op dit
punt in het midden. Meer dan ge-
middeld willen zij op 60- of 61-jari-
ge leeftijd stoppen.
CDA'ers en WD'ers lijken ook
meer dankiezers ter linkerzijde te
hechtenaan debaan die zij heb-
ben. Meer dan gemiddeldwillenzij
desnoodsfinancieel een stapje te-
rug doen, wanneer zij daarmee hun
baankunnen behouden. Overigens
achten meer CDA'ers en WD'ers
(62,6 en 64,9 procent) dan PvdA'ers
en D66'ers (59,3 en 56,8 procent)
het zeer onwaarschijnlijkdat zij
het komende jaarhun baan kwijt-
raken. En mocht dat toch gebeu-
ren, dan is de WD-kiezer op af-
stand het meest optimistischover
het vindenvan een nieuwe werk-
kring.

Wantrouwend
Opmerkelijk is het groteverschil
in vertrouwen datCDA- en VVD-
kiezers in de medemens hebben.
Het wantrouwendst zijn de WD-
kiezers: 48,5 procent vindt dat de
meeste mensen niette vertrouwen
zijn. Een groot contrastvormen de
CDA'ers van wie slechts 22,9 pro-
cent zegt de meeste mensen niette
vertrouwen. D66 en PvdA zitten
tussen beide uitersten in.
Eveneens valt op dat de PvdA- en
D66-kiezers gemiddeld meerpsy-
chischeproblemen lijken te heb-
ben dan dievan WD en CDA. Die
hebben beduidend minder last van
eenzaamheid, waren óp het mo-
ment datzij de enquête invulden
in een betere stemming, en zoeken
minderhulp.

VADERLOZE MANNEN (1)
DOOR RENÉ DIEKSTRA

denkwijzer

„Van mijn vader heb
ik niets geleerd. Als

hij er was, werkte hij.
En als hij niet

werkte, was hij er
ook niet. Ik herinner

me niet één advies
van hem datvoor

mijn leven echt
belangrijk is

geweest, ik herinner
me geen kracht die

van hem uit ging, ik
herinner me geen

vader."

Als de man is uitgesproken,valt er een onbehaaglijke stilte
in de groep.Het lijktalsof de anderenzich zitten af te vragen
hoe dat dan met hiin vader zat. En het lijkt ook alsofze alle-
maal in stilte tot ongeveer dezelfde conclusie komen, maar
hetbeschamend vinden om dathardop toe te geven.

„Eigenlijk was het bij mij netzo," verbreekt iemand einde-
lijk het stilzwijgen. „Als ik iets had, besprak ik dat meestal
met mijn moeder. Nu nog, als ik naar huis opbel en ikkrijg
toevallig als eerste mijnvader, dan weten we allebei na
'goeiendag'en 'hoe gaat het' eigenlijkniet wat weverder
moeten zeggen. En dan gebeurter iets heel mafs: of hij zegt
al heel gauw'nou ik zal jemam maar even geven' ofik vraag
zelf of ze thuis is. Met haar praat ik danhonderd uit."

De andere aanwezige mannen reageren herkennend. „Mijn
moeder was altijd de postbus tussen kinderen envader.
Zelfs aan tafel waar mijn vader bij zat, gebeurdehet dat wij
tegen mijn moederzeiden 'wilt u nu eens vragen of het goed
is dat...'Dan vroeg zij aan hem iets voor ons enhij antwoord-
de haar in plaats van ons. Niemand dieblijkbaar in de gaten
had dat ditwel een volslagen krankzinnige maniervan doen
was."

Als ik de groepsleden vervolgens vraag of ze hun vader op
een of andere manier bewonderen, antwoorden 8 van de 9
mannen ontkennend. De meesten vinden hun vader geen
onaardige man, maar echt bewonderen doen ze hem niet,
een voorbeeld is hij zeker ook nietvoor hem. Een paar zeg-
gen zelfs datze eerder een zeker medelijden met hem heb-
ben.

Maar het meest schokkendzijn de antwoorden dieop tafel
komen, als ik ze vraag om te vertellen hoe zij denken dat hun
moeder haar man en hun vaderziet. Dan blijkt namelijk dat
demeesten over hun vader denken op dezelfde manier waar-
op (ze veronderstellen dat) hun moeder dat doet. Hoe proble-
matisch dat kan zijn voor de psychischeontwikkelingvan
dezoon en voor devader-zoon-relatieheeft de Zwitserse
psycholoog Carl Gustav Jung uitgelegd.

Als de zoon, aldus Jung, zijnvader primair met de ogenvan
zijn moeder ziet, dankan het haast niet anders dan dat hij
een ambivalentehouding ten opzichtevan zijn vader en ten
opzichte van zijneigen mannelijkheid ontwikkelt. Veel

vrouwen en moeders hebben immers de opvatting dat emo-
tionaliteit, liefde, tederheid en zorgzaamheid gebiedenzijn
die moeders met dochters of moeders met gevoelige zonen
delen, terwijl de vader alles belichaamt wat zakelijk, onge-
voelig, rationeel, technisch, en emotioneel-naïef is.

Als bovendien datgene wat de vader in het leven doet, zijn
werk, voor de zoon niet of nauwelijks zichtbaar is - de vader
doet datvaak ver van huis en de inhoudvan zijn werk voor
een jongkind meestal niet begrijpelijk - is het resultaat dat
dezoon deeerste vijftien jaren of meer van zijn leven op gro-
te afstand van zijn vader leeft.

Dit gebrek aan contact en aandachtvan devader (volgens
eenrecent Amerikaans onderzoek hebbenvaders gemiddeld
acht minuten perweek beschikbaarvoor een gewoon ge-
sprek met hunkinderen) maakt het dezoon moeilijk om zich
met zijn vader te identificeren. Voorvoorbeeldenof idolen
moet hij dus elders zijn, zoals de film of televisie, maar daar
wordthij met minstens zon verwarrend en vaak zelfs met
een denigrerend beeld van de man en van mannelijkheid
bestookt.

In vrijwel alle comedyseries (zie Married with children)
wordt devader voortdurend neergezet als een naïeve, lach-
wekkende, niet serieus te nemen hoewel in zijn onhandig-
heid afen toe welvertederende malloot.De moederheeft
meestal derol van degene diehet verstand en het gevoeler
nog tenminste een beetje bij houdt, diewaarschuwtvoor wat
er nu weer miskan gaan als hij niet tijdig oplet en diewaar
nodig dereddende engel speelt.

Volgens mij kan het nietanders dan dat de comedyscenario-
schrijvers allemaalvolgelingen zijn van Valerie Solanas, de
schrijfster van het invloedrijkeSCUM-manifest uit 1968,
waarin werd opgeroepen om een einde te maken aan hetver-
schijnsel man.

Solanas, diehaar oproep zelf in praktijk probeerde te bren-
gen door driepistoolschoten te lossen opAndy Warhol, legt
daarin onder meer het volgende uit. „De man is een biolo-
gisch ongeval: het V (mannelijk) gen is een incompleetX
(vrouwelijk) gen, wat betekent dat hij een onvolledig stel
chromosomen heeft. Met andere woorden, de manis een on-
volmaakte vrouw. Mannelijkzijn wil zeggen gebrekkigzijn,
emotioneel beperkt zijn: mannelijkheid is een aangeboren
afwijking en mannetjes zijn ontdaan van gevoel. Hun intelli-
gentie is een vulgair instrumentdat uitsluitendin dienst

staat van het bevredigenvan hun eigen lusten en behoeften.
Hun geest is niet in staat tot liefde en evenmin tot zorgzaam-
heid. De man behoort tot een duistergebied in de evolutie,
een halfproductvan mens en dier."
Maar ook de andere mannelijkemodellen die de media te
bieden hebben, zijn verwarrend. Een veel gehoordeoproep
is, datmannen veel meer devrouwelijkekant in zichzelf
moeten ontwikkelen.Dat ze moeten lerenpver eigen gevoe-
lens en over dievan anderen te communiceren, en de tedere
en zorgzamekanten bij zichzelf moeten ontwikkelen.

Onmiskenbaar is dat belangrijk, maar toch heeft zon model
deparadoxale boodschap in zich dat een man een betere
man is naarmate hij meer 'vrouwelijke'en minder 'mannelij-
ke' kanten heeft. Bovendien blijkt het volgen van die weg
bepaald geen garantie te zijn op meer gelukof stabiliteit in
relaties. Veel mannen diehebben geleerd om zich emotio-
neel meer voor hunpartner open te stellen en mee te voelen,
hebben ook gemerkt dat datvaak nietvoldoende is om hun
partnerrelatie doormoeilijke tijden te laveren.
Elke relatie heeft op bepaalde momenten strijd, botsingen,
dingen uitvechtenen het wederzijds stellenvan grenzen no-
dig. Het contact hebben met en hetkunnen hanterenvan de
eigen natuurlijkeagressie is een 'mannelijke' kant, die veel
mannen juist door de afwezigheid van contact met een man-
nelijk voorbeeld, niet hebbenontwikkeld. Ze zijner bang
voor of hebbener zelfs een afkeer van.

Voor een deel komt dat doordat ze het op één lijn stellenmet
het nracho-rambo-model dat uiteindelijkalleen maar tot zin-
loos geweld leidt. Voor een ander deel omdat ze het op één
hoop gooien met de al even verguisde autoritairevader. In-
derdaad zijn nogal wat mannen tussen de dertigen vijftig
opgegroeidonderautoritaire vaders, dieeen soort van on-
derdrukkingsregime uitoefenden, jaloerswaren op hun zo-
nen en hun creativiteiten streven naar zelfontplooiingpro-
beerden te verstikken.

Kortom: het grote dramavan de 'vaderloze' mannenvan de-
ze tijd is dat ze andere mannen in wezen wantrouwen, er
emotioneel afstand tot bewaren en daarmee, omdat ze zelf
ook man zijn, ook emotioneel op afstand zijn komen te staan
van zichzelfen van traditionelemannenrollen zoals deva-
derrol. Ik vrees dat een van de redenen dat zoveel mannen
tegenwoordig (eigenlijk) zelfgeenvader meer willenzijn(tot
verdriet van veel vrouwen) ligt in hetfeit dat zij zélfin een
vaderloze samenlevingzijn geboren.

extra

Verantwoording enquêteDe reportage op deze pagina is
gebaseerd op deresultaten van
de enquête 'De Staat van het
Land', een nationaal opinie-
onderzoek waar tienduizenden
lezers van vijftienregionale
dagbladen, waaronder het
Limburgs Dagblad alsenige
Limburgse representant, in het

voorjaarvan 1991 aan hebben
deelgenomen.

De enquête is opgezet en uitge-
voerd door deGemeenschap-

pelijke Pers Dienst (GPD) in
Den Haag, in samenwerking
met deRijksuniversiteit Lei-
denen deErasmus Universi-
teit in Rotterdam. De resulta-

ten zijn verwerkt onder leiding
van deLeidse psycholoog
prof. dr R. Diekstraende
Rotterdamse econoom prof.
dr B.M.S. van Praag.

Alle genoemde cijfers en con-
clusies komen voort uit ant-
woorden op vragen over de
periode vóór Pinksteren 1991.
Volgens de beide wetenschap-

pers is er echter geenreden om
aan te nemen dat deresultaten
op dit moment niet meer zou-
den gelden. Doordat de gege-
vens zijn 'geschoond' en 'ge-
wogen'kunnen zein belangrij-
ke materepresentatief worden
genoemdvoor deNederlandse
bevolking.

Uit enquête 'Staat van het land' blijkt:

CDA-kiezer is tevreden over
overheid,VVD’ernauwelijks

DOOR HARM HARKEMA

Het zat er natuurlijk dik in: de WD-kiezer verdient gemiddeld meer dan de door-
snee-Nederlander, hij of zij is doorgaans hoger opgeleid, houdt meer dan de
gemiddelde Nederlandervan werken en is vaker zeer tevreden over de buurt
Waar hij woont. Ook is er geenpartij met zoveel kiezers die wel eens iets gevaar-
lijks ondernemen om zichzelf te testen. Meer dan gemiddeld zijn VVD-kiezers
werkzaam in het bedrijfsleven en minder dan gemiddeld doen zij aan teamsport.
~n inderdaad: het percentage»VD-kiezers datregelmatig golft,tennist en skiet ligt hoger dan bij
de andere grote partijen. Opval-
lend is dat de WD-kiezer minder
dan de gemiddelde Nederlander
Vertrouwen heeft in de medemens.En hoewel hij meer dan gemiddeldtevreden over zijn leven is, is er
«>ch iets dat hem bijzonder stoort:
dat is de Nederlandse overheid,
"ant hoewel toch nog 35 procent
Van deWD'ers tamelijk tevreden
°ver de overheid zegt te zijn, is 45,5
Procent er tamelijk ontevreden
°ver (tegenover 33 procent van alle
Nederlanders), en 14 procent zelfs
2eer ontevreden (tegenover 11,5
Procent).

anderzijds

Crimineel
DOOR PETER STIEKEMA

Stel: jebent een crimineel, maar
wil liever niet dat datwijd en zijd .
bekend wordt. Nu moetje van de
overheid voortaan een pet dragen

met daarop de tekst: 'Ik ben een _
crimineelen dienin de gaten te

worden gehouden. Hoeveel
onderwereldfiguren zullen

daadwerkelijk tot aanschafvan
een dergelijkepet overgaan?

Ongeveer nul, denk ik, een enkele
masochist daargelaten.

Die gedachte bekroop me, toen ik
eind vorige week las dat debanken

vanaf 1 januariwettelijk worden
verplicht bij de overheid te melden

wie met meerdan 25.000 gulden
van verdachte herkomst aan hef

loket komt. Ambtenaren van
Financiën en Justitiemaken
hiervoorin opdracht van de

ministers Kok en Hirsch Ballin een
wetsvoorstel (de Wet

OngebruikelijkeTransacties). Met
de wet moet het witwassen van

onder meer drugsgelden
tegengegaan worden.

Banken en andere financiële
instellingen dienen straks aan
Justitiete melden wanneer bij

voorbeeld rrtensen diegeen
rekening hebben,regelmatig geld

storten. Andere voorbeelden van
'verdachte' handelingen die in de
nieuwe wetworden opgenomen

zijn meer dan 25.000 gulden
storten in kleine coupures of

vreemde valuta, geld ongeteld
aanleveren, geld storten op een
buitenlandserekening, bij het

' afleveren van geld telkens
vergezeld zijn van een tweede
persoon (een 'waakhond'), het

aanleveren van geld in ongewone
verpakking en problemen met de

identificatie.
Een en ander betekent niet dat wie

zich met zijn bejaarde moeder en
25.000 guldenin een schoenendoos
- een oude sok mag ook - aan het
bankloket meldt meteen verdacht

is, alduseen toelichting van een
ambtenaar.Een goedetip voor

criminelen derhalve. Neem
voortaan uw bejaarde moeder mee,

bij voorkeur in rolstoel en er
overkomt u niets. Hierbij laten we

voor het gemak nog maar even
buiten beschouwing dat geen

enkele door dewol geverfde
crimineelhet in zijn hoofd haalt op
een dergelijk doorzichtige manier
geld naar een vaderlandse bank te
brengen. Zenemen tegenwoordig

hooguit nog een lege
schoenendoos mee, trekken die

oude sok over hun hoofd en laten
de doos onder dwangvullen met
bedragen die bij voorkeur hoger

liggen dan 25 mille, zalik maar
zeggen.

Uiteraard kun jeop jevingers
natellen (of is dat ookbnk, als je

dat in een bankgebouw doet?) dat
debanken niets voor een

wettelijke verplichtingvoelen,
waar kennelijk ook nog op

Europees niveau over is
nagedacht. Alleen hetfeit dater

iemandmet zulke idiote
voorstellen durft te komen vervult

me met afgrijzen en maakt
eigenlijkalleen maar duidelijker

waarom dit land in steeds sneller
tempo naar de büksem gaat.

Dekans bestaat dat iedereen, die
een beetje staat te schutteren met
zijnportemonnee, of zwetend van

inspanningen emotie zijn geld nog
even natelt meteen als crimineel

wordt ge(dis)kwalificeerd.
Bovendien schijnen banken

dagelijks met een groot aantal
ongebruikelijke meldingen te

worden geconfronteerd, als we een
woordvoerder mogen geloven

tenminste. Slechts een heelklein
percentage daarvanheeft

betrekking op het witwassen van
crimineel geld. Dat betekent dat

als de banken alle ongebruikelijke
transacties moeten gaanmelden,

er veel gegevensvan cliënten
overbodigworden doorgegeven

aan de overheid.
Een verplichte melding houdt ook
in dat inplaats van de crimineel de

financiële instellingen in het
verdachtenbankje worden gezet.

Bovendien vormt een en ander
voor criminelen een duidelijke

handleiding hoe zij het niet
moeten doen. Zodra een bepaalde

grens wordt gelegd, krijg je
hetzelfde wat in Amerika is

gebeurd: dit soort cliënten gaat
dannet onder dat bedrag zitten.

Criminelen dieeen ton willen
storten, doen dat dannietmeer in

éénkeer, ook gaanze nietvier keer
naar de bank met 25.000 gulden,

maar ze komen vijfkeer langs met
20.000 gulden. Ofen dat is nog

verstandiger, ze gaanermee naar
Zwitserland ofLuxemburg, waar

ze wel zullen uitkijken met het
volgenvan dergeüjkerichtlijnen.

Zaterdag 25 januari 1992 " 11
f Hmburgs dagblad""]



\ Winter-Schluss-Verkaufi
Blofi nicht verpassen! Vom 27.1. bis zum 8.2.1992

START: MONTAG 8.30 UHR
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Viele Einzelteile bis 60% reduziert _4^_W^\é
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Diversen
Auto keuren ??

! Direct klaar zonder afspraak, bij afkeur geen kosten.

Occasions zoals
het hoort

Völvo 340 GL automaat rood 1984
Citroen BK 19 TRD rood 1984
Renault 5 TLwit 1985
Citroen Visa 11 RE rood 1986
C|troënßX 14Leader 2x 1986
Nesan Micra automaat nov 1986Cjtroën BK 16 TRi grijsmet 1987
Opel Kadett 18S Sedan blauw nov 1987Clroën BK 14RE 4x 1987
Clroën BK 1400met spoiler blauwmet 1988Clroën BK 19 TRi break met stuurbekr. wit 1988
Mitsubishi 1.5GLX Lancer grijsmet 1988
Clroën BK 19GTi wit 1988
Ford Fiësta 1.1 Finesse blauw 1989
F<}rd Fiësta 1.4i rood nieuw model 1989
Ford Escort 1.4 Bravo rood 1989S^at Ibiza 1.2XL wit 1989
Citroen BK 19TRS met schuifdak 1989
Alfa Romeo 33 1.3 S grijsmetal 1989
Clroën AX 1.1i TGE 1990
Clroën AX 1.4iGT grijsmet 1990
Clroën BK 16 TZi wit 1990

Demonstratieauto's
Citroen ZX 1.4Reflex
Citroen ZX 1.6 Aura

Citroen ZX 1.9 Volcane
Classic car

VW Kever 1302 absolute nieuwstaat 1972.

Tel. 045-223300
De actiefste Citroen-dealer in Zuid-Limburg

(bij Makado)

Opel
Oorsa 1.2, 1.4 3-drs. '85-'9l

Corsa GSi 1.6 3-drs. '90
Kadett E 3-4-drs. '85-'9l

Ascona 4-drs. '86-'BB
Veetra 4-5-drs. '88-'9O

Dmega 2.0i4-drs. '90/'9l
Rekord 2.0 S 4-drs. '86
endere merken

Audi 80 4-drs. '88
Citroen BK 1.6 TRi '86
Fiat Regatte 4-drs. '86

Fiat Uno 75 '89
:ord Escort 7x '84 t/m'B9

Ford Scorpio 2.4i'87
:ord Siërra Car 2.3 D '87

Hyundai Pony '82-'B9
Mazda 323 1.5 '89

Mazda 626 2.0 D '88
f*issan Sunny 1.7 diesel '89
tytsubishi Galant 4-drs. '88

Volvo 440/340 '85-'B9
VW Golf '84/'BB/'B9
Passat 5-drs. '87

V teth. Sangersstr. 1, Beek.
Wij geven het meeste
voor uw auto!
U belt, wij komen! 045-
-422610, ook 's avonds.

OpGELET, gevr. voor ex-
p< rt, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’poo,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.

OK Cars
Golf D 1.6 nw. type, 5-drs.,

bwj. '84; Opel Kadett 1.2 '83,
5-drs.; Kadett 1.35H8 bwj.
'86 LPG; Kadett Stationcar,
5-drs. bwj. '83; Corsa 1.2
HB bwj. '86; Opel Record
aut. bwj. '81; Record aut.
Stationc. bwj. '81; Kadett

Stationc. bwj. '81; Volvo 342
aut. bwj. '81; Ford Escort
XR3i '85; Escort 1.1 '83;

Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79,
zeer mooi; Honda Civic, bwj.
'84 3-drs.; Fiat Panda type
750; JeepRancho Matra

bwj. '83; Jeep Samorai bwj.
'88, 4w.drive. Inruil en financ

mog. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek. 04492-5782

Voordelig zelf
verhuizen
[Autorte/rf ***ï\ BASTtAANS

V.a. ’ 80,58 p.d.
100km vrij, mcl. BTW.
Bel voor een prijslijst
Auto-Rent Bastiaans

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

Wij betalen ’5OO,- tot

’ 20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217

Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas: Ford Es-
cort 1.6iClipper CLX station
laatste nwe. mod. wit '91
’29.800,-; Ford Siërra 1.6
turbo diesel CL 43.000 km.
goudm. '90 ’28.900,-; Ford
Scorpio 2.0 GL 5-drs. zil-
verm. 48.000 km. '90
’29.800,-; Ford Siërra 1.6
CL Sedan blauwmet. 53.000
km. '90 ’22.900,-; Volvo
440 GLE z.v. ace. rood nwe.
st. '90 ’26.950,-; Audi 80
I.BS groenmet. '89
’27.800,-; Opel Kadett 1.6 i
Sedan GL rood 52.000 km.
'90 ’22.800,-; Opel Kadett
1.6igrijsmet. 31.000 km. '90
’21.900,-; Opel Omega 1.8
LS blauw '88 ’16.900,-;
Opel Omega 1.8 LS blauw-
met. div. ace. '88 ’ 18.900,-;
Opel Kadett LS hatchb.
grijsmet. '85 z. mooi
’9.950,-; Peugeot 405 GR
rood electr. ramen '89
’19.900,-; Lancia Thema
turbo IE grijs 72.000 km. '88
z.v. ace. ’25.800,-; Fiat
Tipo Digit IE grijsm. 49.000
km. '90 ’ 19.900,-; Citroen
BK 1.6 TRI rood nwe. st. '88

’ 14.950,-; Mitsubishi Colt
Luxe rood nwe. st. '88
’13.950,-; Mitsubishi Sta-
rion Turbo EX 78.000 km.
bruinmet. '85 ’ 19.500,-;
Daihatsu Charade Special
wit 88; BMW 320 i 4-drs.
verl. sportv. 82.000 km.
groenm. nwe. st. '86
’19.800,-; Toyota Corolla
GL blauw 86 ’9.900,-;
Ford Escort 1.6 diesel
bruinm. '85 ’6.950,-; Re-
nault 25 GTS zilvermet. '84

’ 6.950,-; Mercedes 200D
d.bruinmet. nwe.st. '83

’ 10.950,-; Mitsubishi Ga-
lant GLS autom. '84

’ 6.950,-; Opel Kadett S wit
'84 ’4.950,-; Opel Rekord
autom. 2.0 S Berlina '82
’3.950,-. Alle auto's boven

’ 7.500,- met ANWB-keu-
ring en nationale autopas. *
12 maanden volledige ga-
rantie boven ’ 7.500,-. *
100% financiering mog. * In-
ruil auto/motor mogelijk.
Autobedrijf John Kouden.
Het adres voor de betere
gebruikte auto. Tel. verkoop:
045-426995. Tel. werk-
plaats: 045-424268.
BMW 320inw. model '84, s-
bak, zeldz. mooi ’ 10.950,-;
Peugeot 205 1.9 GTi. zeer
snel ’11.950,-; VW Golf 1.8
GTi '84, veel extra's

’ 10.500,-; Golf diesel laat
'88, 5-bak, apart mooi

’ 14.500,-; Golf diesel bijna
'88, i.z.g.st. ’12.500,-; Ford
Escort XR3i nw. model '87,
ABS, uitgeb. etc. ’14.500,-;
Opel Kadett 1.8 GTE, zeldz.
mooi bijna '85 ’8.950,-;
Corsa 1.2 TR als nw.
’5.500,-; Suzuki busje nw.
model '87, splinternw.
’6.750,-; Audi 100 '86,
koopje! ’ 10.950,-; Nissan
Cherry '86 ’ 6.950,-; Jaguar
XJ6 m. '84 ’12.500,-; 3x
Porsche 924 v.a. ’9.750,-;
Pontiac Fierro '84; Citroen
Axel m. 86 ’ 2.950,-. Snelle
discrete financ. binnen 4 uur
zonder aanbetaling. Auto-
bedr. JOOSTEN, Schamer-
weg 3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 b.g.g. 0652-980787

Te k. VW GOLF, type 1600,
5-bak, wit, bwj. '83, met
APK, vr.pr. ’4.500,-; Maz-
da 323 GT, 1500, 3-drs.,
met ace., bwj. '83, APK, kl.
rood, vr.pr. ’3.750,-; Opel
Kadett, 1300 SR, 3-drs.,
bwj. '80, ’1.650,-; div.
auto's van ’B5O,- tot

’ 1.250,-. Tel. 04498-54319

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken
Opel Kadett

1.8 zilver 1988
Peugeot

205 donkergrijs 1990
1.4iXS

Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500 wit 1988
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988

zilver
VWGolf

1.3rood 1987
Nissan Sunny

I.7DHBrood 1987
Toyota Corolla

1.3 aut. wit 1984
Mazda 323 HB
zilvermet. 1983
Citroen

BK 14 TE Palais
LPG blauwmet 1990

BK 14 Chamonix
grijsmet. 1989
BK 16 Leader.

spec. uitv.
grijsmet. 1986

BK 19 TRS LPG
wit 1988

BK Break turbo D
wit 1990

CX Prestige aut.
zwart 1988 nieuwstaat

AXdemo 1991
blauw en rood

Inruil, garantie en financie-
ringmogelijkhedenüü
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355

LOVEN Heerlen BV' biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX '88 met
stuurbekr.: Mazda 626 Se-
dan 2.0 LX Diesel '84; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX 12 V,
8-10-'B7 nw. model; Mazda
626 Coupe 2.O'GLX '88 div.
optics weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX '88 met stuurbekr
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 626 HB 2.0
Diesel '86; 2x Mazda 323
Sedan 1.3 LX '86; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 F Coupe 2x 90;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX 5-drs. automaat '89;
Opel Kadett 1.2 S '85/'B6;
Opel Kadett 1.3 S '86/88;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Citroen BX 16 RE met LPG
'89; Honda Civic aut. '82/'B3;
Lancia YlO Touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Galant 1800 GL
'88; Nissan HB 1.5 GL '85;
Peugeot 405 SRi 1.9 9-10-
-'B7; Peugeot 205 GR 1.6 aut
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL '88;
VW Golf CL 1.6 '87; VW Jet-
ta I.Bi 3-1089. Div. goed-
kope inruilauto's: Ford Capri
1.6 '79 / 3-500,-; Hyundai
Pony 82 ’2.750,-; Opel
Kadett 1.3 '80 ’2.750,-;
Opel Kadett 1.2 N LPG '80,
’2.750,-; Mazda 323 '78
automaat ’ 1.500,-; Datsun
Cherry 1200 GL '80 ’500,-.
Eigen financiering, APK-
keuringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.

KADETT 80 ’1.950,-; Ka-
dett '79 ’1.250,-; Golf die-
sel '80 ’ 2.450,-; Escort '82
GL. Alles APK. 04499-3398.

Alfa Romeo 164 turbo D '89
1e eig. ’34.500,-; 75 16/18
'86/'B9 v.a. ’11.500,-; Re-
nault 19 GTXi '89 ’18.750,-
-19 GTR '89 1e eig. ’ 17.750
25 V6airco etc. '87 1e eig.
’17.750,-; 25 GTX '86

’ 11.500,-; 21 GTL/ts '86/'BB
v.a. ’ 9.750,-; BMW 524 t.d.
'88/'B9 1e eig. v.a.
’39.500,-; 520 i alle ace.
12-'BB 1e eig. ’38.500,-;
525i'83 ’ 7.500,-; 320itou-
ring '89 1e eig. ’33.500,-;
316/323 i '84/'B7 v.a.
’9.000,-; 732 i '81/'B3 v.a.
’5.500,-; Mercedes 190 E
aut. '86 1e eig. ’27.500,-;
200 '80 ’5.000,-; 230 T
combi '80 ’5.750,-; Audi
100 cc 2.3 iairco m. '89 1e
eig. ’23.000,-; 80 S '88/'B9
v.a. ’ 18.750,-; 80 D '88 1e
eig. ’21.000,-; VW Passat
1.8 CL '89 1e eig. ’24.750,-
Passat combi turbo D '87
’17.500,-; Golf GLD exel.
uitv. 12-'BB ’18.500,-; Golf
13/18 '84/'B9 v.a. ’9.500,-;
Passat D '84 ’ 7.250,-; Jetta
'82/'B4 v.a. ’3.000,-; Kever
'74 in perf. st. ’ 4.250,-; Fiat
Tipo I.E. '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-;
Saab 900 GL '84 ’6.000,-;
Hyundai Sonata 18i GLX m.
'90 1e eig. ’ 16.750,-; Maz-
da 626 2.0 GLX combi '89
1e eig. ’22.500,-; 626 GLX
'88/'B9 1e eig. v.a.
’15.000,-; 626 GLX D '88/
'89 1e eig. v.a. ’ 15.000,-;
626 2.0 Coupé '88, 1e eig.
’18.500,-; 323 GLX '85/'B7
v.a. ’7.000,-; RX 7 '80
’7.750,-; Peugeot 309 1.9
GTi '89 le, eig. ’23.000,-;
405 GR '88/'B9 v.a.
’16.500,-; Citroen BK Pal-
mares 12-'BB 1e eig.
’13.500,-; BK '84/'B9 v.a.
’5.000,-; BK 19 D/ turbo D
'67r8Q v.a. ’9.500,-; Visa/
Chrono '84/'B6 v.a. ’ 4.000,-
CX GTi '84-'B7 va. ’ 7.750,-
AX I.OE '88 1 eig ’10.750,-
Opel Senator 2.5 i aut. 12-
-'BB 1 eig. ’25.750,-; Sena-
tor 30 '84-'B6 v.a. ’ 8.250,-;
Omega 2.0 GLi aut. '89 1 eig

’ 20.750,-; Omega Combi
'88, 1e eig. ’20.500,-;
Omega 18S/20i '88-'9O v.a.
’14.500,-; Kadett 1.8 aut.
'88 ’14.750,-; Kadett 12/16
'84-'B9 va. ’5.000,-; Kadett
Cabriolet '81 ’9.750,-; Ford
Siërra Combi D '85-'BB v.a.
’9.000,-; Siërra D '85-'9O
v.a. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
v.a. ’ 5.000,-; Scorpio 2.4i
Sedan '90 1e eig. ’ 26.750,-
Scorpio '86-'9O v.a.
’12.500,-; Escort 1.8 D
Combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort aut. '85 ’8.500,-;
Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D 82-
-'9O v.a. ’3.500,-; Capri 2.0
V 6'78-'BO apart uitv. v.a.
’4.000,-. Plm. 30 goedkope
inruilauto's v.a. ’ 250,-. Di-
rekte 100% financiering Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109 Brunssum.
045-229080.
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; Toyota
Starlet '86/'B7 v.a. ’ 8.500,-;
VW Golf 1800 GT BBS-uitv.
'88 ’ 23.500,-VW Golf 1300
CL '87 ’13.900,-; Mazda
626 LX 5-drs. '89 ’ 20.900,-
Mazda 626 GLX 2.0, autom.
'88 ’18.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-.
Honda Accord 2.OEX '87

’ 17.900,-Honda Civic 1.5
GL '88 ’16.900,-; Ford
Escort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs.
type '88 ’ 14.900,-; Ford
Siërra 1.6 Special 4-drs '89

’ 20.500,-Opel Kadett 1300
club '85 '87 va. ’ 10.500,-;
Opel Ascona 1.6 S 4-drs.
'87 ’12.500,-; Lada 1300
type '87 ’4.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.

Autobedrijf Math Moonen
biedt aan: VW GOLF 1300
bwj. '85; Fiat Panda 45 bwj.
'85 veel extra's; Toyota
Starlet 1.3 DX bwj. '83; Hon-
da Civic 1.3 bwj. '81. Kruis-
str. 42, Broek-Sittard. 046-
-522276.

Speciale aanbiedingen au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS. Opel Kadett E combi
diesel 5-drs. t'B7 ’ 12.500,-;
Opel Kadett E '87 ’ 10.900,-
Opel Combo diesel '90 gr.
kent. ’14.900,-; Opel Ka-
dett 13i '90 ’ 19.900,-; Opel
Corsa 30.000 km. '89 nw.st.
’14.500,-; Opel Corsa die-
sel '88 ’ 12.250,-; Opel Ka-
dett D '81 t/m '84 va.
’3.250,-; BMW 320 vele
extra's 6 cil. ’1.950,-; Ford
Siërra autom. 5-drs. zr.mooi
'84 ’7.250,-; Siërra 2.0 GL
5-drs. '83 ’4.750,-; Ford
Escort '81 t/m '84 va.
’3.950,-; Escort diesel '86
blauw mett. ’11.900,-; To-
yota Celica zr. mooi '84

’6.950,-; Toyota Corolla
diesel '85 ’6.500,-; Volvo
343 '82 t/m '85 va. ’ 3.250,-;
VW-Golf zr.mooi '87 LPG

’ 12.250,-; Mitsubishi Ga-
lant GLX '83 ’ 2.750,-; Maz-
da 626 '83 vele extra's
’2.750,-; BMW 518 1e ei-
gen, zr. mooi ’ 1.950,-; VW-
Golf '79 ’1.950,-; VW-Polo
'81 ’2.750,-; Honda Civic
'86 ’ 8.250,-; Renault 9 GTL
'82 ’3.250,-. Div. goedkope
mr. met APK, Bovaggarantie
APK keur.station, goede
service en vlotte financ.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men, tel. 04405-2896.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565.
Audi 80 18 S '87
Escort '85 t/m '88
Siërra '87 t/m '90
Mazda 323 '88

Seat Malaga '89
Suzuki Swift 5-drs. GL '89

Volvo 440 '89/'9O
Isuzu Trooper '88

opel Corsa '83 t/m '90
Kadett '85 t/m '91
Ascona '83 t/m '88
Veetra '88 t/m '90
Omega '87 t/m '90

["ë" I
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Skoda 105 S '87 ’3.500,-;
Toyota Celica '83/'B5 v.a.
’7.500,-; Carina II '85
’7.500,-; Corolla 1.8 D
combi '85 ’6.000,-; Honda
Aerodeck 2.0 i '86-'B9 va.

’ 14.500,-; Accord '86-'BB
va. ’12.000,-; Prelude EX
aut. '85 ’ 13.500,-; Nissan
Bleu Bird '88/'B9 v.a.

’ 12.500,-; Sunny combi D
'85/'B6 v.a. ’ 7.000,-; Mitsu-
bishi Galant GLi '88/'9O 1e
eig. v.a. ’ 16.500,-; Colt
GLX '85 ’7.500,-; Hyundai
Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki
Jeep '85-'B7 va. ’9.500,-;
Volvo 440 GLT '89 1e eig.
’22.500,-; 480 ES '87
’21.000,-; 740 GLE '84/'B7
v.a. ’11.500,-; 240 GL '83/
'85 v.a. ’7.000,-; 340/360
GLT '82/'BB v.a. ’2.500,-;
Lada Samara '88/'9O v.a.

’ 7.500,-; Daihatsu Rocky
'86 ’17.500,-. Plm. 30
goedkope inruilauto's va.
’250,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw oude AUTO. Bel
045-319328.
Goede INRUILERS, Honda
Accord '79 ’1.300,-; VW
Golf '80 ’ 2.250,-; Renault 5
'82 ’2.250,-; Opel Kadett
'81 ’2.250,-; Ford Escort
1.3 '82 ’3.950,-; Toyota
Tercel '80 ’950,-; Lancia
Delta '82 ’1.950,-. Hunne-
cum 38, Nuth, bij Texaco
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Daihatsu CHARADE,
diesel, bwj. 1985, grijs kent.
APK gek., vr.pr. ’3.750,-;
Opel Kadett 1300 N 1985,
79.000 km, APK gek. I.z.g.st
Inruil en/of financ. mog.
04405-2708 b.g.g. 045-
-724545.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.

Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT exel.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL '89 ’23.000,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’17.750,-; Ford Orion 1400
CL 17.000 km '91 ’24.500,-
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’23.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 21.750,-
Ford Fiësta I.li CL 3-drs.
'90 ’ 16.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89

’ 23.500,-; Renault 25TX
'88 ’23.900,-; Citroen BK
1.4 RE '88 ’ 14.500,-; Volvo
340 1.7 DL '86 ’11.000,-;
Peugeot 405 GLi LPG '90
’24.250,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 2.0 Coupé GLX
'90 ’26.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’23.900,-;
Mazda 626 1.6 LX 4-drs. aut
'85 ’ 9.750,-; Volvo 340 2.0
GLS '84 ’ 7.500,-; Fiat Uno
60 S 5-drs. '88 ’ 10.500,-;
Fiat Uno 60S, 5-drs, '88

’ 10.500,-; Fiat Regatta
100 S'85, ’5.500,-. Inr., fi-
nanc. en Bovag-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
roodmet., '84; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett caravan
VAN grijs kent. '86; Opel
Kadett 1.6 5-drs. bruin '83;
Kadett 1.3 bruinmet. '81;
Kadett Coupé i.z.g.st.
’1.500,-; VW Golf diesel
div. extra's wit '84; Golf die-
sel i.st.v.nw. goudmet. '81;
Golf CL div. extra's antr. '88;
Golf GTI-look wit '86; VW
Passat 4-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '87;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Fiësta
1.1 '83-'B4; Escort 1.3, 1.6
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Fiat Ritmo s-
drs. blauw '84; 2x Seat Ron-
da div. extra's '84; Renault 9
GTL blauwmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Mitsubishi Lancer Die-
sel antraciet '86. Div. inrui-
lers va. ’ 1.000,-. Autobe-
drijf Gebrs. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
Autobedrijf L. Steins en Zn,
Kerkraderweg 15, Heerlen.
045-714717. Wij bieden
aan: Peugeot wit, '85,

’ 8.750,-; Toyota Carina
DL, '83, ’5.000,-; Talbot
Horizon, '82, ’2.250,-; Tal-
bot Bestel, '85, ’2.000,-;
Talbot Rolstoel Vervoer, '84,

’ 3.750,-BMW aut. diesel
Turbo, '84, ’11.500,-; Tal-
bot Tagora, '82, ’6.500,-;
Opel Kadett, '80, ’2.250,-;
Talbot Samba, '81,
’1.500,-; Mazda 323, '83,
’5.500,-; Mercedes 200 D,

’ 3.500,-; Talbot V Fl bestel,
’900,-; Renault 5, '81,

’ 850,-.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
VOSSEBELD St. Joost biedt
aan: Trabant Combi '63;
Vauxhall Viva '65; Ford 15 M
RS coupé '69; AMC Pacer
Wagon '77; Porsche 924
Targa 78; Capri 1600 L '79;
Toyota Celica ST '80; Sci-
rocco GT '82; Alfa Guilietta
2.0 '82; Mazda 323 Sedan
'81; Volvo 66 defect (gaaf)
'79. Hingenderstr. 28, St.
Joost. Tel. 04754-81917.
TURBO GTi '88, wit, Testa
Rosso uitbouw, iets apartsl

’ 14.750,-. Tel. 045-456963

Autohandel de ANJELIER,
Anjelierstr. 123A, Heerler-
heide biedt te koop aan: Alfa
33 1.7 IE bwj. '89 Toyota
Corolla 16 V XLi 30.000 km
bwj. '90; Escort Bravo '84;
Mercedes diesel 200 D bwj.
'84; Fiat Croma 2.0L, bwj.
'87; Kadett LS bwj. '81; Ka-
dett 1300 bwj '83; Sunny
diesel bwj. '87; Talbot Sam-
ba bwj. '82/1.950,-; Manta
bwj. '79 ’ 1.900,-; Kadett
bwj. '80 ’2.250,-; Mazda
626 coupé bwj. '81. Tel.
045-223722 / 06-52870500
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.
Opel Kadett Sedan 1.6 S,
autom. '86; VW Golf diesel
'87; VW Passat Avance '87;
Opel Kadett 3-drs. 1.8 S '87;
Opel Kadett 3-drs. 1.3 '89;
Renault 11 TL '84. Volvo
KLIJN, De Koumen 5, Heer-
len Hoensbroek. Tel. 045-
-220055.
Renault 5 '85; Mits. Colt 1.5
GLi '88; Renault 21 GTS '88;
Austin Metro 1.3 GT '86;
Ford Escort 5-drs. '87; Aus-
tin Maestro 1.3 '88; Rover
2.13 S '88; Rover 114 GTA
'90. Autobedrijf BALT, Kas-
teellaan 1, Heerlen. Tel.
045-721541 naast GAK.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Nissan King Cab bwj. '85
Amer. uitvoerin, brede wie-
len, benzine, grijs kent., i.
nw.st; Opel Kadett 1.3 bwj.
'81 stationcar; Opel Kadett
Sity, aut., bwj. '78. Autobe-
drijf PIJPERS & Zn., Fran-
ciscanerstr. 56-58 Kerkrade
Te k. MITSUBISHI Galant
combi LPG onderb. bwj. '80;
Fiat Ritmo bwj. 11-'B3 beide
APK tot 1-93 vr.pr.’ 1.750,-
-p/st. Tel. 045-452359.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Gra-
tis afhalen. Tel. 046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te koop VOLKSWAGEN LT
bwj '80, pr. ’1.100,-. Tel.
045-321057.
Te k. SRV-WINKELWAGEN
merk Spijkstaal, 6 mtr. bwj.
'72, geheel compleet. Tel.
045-720200.
Te k. VW TRANSPORTER
bwj. 19-8-'B3, grijs kent, o-
rig. 85.000 km, prima bus,
pr. ’ 7.000,-. 04454-5086.

■Te k. gevr. MERCEDES D
i pick-up 207-307 bwj. '80-
-f '81, tel. 04743-2205.

'BRANDWEER Daf 55- VllOO C360, 1955, 10.000
■ km. 4x4, ’4.950,-. Tel.

04906-1387.. CITROEN BK 19 diesel sta-
t tion, 8-'B7, grijs kent.,
I’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
!FIAT Ducato diesel 12-'B6,

lang, hoog, 110.000km,
; ’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
!FIAT Ducato diesel 9-pers.,
I 11-'B7, wit, 95.000 km,
i’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
1FORD Transit diesel 8-'BB,
wit, 5-bak, 90.000 km.. ’ 18.950,-. Tel. 04906-1387

i NISSAN King Cab 2.5 diesel
i 12-'BB, grijs kent. ’19.950,-

-incl. Tel. 04906-1387.

Verboom BV biedt aan:
Ford Escort benz. gesloten opbouw 19JJ!Mercedes 300 TD Van aut. veel extra's 19?
Opel Corsa 1.5 D Van '..... 19*
Volvo 245 D Van 19?
Toyota Corolla 1.8 D Van l9gj
VWLT3I Pick-Up Benzine 19»3

VW LT auto Transporter Benzine .
VW Bus GL LPG 9-pers 1^Peugeot J9huif Benzine 19*

Tel. 045-723487; Fax 045-725959. J
Te koop

Daf 2800 ATI
wb 3.5 mtr, boeg- en dakspoiler, standverwarming,

centrale smering, luchtdroger, luchtvering.
Tel. 043-256688 tussen 9.00 en 16.30 uur.

Autocentrum VEENSTRA:
Mazda bestel 2200, diesel, t.
'89, ’16.250,-. Valkenbur-
gerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
NISSAN Vanette diesel, B-
'BB, 90.000 km, nieuw model

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
VW Transp. turbo diesel
dubb. cab. '86; Mercedes
309 D lang, i.z.g. st, autom.;
Mitsubishi L3OO 2.5 D, lang,
hoog '87;Kadett 1.6 D Com-
bo '87. Autobedrijf AD VAN
NEER.Zandweg 160, Heer-
lerbaan (naast vroedvrou-
wenschool). 045-416023.
Opel KADETT Combo be-
stel, 8-'B7, wit, LPG,
’8.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 21 Nevada GT
Diesel, station, 12-'BB, grijs
kent, ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387.
VW TRANSPORTER turbo
diesel, 9-'B7, wit, hoog,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387

VW TRANSPORTER tutfj
diesel, wit 10-'B7, 78.000K?

’ 13.950,-. Tel. 04906-13g^
PEUGEOT J 5diesel 140*
1988, 65.000 km, ’ 14.950.'
Tel. 04906-1387.
Ford SIËRRA 2.3, diese}
station, 4-'B9, grijs ken1

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387;
MERCEDES 300 TD, dies6l
station, 12-'B4, grijs ken'1

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387-
TOYOTA Hiace, long, dies"1gr.kent., dubb.cabine, bj*l'
'85, mooi en goed, ’ 7.000.'i
045-212669. _^|
CITROEN BK 19 TRS senj;
ce 8-'B7, grijs kent, Lr°

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387^
MAZDA E2200, diesel, \'87, 60.000km, *ff 12.950,-. Tel. 04906-13g^'
PEUGEOT J-5 diesel, 11'!
'86, lang, hoog, ’11.950.'
Tel. 04906-1387.

Auto onderdelen en accessoires -
Optimale bereikbaarheid met

Bosch autotelefoons
* Handsfree voor veilig telefoneren.

* Montage in autoradio of snelwisselcassette.
* Nummerherhaling, verkort kiezen, etc.

Voor deskundig advies en vakkundige inbouw gaat u na*'

(^gP BV

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. MOTORBLOK Merce-
des 206 D, pr. ’ 750,-. Tel.
045-224899.
Te k. UITBOUWSET voor
Opel Corsa HB, pr.n.o.t.k.
Tel. 04450-4618.
Te k. GSI SPOILER/ bumper
voor en achter, voor Opel
Manta pr. ’400,-. Tel.
045-222235.
Te k. DASH-BOARD met
board comp. voor nw. model
Golf, f275.-. 045-315825.

■Te k. WIELDEKSELS fC0'
div. maten en soorten, P 6. set ’ 50,-. Tel. 045-3193gg>
Te k. WIELDEKSELS F°rd
en Opel, div. maten en soo'
ten. Per set ’ 50,-. Tel. 0&

■ 319328.
Aanhangwagens

: AANHANGWAGENS en a'j?I losse onderdelen. Jo Knop*1
Rijksweg-Zuid 195, Sittar°'Tel. 046-512718.

tTe k. AANHANGWAGÉ^I 1.2.1Om x br.LOOm X p'
050cm, ’375,- 045-312j8j^

Motoren en scooters ,
Te k. HONDA CBR 1000,
bwj. '91, model '88, 3.000
km, V2jaar fabrieksgarantie,
pr.n.o.tk. Tel. 045-423630.
SUZUKI 1400 CC, intruder,
17.000 km., bwj. '88, pr.

’ 13.850,-. 045-463285.
Te k. YAMAHA XZ 550, bwj.
1984, 18.000 km., V2., wa-
tergek. Tel. 045-319483.
Te k. gevr. SUZUKI GS 500
E. Tel. 045-453275.
H.D. ELECTRA Glide, bwj.
'90, vaste pr. ’25.000,-.
Tel. 045-723557.
Te k. MOTOR Suzuki GS
450, soft schopper, bwj. '86
km st. 31.500, kl. zwart, pr.

’ 5.300,-. Tel. 045-423325.
Te k. HONDA NX 650 Domi
nator, bwj. '89, vr.pr
’7.500,-. Liviusstr. 14,
Heerlen. Tel. 045-718306.
Te k. HONDA Shadow VT
1100, bwj. '85, kl. zwart/rood
Tel. 045-229249.
HONDA Shadow VT 700,
'84, 20.000 Mis, rood, nw.
bnd„ ’ 6.950,-. 043-477091

' Te k. gevr. SHOPPER, de-
fect en/of schade geen bezw
tot ’ 6.000,-. 045-244947.

,Te k. gevr. Custom (ShoF
I per) TANK passend op o®, frame Honda ból dor, scn*

de geen bezwaar. Tel. O 4- 225673.
'. SCOOTER Honda Spa^

125 cc, '85, vr.pr. ’1.850.'

'Korenbloem 8, Brunssum^- Te k. SUZUKI GS 1000 rr**
Cardan, nw. banden, 'jblauw, i.z.g.st, VJ;"'

’ 4.500,-. Tel. 045-445148^-

" SUZUKI Intruders 700-7^' 1400, bwj. '86 tot '91, a"

kleuren, keuze uit 17 stu*
: Tel. 04970-15307.5 YAMAHA XS 750, '78, C3£' nw.band., koni's , iets «e '' weg is weg, ’ 2.650,-. '- 04760-71476. -^

HONDA CB 650 nightha*£'

' bwj. '85, cardan, V"

' f 7.500.-. tel. 045-445039^
(Brom)fietsert^

1Koga-Miyata-Carbon "*„. Shimano-XTR GROEP J', Giant Cadex-Cai*?,. CFMI-XTR zijn binnen. Bf'Rekers, Willemstr. 85, Hea'

" len, 045-726840.
i Voor Piccolo's

zie verder pagina 14

Zaterdag 25 januari 1992 "12Éimburgs Dagblad



Prijswinnaars
puzzel no. 6
Oplossing:
HERDER
1e prijs, ’ 1000,00
S.A. Schepersvan Banninglaan 44
6166 HA Geleen
2e prijs, / 300,00
Fam. P. Thonon-Wienen
Zwaluwstraat 7
6414 W Heerlen
3e prijs, f 150,00
Mevr. J. Dormans-Paulissen
Klimmenerweg 10
6336 AV Hulsberg
4e prijs, ’ 100,00
Fam. P. Erens-Janssen
Prof. Cobbenhagenstraat 5
6461 VA Kerkrade
Se prijs, ’ 50,00
Mevr. E. Oomen-Giesbers
Oonatusstraat 3
6361 TJ Nuth
6e prijs, ’ 50,00
Mevr. L. van Spanje
Raadhuisstraat 22
6336 VL Hulsberg

7e prijs, ’ 50,00
J. Ritzen
Sleperstraat 1
6432 AD Hoensbroek
8e prijs, ’ 50,00
Mevr. M. Lambriks-Bartels
Koningsgraven 20
6363 BE Wijnandsrade

9e prijs, ’ 50,00
Mevr. A. Vilain
F'ricksteenweg 78a
6462 BP Kerkrade
10e prijs, / 50,00
L. Eijssen
Hoofdstraat 78
6333 BK Schimmert

Hoofdprys puzzel zes valt in Geleen

Extraatje voor
huwelijksreis

GELEEN - De uitreiking van de
hoofdprijs 'van de Limburgs
Dagbladpuzzel is doorgaans
geen probleem. De winnaar is al-
tijd wel te achterhalen, thuis of
elders.

Deze week kostte het meer moei-
te. Ondanks speurwerk met be-
hulp van enkele buren bleef de
winnaar aanvankelijk onvind-
baar. Dan morgen maar opnieuw
proberen, dachten we, maar het
geluk was op dat moment met
ons. Bij het verlaten van de flat
stuitten wij in het trappenhuis
op twee, met boodschappen
sjouwende, jonge mensen. Dat
bleken de winnaars van de dui-
zend gulden van puzzel zes te
zijn.

Verbazing alom. „Ik doe pas
twee keer mee en nu al een prijs,
niet te geloven. Maar het komt
goed uit want wij gaan op 12 juni
trouwen. Dit geld zet ik op het
boekje en is bestemd voor de hu-
welijksreis", aldus Saskia Sche-
pers, de 22-jarige autolease-advi-
seur uit Geleen. Vier jaar gele-
den ontmoette zij tijdens een
vakantie in Spanje Gerrie Jans-
sen uit Geleen. Het was liefde op
het eerste gezicht. Sinds kort
wonen zij samen. „Wij houden
geen bruiloft, maar geven een
klein feestje met de familie,
daarna gaan we op huwelijks-
reis", vertelt een blije Saskia.

„Gerrie vindt eigenlijk dat ik te
veel puzzel en is het niet eens

met de portokosten die ik weke-
lijks maak voor het inzenden,
maar dat zal nu welveranderen",
meent ze. En Gerrie kan dan al-
leen nog maar ja-knikken.
Naast de tijd, die ze aan haar
hobbies, puzzelen en lezen be-
steedt, studeert Saskia bedrijfs-
kunde aan de Open Universiteit
in Heerlen. „Dat is goed voor
mijn ontwikkeling en mijn car-
rière en het bevalt me uitste-
kend. Ik kan thuis studeren en
mijn eigen tempo bepalen". Ger-
rie werkt als kok in hotel Kem-
pener in Beek. Hij geeft op de
valreep nog een advies voor het
maken van een goed gebonden
saus. De roux (boter en meel)
niet laten verbranden,- dus op
een laag pitje aanmaken.

# Geluk voor een jong
paar. Saskia Schepers en
Gerrie Janssen ontvangen
de hoofdprijs van puzzel zes
uit handen van Karel van
Knippenberg van het Lim-
burgs Dagblad.

Foto:'PETERROOZEN

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie
II

Hoofdprijs
f 5000,-

-(eindoplossing)
#7, | s°v5°v

Zo kunt u
j deelnemen

PER GIRO OF BANK:
Schrijf de oplossing op een giro/bank-overschrijving
onder het woord "Mededelingen" en maak minimaal
’3- over naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN

PER BRIEFKAART:
Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam,
adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing
van debetreffende puzzel. Behalve de gewone franke-
ring plakt u tenminste ’ 3,- aan postzegels bij. U
stuurt de briefkaart naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN

Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik-
baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie
gulden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge-
wone porto ten minste drie gulden extra aan geldigepostze-
gels zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen inzenden als
u wilt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een
prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen
van deze Puzzelactie. ledereen kan meedoen, u hoeft dus
geen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat-
schappij Limburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen,
maar komen niet in aanmerking voor het winnen van een
prijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit
geen extra (porto)kosten met zich meebrengt. Het overge-
maakte bedrag komt geheel ten goede van de Puzzelactie.
Van de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet
een gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen
en de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A.
Muijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht.

PUZZEL NUMMER 8

Horizontaal: 1. vordering; 4. pop van stro; 9. slaghout; 12. eetgerei; 14. grootmoeder;
15. sierplant; 17. prikkend uitsteeksel; 18. sjirpend insekt; 19. vogeleigenschap; 20.
sleepnet; 22. lichte slag; 23. grondsoort; 24. smalle groef; 26. internationale trein; 28.
nachthemd; 29. ratel; 31. tochtje; 33. persoonlijk voornaamwoord; 34. waarmee men
noemt; 35. deel van een boom; 37. bazige vrouw; 38. wreedkeizer; 39. lusthof; 40. domi-
na; 42. drinkgerei; 44. loven; 45. neon; 46. indien; 48. plaats in Gelderland; 50. plezier;
51. gravure; 53. aan het genoemde; 54. boom; 56. bedorven; 58. naar mijn mening; 59.
insekt; 61. keukengerei; 63. huppelen; 65. geldstraf; 66. loot; 68. rivier in Frankrijk; 69.
boom; 70. onzin; 71. Vernis.

Verticaal: 1. plaats in Gelderland; 2. een weinig; 3. plezier maken; 4. grote houten ha-
mer; 5. recto; 6. radiobedrijf; 7. familielid; 8. deel; 9. beroep; 10. groet (Latijn); 11. nako-
meling; 13. eekhoorn; 16. herkauwer; 20. dichtslaande val; 21. vlinderlarve; 23. even-
eens; 24. spijsolie; 25. feestelijk onthalen; 27. boom; 28. olienootje; 29. jongensnaam;
30. gissen; 32. hijswerktuig; 34. deel van de hals, 36. de mensen; 41. Engels bier; 43.
binnenste; 44. plaats in Noord-Holland; 45. kloosterzuster; 47. lijn; 49. uit naam van; 50.
verwonding; 52. water bij Denemarken; 54. zachte veren; 55. jurk; 57. deel van de voet;
59. graansoort; 60. kegelvormig onderdeel van een uurwerk; 62. visje; 64. tijdperk; 66.
voegwoord; 67. voorzetsel.

Doe mee en
steun de
goede doelen
20 weken langpubliceren wij
op zaterdag een puzzel
waaraan u kunt deelnemen en
een kans maakt op de
wekelijkse geldprijzen en de
hoofdprijs van ’ 5000,-

-——————————————
De opbrengst van de puzzel
gaat naar goede d0e1en,75% is
bestemd voor Het Limburgs
Instituutvoor

t kinderrevalidatie
'Franciscusoord' te
Valkenburg en 25% van de
opbrengst is bestemd voor de
Stichting Jo Hansenprijs te
Meerssen

Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u
tijdens kantooruren
telefonisch terecht onder
nummer 045 - 739911.

Voor het kansspel van deze puzzelactie
heeft de staatssecretaris van Justitie op
2 december 1991 aan het bestuur van het
Limburgs Instituut voor Kinderrevali-
datie "Franciscusoord" te Valkenburg
vergunning verleend onder nummer
L.O. 910/130/188.91.

Oplossing puzzel nr. 8

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 68, 34, 22, 53, 5 en 70 achter
elkaar zetten.

U leest dan een woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit woord niet alleen opsturen,
maar ook goed bewaren, samen met het nummer van de puzzel, want u hebt dit nog nodig aan het einde
van onze uit 20 ronden bestaande puzzelactie.

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 8 moet vóór 6 februari 1992 in ons bezit zijn.

De
wekelijkse

prijzen

Vliegende Brigade Franciscusoord ontwierp programma

Extra schrijflessen om
kind bij te spijkeren
DOOR JAN DIEDEREN

SCHIN OP GEUL - De juf let
goed op de houding van Björn,
Ruud en Sander. Beentjes onder
tafel, voetjes op de grond, de rug
tegen de leuning van het stoeltje,
ellebogen op de tafel. En vooral
of zij de pen goed vasthouden
tussen duim en wijsvinger. Niet
te strak. „Let erop dat je van de
wijsvinger een rondje maakt,"
zegt Ine Lambriks.

De onderwijzeres aan de Anto-
niusschool geeft normaal aan
vier kinderen - Ton is er nu we-
gens ziekte niet - bijles in schrij-
ven. Met de hand moeten ze
eerst een grote M beschrijven in
de lucht. „Niet te groot Sander,
anders bots je tegen de muur."
Daarna is het echt proberen op
een vel papier. „Ruud, je schrijft
toch niet met jeneus. Daar komt
geen inkt uit." De jongen rea-
geert gevat: „Maar wel soms een
beetje snot." Hij begrijpt de op-
merking van de juffrouw best,
want hij veert meteen omhoog.
Hij hing te ver voorover boven
het papier.
Een ontspannen sfeer is belang-
rijk. De kinderen moeten niet te
krampachtig schrijfoefeningen
doen. Na de 'M' maken ze hun
vingers los ofknijpen ze weer sa-
men tot een vuistje.

De vier jongens van zeven en
acht jaarzijn als het op schrijven
aankomt niet zo vingervlug als
de andere kinderen in de klas.
Ze hebben een achterstand in fij-
ne motoriek, zoals dat in vakter-
men heet. Waar andere kinderen
tien maanden over het schrrjf-
programma doen hebben zij
twaalf, dertien maanden nodig.
Omdat een schooljaar maar tien
maanden duurt zou dat een ach-
terstand opleveren. Met de bij-
les, twee keer in de week een

half uur, halen ze de achterstand
spelenderwijs in.

" Kinderen oefenen onder het toeziend oog van Ine Lam-
briks met een tennisbal op een plank, om zodoende een
goede controle over hun spieren te krijgen.

Foto: WIDDERSHOVEN.

Franciscusoord
Het hulpprogramma heeft de
Vliegende Brigade van hetFran-
ciscusoord voor de school uitge-
dokterd. Sieneke Vrieze en haar
team hebben de jongens geob-
serveerd. De Brigade werd uitge-
nodigd door onderwijzer Jef
Hodiamont. Diens zoontje Rik
was eens van de trap gevallen en
had daarbij de hand bezeerd.
Daarna had hij een tijdlang
moeite met schrijven. Het Fran-
ciscusoord heeft hem goed ge-
holpen met ergo- en fysiothera-
pie en speciale oefeningen. Zo
ontstond het contact.
Op school voert Ine Lambriks
het hulpprogramma uit. De les-
opbouw gaat heel gemoedelijk.

Net als in de sport krijgen de
kinderen eerst een warming-up.
Ze zitten wijdbeens op de grond
en moeten een tennisbal naar el-
kaar rollen. Zo recht mogelijk.
Met twee tennisballen tegelijk
wordt het al wat moeilijker. Het
lastigste is om elkaar een bal toe
te rollen.zonder dat er een bot-
sing plaats vindt. Schouders en
armen losmaken horen er ook
bij. „De kinderen moeten een
goede controle krijgen over hun
spieren," legt Ine Lambriks uit.

Aan het einde van de les bedelen
de kinderen om de plankjes. Op
een stuk hardboard laten zij een
tennisbal heen en weer rollen
zonder dat die eraf valt. Ze vin-
den het prachtig, maar hebben
er dan ook al aardig slag van.
Een teken dat ze goed vooruit
gaan.

f Hmburgs dagblad _\
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DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTICHtI
" Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op te ruimen.

Dit om plaats te creëren voor onze nieuwe collectie. Dit levert TIJDELIJK voor u financieel een groot
voordeel op. IJJn

" Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale oppervlakte van 10.000 m 2 is voor u |^fi|^ïy|l^lfl VALTIJD de moeite waard, want v vindt er alle soorten meubelen, zowel KLASSIEK als MODERN, [^^ t' c *"»■■ '■■"*»«» ««*in diverse PRIJZEN, STIJLEN, HOUTSOORTEN EN BEKENDE MERKEN, zoals AUPING, ARTIFORT, WffPSl "■«i^iji I WM iiiiiiwh ~~~-~~zZZ-m-- -~——~ROLF BENZ, BENCH, CASTELIJN, HARVINK, HENNIE DE JONG, YOUNG INTERNATIONAL, [" ] :!^^m^^^^^^^m
,^ MmM^m

METAFORM, PASTOE en LEOLUX. PVvUI ___-________________________________■■ I

" 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT aanwezig. fejXi__ff^3 1 jij I
" 's Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur *tt^fj^_^^^""f*Trl_P^^wW-^^B ■

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS IWB^Wm******
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. -.—.-^ , *-~ ,___

0 (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. l\/|y\_ASTRICHir CABERGERWEG 10 TEL 043-215585 0M

(Brom)fietsen

Giant Terrago ATB
nu ’ 995,-.

George Walstock
Ruttensingel 59, Maastricht 043-250662.

Te k. KAWASAKI, bwj. jan
'90. Tulpstr. 24, Nieuv
Einde.
Te k. HONDA MT 5 bwj. '89
i.g.st. met veel accessoires
Colijnstr. 8, Heerlen.
Te k. Vespa CIAO, met ster
wielen, LeoVinci met extrj
60cc, vaste pr. ’700,-. Tel
045-254156.
Te k. Maxi PUCH Pearly, i
laar, als nw. Pr. ’1.150,-.
Tel. 045-416342.
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespé
Honda. Maria Gorettistr. 1
Tel. 045-459555.
Te k. MT 5, Lz.g.st. pr

’ 1.500,-. Tel. 046-744178.
Te k. z.g.a.nw. MOUNTAIN-
BIKE dames. Tel. 045-
-322991.
Vespa CIAO, bwj. '90, me
sterw. i.z.g.st. ’ 750,-. Tel.
045-315825.
Te k. ATB-SHIMANO, bwj
'92, pr.n.o.tk. Tel. 045
412497.
Te k. YAMAHA RD 50 MX
bwj. '86, i.z.g.st., blauw. Tel
045-313387.
Vespa CIAO, z.g.a.nw. bwj
'90. pr. ’775,-. Tel. 045-
-421539.

i. ATB-ONDERDELEN ncr-
v gens goedkoper dan bij

Math Salden Sittard. Koop-
j" avond donderdag!!!
;- Nu nog VbSPA kopen voor_ oude prijs bij Rens Janssen.- Financ. mog. ’4O,- p.mnd.
a Ganzeweide 54/56, Heerlen.
I. Tel. 045-211486.

- Koop of reserveer nu nog
? GIANT'S voor oude prijs.. Rens Janssen, Ganzeweide

54/56. Heerlen. Tel. 045-
-" 211486.- Te k. HONDA MT 5. Tel.
1 045-443978.

' PÜCH Maxi bwj. '88, i.z.g.st.- met verzek., ’ 550,-. Tel.

" 045-326961.
- Te k. scooter VESPA bwj.
■ '86 i.z.g.st. met verz. tot■ 1-5-92. Interesse! bel dan. 045-326924.
t ~,,.,, :!

Wintersport

Langlaufcenter
Sittard

;, biedt aan: cursussen
I. vóo r carnaval afgerond.

Inl.: 046-744761.
.Te koop NOREN merk- Zandstra, maat 43. Tel. 045-

-310036.
Vakantie en Rekreatle

——————-^^——-

Groningen
ZUIDLAARDERMEER te h.
zomerhuis 5 pers., va.

’ 250,- p.wk. Inl. 05984-467

Drenthe
Te h. 2 BUNGALOWS in Er-
merzand, 6 pers., aan meer,
overdekt zwembad enz.,
ook hoog seizoen. Tel. 075-
-213514/215343.

Zeilen/Boten

'Te k. SURFPLANK, merk
Sainval, vr.pr. ’550,-. Tel.
045-322991.

" SURFPLANK ten Cate,
’500,-, als nieuw, 1 maal; gebruikt. 045-212669.,Laat je hart spreken op Va-, lentijnsdag. Via een PICCO--LO vanaf ’ 13.25. Voor
meer info 045-719966.

Caravans/Tenten

Caravan-import Feyts
Vouw-wagens:

Alpen Kreuzer
in drie kleuren combinaties vanaf ’ 5.020,- compleet.

Tour-caravans:
Burstner-Hobby-Knaus

diverse aanbiedingen in overjarige caravans.
Voortenten:

Burstner, Brand, Gerjak, Isabella, Trio.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade, 04492-1860.

Attentie
Nu de Chateau en Homecar

ex-verhuur caravans met
duizenden guldens korting

in de aanbieding.
RALON CARAVANS

Brommelen 58 A, Geulle.
Tel. 043-645079.

CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS. Kom
ééns kijken in Koningsbosch
Het is beslist de moeite
waard! Tel. 04743-2213.
Bij DE OLDE Caravan b.v.
staan voor U 1992 modellen
Wilk en Beyerland tourcara-
vans. Tevens nog enkele ex
verhuur caravans en vouw-
wagens. Ook ruime keuze
uit gebruikte caravans en
vouwwagens, voor een zor-
geloze super luxe zon va-
kantie. Ook voor verhuur,
service, reparatie, onderde-
len, accessoires en alle
kampeerbenodigheden is
Uw adres: Dr. Nolenslaan
141, (md. park nrd.) Sittard.
Tel. 046-513634.

Diversen
Vrij op vakantie met een
HUURAUTO van Bastiaans
Autoßent v.a. ’249,- per
week. Ook campers en 9-
pers. busjes. Spoorsingel 50
Heerlen. Tel. 045-724141.
Koopje! BUITENBOORD-
MOTOR, Marmer, 48 pk,
bwj. '85, kortstaart. Tel.
045-211514.

Huur uw nieuwe tourcara-
van bij Limburgs grootste
ANWB bondsverhuurder,
va. ’325,- per wk. mcl.
voortent en verzekering.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
Te koop ALPENKREUZER
bwj. '90, vr.pr. ’ 3.600,-. Tel
045-217258.
Te k. STACARAVAN (op-
knapper) lengte I2m met
spits dak, 2 slpkrs en ligbad.
vr.pr. ’11.500,-. Tel.
045-211514.
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. HOBBY CLAS. 420,
bwj. '89, vaste w.e. voort.
Tel. 04498-54664.

Div. Binnenland
Te huur 4-pers. VAKANTIE-
HUISJE, alles aanwezig.
Omgeving Zandvoort, Am-
sterdam, Haarlem en Schip-
hol, bloembollenvelden op 4
km. afstand. P/wk. ’500,-,
p/nacht ’ 100,-. Huisdieren
riiet toegestaan. 02526-
-87731 Haarlemmermeer

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Azië
Nog enkele reisgenoten
gevraagd voor rondreis
THAILAND, kl. Limb.groep,
vertrek 6 april 19 dgn., uitst.
verzorgd. Info 045-243103.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Duitsland

Pension - restaurant - kegelbaan
De vliegende Hollander (Sauerland) Berghauserstrasse 66
Berghausen - Bad Berleburg. Heeft nog enkele kamers vrij
DM 25,- p.p. mcl. ontbijt. Tel. 09-4927515460.

Campers

Te k. Polyester Camper
ONDERDELEN, o.a. Alkoof,
achterfront mcl. bumper,
Sandwichpanelen, enz. Ook
complete campercasco's le-
verbaar. Tevens camper-
verhuur en verkoop. Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo. Tel.
046-371925.

Te k. Camper, FIAT Ducato
diesel met Grenzland Capri
650 opbouw, bwj. '87,
’45.000,-. Koolweg 11,
Elsloo. Tel. 046-371925.
Te k. CAMPER Mitsubishi,
bwj.'BB, km 25.000, ANWB
gek., nog als nieuw. Tel.
046-370270

(Huisdieren

Handtamme en pratende
PAPEGAAIEN, ook baby's. I
Ariane, Bleijerheidestr. 10 l>
Kerkrade. Tel. 045-351340. t
Inruil voor kweek mogelijk. -De grootste KENNEL van \
Limburg. Alle jonge ras- :
hondjes. Meer dan 60 ras- ,
sen plus gar. en tatoeage. fKl.America, Th.Watsonln 34 i
Achel(B). 09-3211644489 -Zond, open maand, gesl.
VOGELS, eenden, fazan- \
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders, |
hofdieren. Klein America (
Achel(B) 09-32-11644489
DOBERMANN-KENNEL
veel belovende pups ge- F
comb. op schoonheid en ka- {
rakter uit Ankörung en kamp "afst. Tel. 04492-2871. (
Te k. Hollandse HERDER, 9 <mnd., reu. Tel. 045-420991. (
Te k. DUITSE Herderpups, ''reuen, 13 wkn. 046-515772. <
Te k. witte Engelse BULL- 1
TERRIÉRPUPS van Duitse 1
Topkennel, met stamb. en t
inenting. Tel. 045-229705 1
Te k. van part. WEST HIGH- ï
LAND White-terriërpups J
met stamb., ing. en ontw., 2
ouders aanw. 013-637592 =j
Te k. prachtige GOLDEN r
Retrieverpups, met prima j
stamb., en schrift, gar. Tel. -04138-73284. J
Te k. Duitse Staande y
DRAADHAARPUPS met t
stamb. Tel. 045-257296. <
Te k. jonge grijze roodstaart
PAPEGAAIEN, 6 wk oud. 1
Tel. 04754-82614, Stru- I
menkampstraat 12, St.Joost c
Te k. getrainde Duitse (
HERDER, 1.P.0 111. pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-215031 1
PAARD te k. Ruin met pa-
pieren, tel. 045-254243. ü
Te k. DWERGSCHNAUT- 1
ZERS met stamboom, 7 wkn p
ingeënt en ontw. Nusterweg C
44, Sittard. Tel. 046-514659 ï
Te k. Duitse staande RUW- li
HAARPUPS. Tel. info: 045- s
257296-09-49.2454.7225. C

Te k. Mechelse HERDER 3
mnd., vader 3 certifikaten m.
of, moeder PHI 414 pnt.,
tel. 045-724852.
Te k. jonge TECKELS, zui-
ger ras. Tel. 04406-16076.
Te k. GOLDEN Retriever
aups, stamb. en pasp., ing.
3n ontw., ouders HD vrij met
HD gar. Tel. 04998-73811.
Te k. zwarte CHOW-CHOW
oup, met stamb. Tevens
zoeken wij serieuze mensen
/oor de herpl. van 'n Bobtail.
Inl. Piëta Janssen, tel.
34747-2910.
Te k. AIREDALE Terriër-
Dups met stamb., ingeënt en
jntwormd. Tel. 046-756103.
Te k. DOBERMANNPUPS
sn Berner Sennenpups. Tel.
38866-2483.
SHOW CHOW 12 weken,
ngeënt en ontwormd,
345-224135.
Te k. American Staffordshire
TERRIËR, reu, 8 mnd., st.
Doom, zindel. lief v. kind.
Tel. 04750-30695.
Te k. Cav. King Charles
3PANIEL pups. Tel. 04750-
-22185.
Te koop BERNER SEN-
MENHOND, reu, 1 jr.,
f 250,-. Tel. 045-252379.
Tamme sprekende en baby
ARA's, rosé- en geelkuifka-
Katoes, groene en grijze pa-
pegaaien va. ’ 250,-, met
spraak en gezondheidsgar.
Tel. 046-375359.
Te k NEWFOUNDLANDER-
PUPS met stamboom, in-
geënt en ontwormd. Meli-
skerweg 4, Herkenbosch.
Tel. 04752-1115.
Te k. DOBERMANNPUP,
12 wkn. met stamb. zind. in-
geënt en ontw. 04125-5077.
re koop 5 AQUARIUMS met
x>mp en toebehoor. Tel.
345-721643.
re bespreken: West-High-
and White TERRIËRS met
stamb. goede afstam. Tel.
M760-76637.

! , : 1 ! ' — - —Opleidingen

Spaanse les
v. beginners, gevorderden
en conversatie. In groepjes
of individueel, 045-418971.

N.L.P.
Result-Seminar

Voor het ontdekken en ont-
wikkelen van uw eigen

persoonlijke vermogens.
Info: 04406-16253.

Lessen ENGELS, Frans,
Duits en Nederlands info tel
045-464733.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’ 70,-, ook voor buiten-
landers. 21 danslessen op
cass. enz. ’ 125,-all-in. Tel.
070-3638667/3894543.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.
SWAHILI leren? Bel dan
045-353724. .
Gevr. LERAAR(Lerares)
voor het geven van bijles
voor de vakken Handel en
Administratie op L.E.A.0.-
-niveau. Tel. 045-424415.
STUDIEBEGL. o.a. econ.
vakken, alle niveaus, erv.
docenten 045-327004.

Rijles
i

Snel je rijbewijs halen?
Bel de ANWB!!!!

De ANWB organiseert een unieke auto-rijopleiding door
heel Nederland, d.m.v. een speciale lesmethode duurt de
opleiding afhandel.]k van je eigen wens zon 10 dagen tot

maximaal 3 maanden, mcl. aansluitend CBR-examen.
Meer weten? Bel nu de ANWB: 06-8860

(8.00-22.00 uur, weekend 9.00-17.00 uur, 40 et p/m)

Haal uw RIJBEWUS voor
pers. auto in 3, 6 of 9 weken;
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-
ken. Examen in Heerlen,
Geleen of Maastricht. Ook
alle chauffeursdiploma's.
Bovag rijschool Th. van
Bentum, tel. 045-217487
Hoensbroek.

Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mode Totaal
Te k. COMMUNIEJURK mt.
140, zeer mooi, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-523621.
Te k. exel. BRUIDSJURK
met jasje, i.nw.st. mt. 38,
nw.pr. ’1.700,-, nu ’450,-.
Tel. 045-270946.

Huwelijksbureaus

1992 is... samen gezelliger
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel,
als u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer

over onze relatiekring van circa 6.000 partnerzoekers (m/v)
Maastricht e.o. mevr. Corsius: 043-640170.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

m ** |f
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Liefde op het eerste gezicht
Komt vaker voor dan je denkt.

STICHTING MENS EN RELATIE
slagingspercentage 70%. Meer weten?

Bel: Heerlen e.0.: 045-726539 Mevr. Luchtman.
Roermond e.0.: 04750-15534 Mevr. Nabarro.

of stuur de bon naar: Postbus 525, 6040 AM Roermond of
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

BON VOOR GRATIS BROCHURE
Naam: m/v

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

MENS EN RELATIE
Persoonlijke bemiddeling: zorgvulg en effectief.

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU.
Limburgs grootste Bureau.

Huwelijk/Kennismaking
Weduwnaar 65 plus langs
deze onsymp. weg een een-
voudige HUISVROUW, om
eenzaamheid op te lossen.
Br.o.nr. B-0277, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Homo/lesbisch... en op zoek

naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve Relatie-
vorming, Lange Geer 44,

Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boven de 30 jaar
in de kelderbar LA CHALET
in Treebeek. DJ Richard,
zaal open 20.00 uur. ledere
donderdag alleenstaanden-
bal. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25a. 045-211375.
Ex-leraar, 60plus, alleenst.
uit goed mil. met enige
geestelijke bagage, I. 1.80
mtr.,. slank postuur, z.k.m.
liefst ongeb. VROUW om
samen nog iets van leven te
maken. Leeft. 55 tot 60 jr.
Br.o.nr. B-0252 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
HBO-er, 20 jr. zoekt 'n lief
MEISJE. Br.o.nr. B-0256,
L.P. Postbus 2610, 6401 PP
Heerlen.
Vrouw 48 jr., z. kinderen,
WAOer, z.k.m. eerl. en
huisel. MAN. Schrijf alleen
als u het meent, beslist geen
cafétype. Br. met foto onder
crew. ret. o.nr. B-0258 L.P.,
Pb 2610, 6401 PC, Heerlen.
Man, 68 jr., met auto z.k.m.
lieve VRIENDIN, ben van
Poolse afkomst, al 45 jr. in
Holland. Br.o.nr. B-0159 L.D
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen.
Licht gehandicapte 60-er
(alleenst.) i.b.v. auto, zkt. di-
to VRIENPIN. Br.o.nr. B-
-0271, LP. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen.
ALLEENSTAANPEN werk-
groep 't Gulikshoes, Agrico-
lastraat Ophoven 1, Sittard,
organiseert iedere zondag
een dans- en contactavond.
Bewijs verplicht. Inl. 046-
-747962.

Vrouw 34 jr. 1 kind, z.k.m.
MAN om samen een ser. rel.
op te bouwen. Br.o.nr. B-
-0276 met foto, L.D. Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.. Weduwn. zond. kind. eigen
huis en auto zkt. ser. ken-
nismak, met VROUW of wed
55-60 jr. Br. met tel.nr. o.nr.
B-0278, L.D. Postbus 2610,
6401 DP Heerlen.
(Pas) ontdekt dat je HOMO/
Lesbies bent? COC-intro-
duktieweekend, 13 t/m 15
maart. Praatgroepen, spel,
ontsp. voor jong en oud.
Deelname ’ 50,-. Opgave
vóór 2 maart. Info 046-
-526331 (Jeannette) of 040-
-552148 (Jan)
Sociëteit Heerlen v. alleen-
staanden, zaterdag CÖN-
TACTAVOND met DJ.
Skippy in café St. Berb, St.
Barbarastr. 115 Palemig-Hrl
Spont. zelfst. j.vr. 38 jr., 1
kind, houdt van natuur, goed
gesprek, huish. gezelligheid
en af en toe stappen, zoekt
kennismak, met dito MAN
tot 40 jr. v. stab. rel. Br. met
foto zeker antw. Br.o.nr.
B-0282, LD, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Gehuwde vrouw, 40 jr. zoekt
81-VROUW. Afstand geen
bezwaar. Brieven aan: Post-
bus 2646, 6201 KA M'tricht.

Baby en Kleuter
Te k. 3 in 1 KINDERWAGEN
grijs, parasol en voetenzak
en autostoeltje. 045-243616
Te k. tweeling-KINDERWA-
GEN m. toebeh. ’650,-;
Teutonia wandelwagen
’150,-, tel. 04492-2090.
AUTODRAAGSTOEL mo-
del Maxi Cosi, 9 mnd. oud.
Tel. 046-526998.
Te k. 3-1 KINDERWAGEN
m. Mutsaerts, wit lederlook
en toebehoren, pr. ’300,-.
045-353754.
Te k. BABYKLEDING mt 56/
68, zeer mooie reiswieg,
bedhemeltje en toebehoren.
Tel. 045-352764.
Te k. KINDERWAGEN, 3 in
1, donkerblauw, met toebeh.
z.g.a.nw. Tel. 045-224284

Bel de Vakman

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
SCHOORSTEENVEGER
Boy Hoen, Brosco BV. Bel
nu 045-226309.

Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service 'Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.
GEZICHTSBEH. door gedipl
schoonheidsspec. ’ 29,50.
Tegen geringe meerprijs
ook aan huis, omg. Land-
graaf. Bel voor afspr. en info
045-314598

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Div. showmodellen
kasten/badmeubels
Kortingen tot 50%

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)
Div. rolgordijnen/jalouzieën

Kortingen tot 50%
Aléén bij

Gamma
Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Div. verlichting,
(ook halogeen)
Grote kortingen

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. eiken BANKSTEL, 8
hoekige eiken salontafel als
nieuw, kinderbed bruin
compl. Tel. 045-243616.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te k. KASTEN en eethoek,
blank eiken geloogd, z.g.a.
nw. 04459-1950.
Te k. witte KEUKEN zonder
elektr. app. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-464667.
Te k. eiken SALONKAST;
TV-kast; zitmeubelen; buro
en stoel; grenen ladenkast;
nachtkast; 2-pers. bed; gre-
nen fineer slaapk.kasten-
wand; koel/diepvr.combin.
045-413520 tussen 20-22u.

Te k. 2 en 3-zits BANK, fra-
me chroom, donkerbl. rib-
fluw. ’ 200,-. 045-751741.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
-1 plus salontafel. Tel. 045-
-221540 na 17.00 uur.
Te k. compl. KEUKEN mcl.
div. apparatuur t.e.a.b., tel.
na 17.00 uur 045-411866.
Te k. BED I.Bom x 2.00m,
ombouw, lattenbodem, ma-
tras, lichtgrijs, I Vz jr. oud, pr.
’500,-. Tel. 045-321241.
Te k. ROLLUIKEN kl.bruin,
h. 2.03 x br. 2.75 ’450,-;
h.2.68 x br.1.79 ’450,-. Tel.
045-215456.
Te k. eiken BANKSTEL i.pr.
st. zw.model, ’250,-. Tel.
045-223484.
Te k. eiken EETHOEK met 4
stoelen biezen zitting, door-
sn. tafel 1.1Om; stoffen fau-
teuil en ant. 2-drs. kast met
eiken legpl. Tel. 045-
-223726, na 17 uur.
Te k. witte KEUKENTAFEL
en 4 stoelen met grijsblauwe
bekled.; grenen Oostenrijk-
se schommelwieg met hout-
snijwerk (nw.). 045-451446
Te k. 2-pers. SLPKMR. 4-
drs. kast, matras, dekbed,
spiraal, z.g.a.nw. Tel. 045-
-422163.

Radio e-d.
Te k. prof. Hifi install. DE-
NON 2 x POA - 6600 (mo-
noblokken), DAP - 5500,
DCD - 3520, TU - 800 L, i.z.
g.st. 2 jr. oud, weg. omst.,
inter. pr. alleen compl. Tel.
045-327257.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Riho zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’998,-. Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655.

Computers
Te koop P.C. voor beginners
in staat van nieuw. Tel.
045-427713 na 17.00 uur.
Te k. AMIGA 500 met 24-
-naalds printer en kl.mon. en
div. diskettes. Te bevr. na 16
uur 045-465549.
Te koop ATARI 1040 STF,
home-computer met moni-
tor, muis en software,
’850,-. Tel. 045-352177. .
Te k. COMMODORE 64 met
cassettedrive. Pr. ’ 300,-.
Tel. 04406-12915.

14 februari Valentijnsdag.
De dag voor de liefste wen-
sen. Ook via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966.

TV/video
AFSTANDSBEDIENINGEN
voor uw TV ’ 85,-. E en E
Electronica. 045-231340.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TVS met
gar. Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Ook zeer recente
TV's. Reeds 25 jaar TV-Occ
Centr. Geel, Grasbroekerw.
25, Heerlen. 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huishoudelijke artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
046-513228 of 514862.
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvries ’150,-; wasautom

’ 175,-; Tel. 045-725595.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Breimachme demo-dagen in
Geleen:2s-01-'92 van 11.00
t/m 18.00 uur. Heerlen: 28-
-01-92 van 11.00 t/m 18.00
uur. Roermond: 29-01-92
van 11.00 t/m 18.00 uur.
Naaimachinehandel VELD-
MAN BV, Geleen Raadhuis-
str. 14, tel. 046-746480.
Hoensbroek, Kouvenderstr.
68, tel. 045-213538. Heer-
len, Nobelstr. 6, tel. 045-
-716100. Roermond, Neer-
straat 62, tel. 04750-31012.
Te k. MIELE wasaut., voll.
gerev. met gar. v.a. ’ 675,-.
Toenbreker 045-325819.

TRADERS Maastricht, Cur-
iosa; gipsen beelden; antiek;
ijskasten; bankstellen, kor-
tom alles voor uw huis per-
fect in te richten. En dat te-gen zeer lage prijzen, elke
dag nieuwe aanvoer. Bezor-
ging mog. Heggenstr. 16,
Maastricht (zijstr. S' Amors-
plein. Tel. 043-210830.

Te k. KEUKEN wit *\
Bosch afwasmachine, 'lips magnetron, Itho aft* >
kap, koel/vriescomb., o"
en kookplaat. 045-22551J},
Een PICCOLO in het 11
burgs Dagblad helpt ü «
weg naar snel succes. "045-719966.

Kachels/Verwarming

Showroom-modellen
Open haarden en kachels. t,

Graus open haarden
Centrum Cocarde Valkenburg. Tel. 04406-15400. ]f<
Ook zondag open. Let op spec. openingstijden. L

Te koop div. electro heaters
met 30% KORTING, nieuw;
electra bekkum afkortzaag,
nieuw ’850,-. Tel. 046-
-525156.
Te k. mooie GASHAARD,
huisjesmodel; 2 gevelka-
chels, i.z.g.st. 045-210614.

OPENHAARDOMBOUW t
koop met smeed** ()(
172x77 cm, ’200,-. ' V
045-228487. J M'
KACHELS, inzethaar* 'grote keus, gratis gepla^i
De Kachelsmid, Walem ' te
Klimmen. 04459-1638._, b

Muziek I ti■ ■ 'k
Zaate Hermeniekes opgelet! w
Trompetten v.a. 100,-, Trombones v.a. 150,- Cj

Tuba's v.a. 400,-, Trommen v.a. 50,-. Verder een enof
aanbod in nieuwe instrumenten in alle prijsklassen, k

Belt U voor informatie: Adams Thorn 04756-1324^ .
Nieuw! Yamaha orgels keyboards k

en electronische piano's!
Door de komst van de nieuwste modellen orgels, . t>

keyboards en electronische piano's, div. overige models w
met 10%-30% korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond^
Knop-accordeons

ook occasions, 3-4-5-korig. Accordiola, Crosio, Cavagr^ j
Inr. mog. INFO: 020-6152942, ook 's avonds en weekg?

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling h

Roland JXI Synthesizer
van ’ 1.860,- voor ’ 999,-

KOQP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!
■ Ci7f^_nmr3^^ bLJUfc^ \_V *}\\

Bf J Lpfvr'lWLl^fLl_1
_I__^__^__u«.«... J.UJIIf MiUA JJB.»UUi 1L41'.! JJJ J:'.1 J.l

Donderdag koopavond / c
ACCORDEONIST/orgelnist
gevr. met zang voor duo.
Br.o.nr. B-0245, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Te k. antieke HARMO-
NIUMS v.a. ’350,-. Maas-
trichtersteenweg 72b,
Vroenhoven.
ORGELKOOPJES! Muziek-
huis Guus Arons heeft grote
opruiming van alle overjari-
ge en occasionorgels. Alles
moet weg. Gem. ’480,-;
Solina ’ 550,-; Hohner

’ 950,-; Yamaha 855

’ 1.350,-; Yamaha FC 20

’ 1.250,-; Yamaha HS

’ 6.990,-; Yamaha DB5
Theaterorgel ’ 7.500,-; Ya-
maha HS 7 ’ 9990,-; Yama-
ha-ldemo (topmodel) Jc-
hannus orgel model 243 met
3 klavieren en 8 losse boxen
(zeer geschikt voor kerk!).
Gespreide betaling is moge-
lijk, geen transportkosten,
(zie onze etalage). Muziek-
huis Guus Arons bv, Honig-
manstraat 5-9, Heerlen.
045-717155.
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
Electr. GITAAR te k. Aria
Pro, koffer en versterker, a-
koustische gitaar Aria, pr.

’ 1.000,-. Tel. 046-749841.

Te k. JUKEBOX Wurlitzer
Lyric. I.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-218468
Te koop PIANO-accordion
Scharron-Freres, 120 bas-
sen met 7 registers, 4 korig,
a.nw. ’ 1.775,- 045-415926

Te k. Tama DRUMSTEL,
paiste bekkens, snare pre-
mier 2002, alles in 1 koop;
tev. elec. gitaar Daytone.
Tel. 045-451446.
Te k. HAMMOND Toon Wiel
orgel i.z.g.st. Bandonium
Höhner electr. accordeon.
Keyboard GEM PX7. Tel.
046-510758.
Te k. Alt SAXOFOON 1 1/2 jr.
oud, merk New Vork Sym-
phonie, vraagpr. ’ 1.650,-.
Tel. 04498-59623.

Te koop PIANO, KaK<*V
weg 78, Landgraaf. _Jk \

Kunst en Antiek
INTERART antiek StfA I
veld. Zeer grote keuZj', \
strakke eiken limbuf^ (
Duitse, Engelse meub% ,
o.a. kasten, eethoeken, 3 tnes, bureau's, salontaJ-J800m2 antiek licht en "Jker grenen. Eigen resta^ .tie en logerij. Do. koopa^ ,
ma. gesloten. Irmstr.
Simpelveld. 045-44316W \
Te koop gevr. an^SPEELDOZEN en gram"*
foons. 043-649494. / 'WIJSHOFF Antiques bie^op 1500 m2een grote *&L
aan in antieke kasten, 5
nes, buro's, eethcf^j
klokken, kachels en cur^j
Amstenraderweg 9, Ho^j
broek-Centrum. Tel. 'O
211976. Geopend: *>""vrijd. zaterd. \
Te k. GEVRAAGD an^
meubels en inboedels *Cortenraad, Riemst (B)-
-32.12261156. V

Grootste keuze van Lim'jjt
Exclusieve bronzen ve^ting met engelen en be^uit eigen atelier. An^beelden, klokkenstellen A
kleinmeubelen.
VLEESHOUWERS en 1
Burg. v. Boxtelstr. ,
ümbricht. Tel. 046-51550^
Te koop Franse (^Jj
JACHTKAST. Tel. 0^
3520
Te k. Antieke SUU
KAMER; commode, %è
nachtkastje, 3-drs. klee^
geslepen glas. 04459-27jV(
Te k. antieke HAB&
NIUMS v.a. ’350,-. M%
trichtersteenweg
Vroenhoven. y\
Hebt u hart vcor uw wa%'
volle antieke KLOKK^Bel dan voor reparati^
xaties. Hans Tanis O4'^
85026 Antieke klokken.
Jorisstr. 3, 6101 CA Ecjy

VoorPiccolo's
zie verder pagina 22
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JANDGRAAF - Er is een
leüw plan voor de bouw»an 251 bungalows in het
j^ïdgraafse Strijthager
eekdal. In het bungalow-

zouden ook een over-at zwembad met sauna enn dubbele tennisbaanj^eten komen. In het kas-Le' is een specialiteitenres-
r-^ant annex congreseen-
Jv1111 voorzien, terwijl de
t
asteelhoeve een functie alseceptie, traiterie, winkel en
afé is toebedacht.

(j* 1 staat in een nog geheimrapport
I* B en W van Landgraaf hebben
(j en opstellen door het Heerlensereau PMA. Het rapport wordt een
pjf-visie genoemd op het overall-

voor het gebied Strijthagen,v^aan de gemeente werkt,
w °S afgezien van de grondkosten is
>.e' de aanleg van het bungalow-
!>l k 38 miljoen gulden gemoeid.
I>at geld zou moeten worden opge-
richt door particuliere investeer-
ï?rs.
.V spelen een spilfunctie in de
ïaunen' die benalve net bungalow-krk het totale gebied Strijthagen

slaan. Tegenover de 14,7 miljoen
yj} gemeentelijke investeringen op
s * terrein van openbare toeristi-J^s faciliteiten en infrastructuur
c^at 82,6 miljoen gulden aan parti-

'lere investeringen.

tj.6 betreffen de bouw van een mul-
ifictionele hal voor markten,
(y^rzen, concerten en dergelijke,
Spreiding van de skihelling op de
Renberg en aanleg van een lang-V^piste, de bouw van een apparte-
tyer*tencomplex bij hotel-restaurant
Cflriselerhof en uitbreiding van re-

de Overste Hof.sJeen de exploitanten van de Win-
jj^rhof en de Overste Hof hebben
L ' al concrete uitbreidingsplannen

de gemeente ingediend.

Hj Pre-visie stelt dat de plannen
0.6* in één keer moeten worden uit-
k

voerd. Door te beginnen met klei-
j^^e investeringen en de toeristi-L^e betekenis van Strijthagen te
,j groten zou ruimte moeten wor-

J 1geschapen voor de bouw van
' bungalowpark zelf.

(j£ Draf- en Renbaan Limburg
■ is buiten de plannen gelaten,
d^Jet op de grote hoeveelheid on-
ordelijke en onzeker factoren' ten
{^2ien van de toekomst van het

aldus het rapport.

Het GGD-rapport stelde vast dat
in Zeswegen niet meer zuigelin-
gen stierven dan in andere Heer-
lense wijken. De Höppeners
erkennen dit, maar wijzen nu op
het verschil tussen Heerlen en
het Nederlandse gemiddelde.

Hulp aan gevangenen
mogelijk afgedwongen

Justitie heeft videoband van ontsnapping

Zuigelingensterfte
Heerlen erg hoog

Anderhatfkeer landelijk gemiddelde

HOENSBROEK - De politie van
Heerlen heeft donderdagavond rond
half tien een inval gedaan in een pand
aan de Wilhelminastraat in Hoens-
broek. Daarbij werden twaalf perso-
nen aangehouden en kleine hoeveel-
heden heroïne, cocaïne en weed
aangetroffen. De inval werd gedaan
na klachten van buurtbewoners.

Inval in drugpand
te Hoensbroek

Van onze verslaggever

HEERLEN - Volgens de statis-tieken sterven in Heerlen ander-
halfkeer zoveel zuigelingen dan
gemiddeld elders in Nederland.
José en Paul Höppener van dedichting Steunpunt Milieunet-werken vinden dat nader onder-
Zocht moet worden waardoor datkomt.
Volgens hen zijn er twee moge-
lijkheden: de zuigelingen (kinde-en van 0 tot 1 jaar) zijn in Heer-
len daadwerkelijk minder le-
vensvatbaar, maar ook kan de"eerlense registratie zorgvuldi-ger blijken.

Jn 1989 adviseerde het echtpaarde wijkvereniging Het Funda-
ment in de wijk Zeswegen. Deze

Heerlen had bijvoorbeeld geen
weet van Heerlense zuigelingen
die elders stierven. En als een
kind op maandag geboren werd
en op dinsdag stierf, kreeg de va-
der die op woensdag de geboor-
teaangifte kwam doen, te horen
dat deze geboorte niet geregis-
treerd werd. Heerlen heeft deze
procedure nu aangescherpt.

vereniging constateerde dat een
aantal sterfgevallen onder zuige-
lingen niet door de gemeente
werd geregistreerd.
Na twee jaaronderzoek stelde de
GGD in een rapport dat het CBS
en de gemeente Heerlen andere
registratiemethoden hanteren.
De verschillen zouden hierdoor
te verklaren zijn.

Volgens het CBS is de zuigelin-
gensterfte nationaal 7,9 per 1000
geborenen, en in Limburg 9,5.
Voor de Oostelijke Mijnstreek
geldt een promillage van 10,8 en
Heerlen spant de kroon met 11,5.
Geconfronteerd met deze cijfers
heeft de Heerlense raadscom-
missie Welzijn besloten het
GGD-rapport met de CBS-tabel
aan een andere bestudering te
onderwerpen. Wethouder Dorien
Visser tekende wel aan dat de
Höppeners de zaak puur statis-
tisch hebben bekeken.

MAASTRICHT - Eén van de drie
mannen die begin vorige week bij
de gevangenis in Sittard werden
aangehouden en ervan, worden ver-
dacht de twee ontsnapte gevange-
nen te hebben geholpen, heeft ver-
klaard jlaartoe gedwongen te zijn.
Volgens hem is dit gebeurd door
een Colombiaan.

Of dit waar is zal nog moeten wor
den onderzocht, zo deelde de Maas

trichtse persofficier van justitie,mr.
J. Kolkert, vrijdagmiddag mee. Hij
ontkende nadrukkelijk gezegd te
hebben dat het Colombiaanse
drugskartel de hand heeft gehad in
de ontsnapping van de 40-jarige Co-
lombiaan R.L.. Deze was in hoger
beroep veroordeeld tot zestien jaar
gevangenisstraf voor een drugtrans-
port naar Nederland. Hij wachtte in
Sittard de behandeling van zijn cas-
satieverzoek af.
Volgens mr Kolkert is er een video-
band van de ontsnapping beschik-
baar. Wat er op die band te zien is
en door wie de opnamen zijn ge-
maakt, wil hij niet zeggen.
De ontsnapte Colombiaan is nog
steeds voortvluchtig, evenals de in
zijn kielzog verdwenen 28-jarige ler
'8.Q., die verdacht werd van afper-
sing en geweldsdelicten.

Vogelvanger op
heterdaad betrapt
HOENSBROEK - Een 72-jarige
Hoensbroekenaar is vrijdagmorgen in
zijn woonplaats door de Heerlense

! politie betrapt bij het vangen van be-
schermde vogels. De man had in het
veld bij de waterzuiveringsinstallatie
aan de Klinkertstraat een voeder-
plaats ingericht en een vangnet opge-
steld waarin twee vinken zaten. Bij de
man thuis werd in de volière een
eveneens beschermde goudvink aan-
getroffen.

Onderzoek: waterhuishouding Strijthagen wordt niet aangetast

Nieuw plan bungalowpark Scherpere
controle op

taxichauffeurs

Brood en banketdief
gepakt in Kerkrade
KERKRADE - De politie van Kerkra-
de heeft gisterochtend tegen half acht
een 33-jarige brood- en banketdief
betrapt achter een supermarkt aan de
Kloosterraderstraat. De man heeft be-
kend meerdere malen op deze manier
in zijn dagelijkse behoefte te voorzien.
Het brood wordt iedere ochtend tus-
sen zes en acht uur aangeleverd ach-
ter de winkel. Daar blijft het staan,
totdat het personeel arriveert. In de
afgelopen weken is er achter de su-
permarkt voor ongeveer achthonderd
guldenaan brood en gebak gestolen.

Loos alarm bij
gevangenis Sittard
SITTARD - Een bewoner van de Sit-
tardse wijk Limbrichterveld heeft don-
derdag een mogelijke ontsnapping uit
de gevangenis 'de Geerhorst' gemeld.
Vanuit zijn (flat)woning zag hij iemand
aan een touw hangen, aan een bin-
nenmuur. De politie van Sittard rukte
met gezwinde spoed met enkele wa-
gens uit. Ter plekke bleek echter dat
het loos alarm was.

MAASTRICHT - Het college van Ge-
deputeerde Staterr heeft de adjunct-
griffier van de provincie, mr H.W.M.
Oppenhuis, voorgedragen als nieuwe
griffier van de staten. Oppenhuis volgt
mr B.J.M. Gudde op die binnen af-
zienbare termijn vertrekt bij de provin-
cie. De benoeming moet op 21 fe-
bruari nog door Provinciale Staten
worden goedgekeurd.

Adjunct wordt
nieuwe griffier

Teikyo doet
bewaking zelf

Kettingbotsing
door gladheid
HORN - Gistermorgen rond zeven
uur ontstond op de A6B ter hoogte
van het Lateraalkanaal in Hom een
kettingbotsing. Er waren elf voertui-
gen bij betrokken. De eerste aanrij-
ding gebeurde omstreeks kwart voor
zeven, door gladheid. Daarop ver-
zocht de politie Rijkswaterstaat om te
strooien. Ondertussen botsten op de-
zelfde plaats nog eens zes auto's te-
gen elkaar. Niemand raakte gewond.

" De ijslaag op de diverse vijvers en plassen in de regio, is beslist niet dik genoeg
voor schaatsers. De gemeente Heerlen heeft gisteren een duidelijke waarschuwing
laten horen, dat het ijs levensgevaarlijk is en dat in die situatie dit weekeinde
geen verandering komt. Mocht het vandaag en morgen nog blijven vriezen dan
bestaat de kans dat maandag de ijspret kan losbarsten. In dat geval zal de ge-
meente Heerlen een speciaal informatienummer (764561) in gebruik nemen om
belangstellenden te informeren waar geschaatst kan worden. Voorlopig mogen
echter alleen lichtgewichten zoals deze eenden op het ijs. Foto: dries linssen

Gedetineerde: "Tent behoorlijk op zn kop

Klachten over eten
worden genoteerd

Jense verbaasd
over kritiek

De rechtbank doet over veertien da
gen uitspraak.'

MAASTRICHT/VALKENBURG -
Gemeente Valkenburg noch Jo
Bertholet zijn voornemens water bij
de wijn te doen in hun conflict over
de bodemverontreiniging van een
bouwplaats in plan De Valk. Recht-
bankpresident mr Broekhoven had
beiden veertien dagen de tijd gege-
ven om nader tot elkaar te komen.
De standpunten liggen echter ver-
der uiteen dan ooit, zo bleek giste-
ren bij de derde keer dat partijen
voor de rechter verschenen.
Bertholet verlangde bij monde van
zijn advocaat mr F. Vermeeren zelfs
een hogere vordering van 70.374
gulden. Vorige keer was dat 60.000
gulden. In de vordering zit ook een
bedrag aan renteverlies gedurende
vier maanden en verdere vertra-
gingsschade.
De gemeente daarentegen had laten
becijferen dat de door Bertholet ge-
leden schade niet meer is dan 10.712
gulden. Alle berekeningen van aan-
nemer Leunissen zijn daarbij aan de
kant geschoven. Volgens de ge-
meentelijke pleitbezorger mr J.
Hautvast spitsen de problemen zich
toe op de hogere funderingskosten
die nodigzijn. De oplossingvan bu-
ro Vermey, door Bertholet geraad-
pleegd, vergt bijna 14.500 gulden
meerkosten. De gemeente ging te
rade bij buro Palte en die kwam
met een methode die slechts 4.860
gulden kost.

Bertholet en
Valkenburg nog
verder uit elkaar

MAASTRICHT - In de al enige tijd
durende taxi-oorlog zullen de con-
trolerende instanties scherper gaan
controleren op de naleving van wet-
telijke regels voor het taxi-bedrijf
en vergunningsvoorwaarden.
Dat is de uitkomst van een gesprek
dat een delegatie van de Maastricht-
se taxi-ondernemers, de gemeente-
politie, de provincie, de Rijksver-
keersinspectie op verzoek van de
werkgeversorganisatie Koninklijk
Nederlandse Vervoer gisteren heb-
ben gevoerd.
In de taxi-oorlog in Maastricht ver-
wijten de taxi-bedrijven uit de pro-
vinciehoofdstad een aantal collega-
ondernemers van buiten de stad on-
eerlijke concurrentie.
Volgens de districtssecretaris P. Pe-
ters van de werkgeversorganisatie
zijn de gesprekken in een zakelijke
sfeer gehouden. Volgens hem zal de
aangekondigde controle betrekking
hebben op allebedrijven in de regio
Maastricht.

Negen jaar

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Teikyo Europe
bv. zal vanaf 27 januari de bewaking
van haar gebouwen op het Annadal-
complex en kasteel Vliek in eigen
beheer verzorgen. Teikyo zegt eind
deze maand haar contract met de
professionele bewakingsdienst
GOM op en zal in totaal aan 13 per-
sonen werk bieden.

Teikyo directeur L. van Beers: „Het
is een financiële kwestie. Als we de
bewaking in eigen beheer houden,
kunnen de bewakers op de rustige
uren ook als portier functioneren en
administratieve klussen klaren. Vijf
a zes mensen van het GOM hebben
bij ons gesolliciteerd en verder kun-
nen wij putten uit de personen die
ontslagen dreigen te worden bij bij-
voorbeeld bedrijven als V&D of de
douane.

Huub Mans krijgt
eretekenD’nUul
ROERMOND - De Roermondse car-
navalsvereniging Dn Uul heeft gister-
avond aan Huub Mans de gouden
mondlier uitgereikt. De gouden mond-
lier is een ereteken dat Dn Uul ver-
leent bij jubilea van de vereniging,
aan een Limburger die zich buiten de
provinciegrenzen verdienstelijk heeft
gemaakt. Huub Mans is de samen-
steller en presentator van het TV-pro-
gramma 'Van gewest tot gewest. Hij
was eerder verbonden aan verschil-
lende kranten en aan de Regionale
Omroep Zuid. Huub Mans heeft al tal
van carnavalsonderscheidingen ont-
vangen, zoals de Cramignon die Eys-
den hem verleende. De gouden
mondlier is elf jaargeleden toegekend
aan Chriet Titulaer.

(ADVERTENTIE)

dames- en heren-
modeschoenen nu

Vz PRIJZEN
o.a. Sioux Hammersmith

Clarks Avang

SC HOEN M«DE

MAAKT MODE KOMPUET

mmMmmmmmmmmmmmm*

Vervallen
Wij hebben met al deze gebouwen
heel wat bewaking nodig, want
ieder kapot ruitje moet toch ook
vervangen worden en we hebben al
zoveel geld en energie nodig om alle
gebouwen en kamers te renoveren.
Die verkeerden namelijk in een veel
meer vervallen staat dan wij dach-
ten."

SITTARD - De komende dagen
zullen de klachten van de gedeti-
neerden over het eten van de Sit-
tardse penitentiaire inrichtingen De
Geerhorst worden geïnventariseerd.
Dat is volgens een woordvoerder
van de gedetineerdencommissie af-
gesproken in de gisteren gehouden
vergadering van de voedingscom-
missie.
In elke vleugel zal een vertegen-
woordiger van de gevangenen sa-
men met het personeel de klachten
noteren. „Wij staan nog niet te jui-
chen. Daar is geen enkele reden
voor," aldus de woordvoerder van
de gedetineerdencommissie. „Er is
namelijk geen enkele concrete toe-
zegging gedaan. We zullen de zaak
dus warm houden. Ik sluit verdere

acties in elk geval nog niet uit. Er is
gewoon structureel iets mis. De tent
staat behoorlijk op zn kop"

De woordvoerder vreest dat de di-
rectie de klachten niet serieus ge-
noeg neemt en de kwestie op de
lange baan zal schuiven. Dat is eer-
der ook al gebeurd, meent hij.
De directie van De Geerhorst liet
eerder al weten geen trek te hebben
om in de pers mededelingen te
doen over wat zij een 'interne kwes-
tie noemt waarvoor interne overleg-
kanalen en procedures zijn.

Zoals bekend lieten enkele tiental-
len gevangenen donderdag hun
warm eten staan uit protest tegen
de kwaliteit van de dagelijkse maal-
tijd.

Brutale rooftocht met afvalemmer in Geleen

Jj^idgraaf praat al negen jaar over
§ aanleg van een bungalowpark in

maar telkens leden de
Lalnen schipbreuk. Eerst haakte
(j 1987 de beoogde exploitant, Ven-
b rado, af. Drie jaar later zette de
(j^ad van State Landgraaf de voetJJ'ars door de indieners van be-
waarschriften voor een belangrijkccl in het gelijk te stellen.

Hj^Raad van State oordeelde des-jj^s dat bebouwing en gedeeltelij-
L verharding van de beekoevers de
(volstromen naar de Strijthager
J} ek zouden . doen verdwijnen,„erdoor zou het beekdal verdro-

met fatale gevolgen voor na-
en milieu.

(jp rapport bindt de strijd aan met
t^e conclusie van de Raad van Sta-

" Het gemeentebestuur liet CSO
voor Milieu-onderzoek

t^l studie verrichten naar de effec-jjl van het geplande bungalow-
(,jrk. „Het rapport van CSO heeft

aangetoond dat be-
dwing in de vorm van een bunga-
y/^Park geen aantasting van de

in het gebied zal
tekenen", stelt de pre-visie.

Ke nsdag praat de raadscommissie
j, Semene Bestuurlijke Aangele-
f-Uheden in een besloten vergade-rs over het plan.

Gulden Humor voor
Jan Huyskens
ROERMOND - De SLV (Samenwer-
kende Limburgse Vastelaovesvereni-
ginge) heeft de Gulden Humor toege-
kend aan Roermondenaar Jan Huys-
kens voor zijn verdiensten voor de
Limburgse vastelaovend. SLV-voorzit-
ter Jean Janssen zal deze hoge car-
navalsonderscheiding vanavond uit-
reiken tijdens een feestavond van de
jubilerende carnavalsvereniging Dn
Uul Roermond. Artiesten uit heel Lim-
burg zullen vanavond bij de uitreiking
van de Gulden Humor van de partij
zijn. Onder hen het duo Oetgesjloape,
de theatergroep Savannah, parodie-
groep De Mesjeus en de Gulden
Humor-dragers Pierre Huyskens en
JanLaugs.

Overigens was Jense donderdag
niet aanwezig bij de persconferentie
van Air Exel. Hij was per vergissing
niet uitgenodigd.

BEEK - Directeur W. Jense van
Maastricht Airport toonde zich gis-
teren verbaasd over de kritiek van
de Kamer van Koophandel (KvK)
aan zijn adres. Secretaris P. Haane
van Maastrichtse KvK vertelde don-
derdag bij een persconferentie van
Air Exel dat de luchthaven de afge-
lopen jaren veel te weinig heeft
gedaan aan werving en marketing.
Gevolg zou zijn dat de luchthaven
nu in problemen verkeert.
Jense vindt dat onzin en denkt dat
Haane de kritiek niet zo bedoeld
heeft: „Feit is dat in de afgelopen
tien jaar het aantal passagiers is ver-
vijfvoudigd en de vracht is veracht-
voudigd. Er zijn nu vier maal zoveel
bedrijven en er is inmiddels 200
miljoen geïnvesteerd. We hebben
zelfs prijzen gewonnen als de snelst
groeiende vrachtluchthaven en we
hebben hier Air Exel van de grond
gekregen. Dat zijn toch feiten die
boekdelen spreken."

GELEEN - De politie heeft don- aan kleding gestolen. aan de rand gevuld met kleding,
derdag in het centrum van Geleen Een woordvoerder van politie Een voorbijganger zag de kleding-
na een korte achtervolging twee in- noemde de werkwijze van het duo dieven diverse malen de emmer
woners van Den Haag aangehou- 'zeer geraffineerd en brutaal. Met leeggooien in een personenauto enden. De 30-jarige man en de 60-jari- een nieuwe, pas gekochte afvalem- waarschuwde de politie,
ge vrouw hadden tijdens de koop- mer liepen de twee een zevental Toen deze ten tonele verscheen,
avond binnen een tijdsbestek van kledingzaken in en uit. De afvalem- nam de man de benen. Na een korte
drie uur voor zeker 14.000 gulden mer werd steeds onopvallend tot achtervolging te voet werd hij in de

kraag gegrepen. Doordat de man
zich verzette tegen zijn arrestatie,
viel hij samen met een agent door
de ruit van een woning aan de
Elisabethstraat. Niemand raakte ge-
wond. De beide winkeldieven zijn
voorgeleid aan de officiervan justi-
tie in Maastricht.
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t
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, geven wij u kennis, dat na een
intens en welbesteed leven van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn lie-
ve man, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Louis Driessen
echtgenoot van

Corrie Hofman
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Wijnandsrade: Corrie Driessen-Hofman
Wijnandsrade: John en Tiny

Habets-Quadakkers
Ralf

Wijnandsrade: André enLinda
Driessen-van Mil
Joeri, Marisja
Familie Driessen
Familie Hofman
Familie Habets

23 januari 1992
Hellebroekerweg 22, 6363 AC Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 28 januari om 11.00 uur in de St. Ste-
phanuskerk te Wijnandsrade, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats Oudenbosch.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. om 18.45 uur rozenkransgebed
met aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag al-
leen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Moe gestreden, en omringd
door ons allen ben je moedig
en dapper van ons heengegaan.

Na een arbeidzaam leven, gekenmerkt door een-
voud en nooit aflatende zorg voor ons, is heden
vrij plotseling van ons heengegaan, op de leef-
tijd van 76 jaar, mijn lieve man, onze goede pa,
schoonpa, opa, broer, zwager, oom en neef, de
heer

Hubert Vandeberg
echtgenootvan

Armelies Poschen
In dankbare herinnering:

Vaals: Armelies Vandeberg-Poschen
Mechelen: Paul Vandeberg

Mia Vandeberg-Lemmens
Jacquelineen Monique

Vaals: Hub Vandeberg
Gerty Vandeberg-Hensgens

Munstergeleen: Fieny Hochs-Vandeberg
Huub Hochs
Willem en Arme

Weiten: Hannie Steinbusch-Vandeberg
Hub Steinbusch
Vera enKirsten

Vaals: Ingrid Mommer-Vandeberg
Herm Mommer
Kay en Nicole

Vaals: Wiel Vandeberg
Astrid Vandeberg-Schluper
Michelle en Bas

Lemiers: JacquelineKoster-Vandeberg
Arno Koster
Torn en Dave
Familie Vandeberg
Familie Poschen

6291 CT Vaals, Heuvel 56a
23 januari 1992
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 28 ja-
nuari 1992 om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Maandagavond 27 januari a.s. zal de avondmis
worden gehouden om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Pa is opgebaard in de rouwkapel aan de Lin-
denstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, grootvader, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Leo Stijnen
echtgenoot van

Trautje Kölgen
Hh' overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Nieuwenhagen: A.M.G. Stijnen-Kölgen
Eygelshoven: M.Stams-Stijnen

H. Stams
Rüdi en Hub
Léon

Nieuwenhagen: T. Reumkens-Stijnen
J. Reumkens
Hubèrt,Magma en Kelly
Chantal en Roger

Nieuwenhagen: J. Stijnen
E. Stijnen-Kastelic
Riek
Familie Stijnen
FamilieKölgen

6373 NB Landgraaf, 24 januari 1992
Beatrixstraat 87
De plechtige Uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 28 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van Maria Hulp der Christe-
nen, Heigank te Nieuwenhagen, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot bijzondere intentie van onze dier-
bare overledene maandag 27 januari om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32 te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem dierbaar waren is tot onze grote droef-
heid, toch nog onverwacht, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 84
jaar,van ons heengegaan, mijn echtgenoot, onze
zorgzame vader en opa

Frits Wauben
echtgenoot van

Anna MariaKentgens
Nieuwstadt: M. Wauben-Kentgens
Nieuwstadt: Wil Wauben

Mart jeWauben-Ummels
Nieuwstadt: Annie Bronneberg-Wauben

Nico Bronneberg
Nieuwstadt: André Wauben

Ans Wauben-van de Leemput
Nieuwstadt: Tiny Bronneberg-Wauben

Frans Bronneberg
Nieuwstadt: Mia Kohnen-Wauben

Peter Köhnen
Nieuwstadt: Jacqueline Cleven-Wauben

Piet Cleven
Nieuwstadt: Nico Wauben

Annie Wauben-Hellebrekers
Nieuwstadt: Ellie Peters-Wauben

JanPeters
Einighausen: TillaCrijns-Wauben

Math Crijns
al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wauben
Familie Kentgens

6118 EC Nieuwstadt, 23 januari 1992
Haverterweg 8
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
dinsdag 28 januari a.s. om 10.30 uur in de kerk
van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt,
gevolgd door de begrafenis op de algemene be-
graafplaats Elsenewal aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake, maandagavond om 19.00 uur, voor-
afgegaan door het rozenkransgebed om 18.40
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 uur tot 18.15 uur.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf
dinsdag de gehele dag gesloten

Autoschade Bronneberg
Gouverneur Houbenstraat 61

Nieuwstadt

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden
mocht zijn, is toch nog onverwacht, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 89 jaarvan ons heengegaan, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Barbara (Berb)
Wessels

weduwe van

Jan Mathis Plum
Haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wessels
Familie Plum

6134 VP Sittard, 23 januari 1992
Korenbloemstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
maandag 27 januari a.s. om 14.00 uur in de H.
Antonius van Paduakerk te Ophoven-Sittard,
gevolgd door de krematie in krematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen om 15.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de overledene wordt er
zondag a.s. om 11.30 uur een h. mis opgedragen
in voornoemde kerk.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat
op 87-jarige leeftijd, voorzien van de,h. sacra-
menten, toch nog onverwacht van ons is heen-
gegaan, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, opa en overgrootopa, broer, zwager, oom
en neef

Gerhard Kooken
weduwnaarvan

Mary Beckers
Heerlen: A. Kooken

T. Keoken-Burggraaff
Eygelshoven: G. van Brunschot-Kooken

B. van Brunschot
Landgraaf: H. Foltmer-Kooken

W. Foltmer
en zijn kinderen
en achterkleinkind
Familie Kooken
Familie Beckers

6463 AM Kerkrade, 24 januari 1992
Zonstraat 332
Corr.adres: Op Gen Braak 1, 6418 EB Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 29 januari om 11.00uur in de
parochiekerk De Blijde Boodschap te Kerk-
rade-Rolduckerveld, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de centrale begraafplaats Schif-
ferheide.
Voor vervoer per bus van de kerk naar de be-
graafplaats en terug is gezorgd. Bijeenkomst in
de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het streekmortuarium te Chevremont, St.
Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein van de
Lückerheidekliniek). Gelegenheid tot afscheid-
nemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar mochten ontvangen
delen wij u mede dat heden geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 61 jaar, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Alice Maria Wilhelmina
Schuurman

echtgenote van

Willy JanAlphons Vroemen
In dankbare herinnering:

Sittard: W.J.A. Vroemen
Nijmegen: John Vroemen

Sittard: Jo Vroemen
Sittard: Jacques Vroemen

Familie Schuurman
Familie Vroemen

23 januari 1992
Corr.-adres: Lahrhof
Lahrstraat 93, 6137 LG Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 28 januari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Geboorte te Broeksit-
tard. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene
begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van maandag 27 januaria.s. om 19.00 uur in bovengenoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

tWim Creemers, 68
jaar, weduwnaar

van Kitty Brouns, we-
duwnaar van Annie
v.d. Wijer en levens-
partner van Josje
Dekker, Donderberg-
weg 83, 6043 JARoer-
mond. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
maandag 27 januari
1992 om 14.00 uur in
de parochiekerk van
de H. Thomas, Don-
derbergweg 45 te
Roermond.

t Herman van Ooi,
80 jaar, weduwnaar

van
Josepha Craenen,
Singelstraat West 9,
6107 BV, Stevens-
weert. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
maandag 27 januari
1992 om 11.00 uur in
de parochiekerk van
de H. Stefanus te Ste-
vensweert.

tToos Lamboa, 75
jaar, Verpleeghuis

St. Camillus, Heins-
bergerweg 176, Roer-
mond. Corr.adres:.
J.P. Coenstraat 66,
5018 CT Tilburg. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op dinsdag 28
januari 1992 om 14.00
uur in de Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk
te Roermond.

t
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar
voor alles wat hij voor ons deed en betekend
heeft, geven wij u kennis dat heden is overle-
den, op de leeftijd van 73 jaar, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Mathieu Consten
weduwnaar van

Toke Gootzen
Hij overleed na een liefdevolle verzorging in de
Verpleegkliniek te Heerlen.

Schimmert: Bertina Gelissen-Consten
Frans Gelissen

Schaesberg: Maya Hoekstra-Consten
Ton Hoekstra
Roel
Familie Consten
Familie Gootzen

Landgraaf, 24 januari 1992
Corr.adres: Aartshertogenstraat 17,
6371 CG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 28 januari a.s. om 11.00 uur in
de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze
dierbare overledene, maandag 27 januaria.s. om
18.40 uur, aansluitend avondmis in voornoemde
dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de chapelle
ardente van de Verpleegkliniek te Heerlen, da-
gelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

ï
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer hem als vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef te
hebben gehad, geven wij kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel

Felix Franssen
weduwnaar van

Elisabeth Küsters
op de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Vaesrade: Mia en Zef

Rietrae-Franssen
Nuth: t Hub en Klare

Franssen-Neijss
Hub van Mulken

Vaesrade: Janen Thea
Franssen-Schuivens

Geleen: Josen Louis
Lahaye-Franssen

Vaesrade: Marlies en Herman
Meisters-Franssen
De kleinkinderen
Familie Franssen
Familie Küsters

24 januari 1992
Corr.adres: Servatiusstraat 15, 6361 JK Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 28 januariom 11.00 uur in de St. Serva-
tiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de
begrafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Maandag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
De volle kerk, de zeer vele condoleances, brie-
ven en bloemen waren voor ons een grote steun
en troost bij het overlijden van mijn goedeman,
onze zorgzame vader en opa

Lei Hahn
Wij hebben uw medeleven zeer weten te waar-
deren en hopen dat u er begrip voor zult heb-
ben, dat het voor ons onmogelijk is om iedereen
persoonlijk te bedanken voor de getoonde be-
langstelling.

Jans Hahn-Westra
kinderenenkleinkinderen

Amstenrade, 25 januari 1992

t
Diepbedroefd, maar dankbaar vóór de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden, na
een kortstondige ziekte, van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 79 jaar, mijn vader

Johannes Hubertus
de Boer
weduwnaarvan

Antonia Maria Bodelier
In dankbare herinnering:

Heerlen: Frans
24 januari 1992
Acaciastraat 10, 6413 PL Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 28 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Passart - Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van maandag 27
januari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.

" U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd
van 81 jaar,van ons heengegaan, mijn lieve va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Görtzen
echtgenootvan wijlen

Fien Monteiro
Maastricht: Charles en José

Görtzen-Mortiaux
Ilse Görtzen
t Carloen Pascal
Familie Görtzen
Familie Monteiro

Kerkrade, 23 januari 1992
Hoog Anstel I k. 228
Corr.adres: Mergelweg 191,
6212 XD Maastricht
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op maandag 27 januari a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk Blijde Boodschap, Dir. v.d. Müh-
lenlaan, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats Schifferheide.
Afscheidnemen dagelijksvan 18.00 tot 19.30uur
in het streekmortuarium, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145
te Kerkrade-Chèvremont.

ï
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben en om alles wat zij voor ons
heeft betekend, maar diepbedroefd om haar
heengaan, geven wij u kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Luise Kupka
weduwe van

Christian Simon Petit
Zij overleed op de gezegende leeftijd van bijna
84 jaar.

Heerlen: E. Petit
R. Petit-Becker
Jeröme

Schin op Geul: T. Frints-Petit
H. Frints
Raymond
Familie Kupka
Familie Petit

Heerlen, 24 januari 1992
Corr.adres: Eymaelstraat 12, 6412 AM Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal plaatshebben op
woensdag 29 januari a.s. om 11.00 uur in de de-
kenale Pancratiuskerk te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats te Im-
stenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Dinsdag om 18.30 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

f
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tij' 7
dens zyn leven heeft gegeven, hebben wy af- *-■
scheid genomen van mijn lieve man, zorgzarn*
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Hein Heidens
echtgenootvan

Bertha Delnoij j
Hij overleed in de leeftijd van bijna 79 jaar.

Kerkrade: B. Heldens-Delnoij
Kerkrade: Mia en Ben Vienerius-Heldens

Heerlen: Betty
Melany en Bennie

Kerkrade: Hein en Miriam
Ritchie
Familie Heidens
Familie Delnoij

Kerkrade, 22 januari 1992
Franckstraat 32 l
Corr.adres: Honeestraat 31, 6461 JWKerkrade W
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op maandag 27 januari a.s. om 12.00 uur in d«
dekenale kerk St. Lambertus te Kerkrade-cen- ii
trum, waarna aansluitend begrafenis op de alg^ Jt
mene begraafplaats Schifferheide. "p,
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats -(
v.v. is gezorgd. |p(
Zondag 26 januari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.0"
uur in bovengenoemde kerk. x.

Afscheidnemen dagelijks van iB.OO tot 19.30 uu' j.
in het streekmortuarium, gelegen op het terreÜJ Jvan de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat W ]
te Kerkrade-Chèvremont. y
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge- v
ving te zenden, deze annonce als zodanig be- \
schouwen. i

-^ i-- t
—————————————————^——^———^

Daar het voor ons niet mogelijk is om ieder cc" 1persoonlijk woord van dank te sturen, wille11
wij langs deze weg danken voor de vele hartver- (
warmende reakties en blijken van deelneming .
bij het overlijden en de uitvaarten van on#
(groot)ouders

L.G. de Rouw
en 'E. de Rouw- j

Nievelstein
Kinderen en kleinkinderen De Rou* L

De zeswekendienst voor vader/opa zal gehou-
den worden op zondag 2^februari a.s. om 11-30 \
uur in de St. Gregoriuskerk te Brunssum. j
Brunssum, januari 1992

. 't
Dankbetuiging

Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd bij het overlijden en de be-
grafenis van onze moeder, schoonmoeder'
groot- en overgrootmoeder

Maria Elisabeth
Raats-Steenstraten

zeggen wij heel hartelijk dank.
Kinderen Raats,
klein- en achterkleinkinderen

Jabeek, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 26 januari a.s. om 10.00 uur in de
St. Gertrudiskerk te Jabeek.I i *. —^In plaats van kaarten
De grote belangstelling, de vele troostrijk 6
woorden, bloemen en brieven bij het heengaan
van mijn lieve man, onze zorgzame vader>
schoonvader en opa

Nikkela Hellenbrand
hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit grote ver-
lies te dragen.

Mw. M. Hellenbrand-Ehlen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 1 februari a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte te BroeksJt'
tard.1 -*

tClim Kirsch-Wisbaupt, 86 jaar, weduwe van
Paul Kirsch. Corr.adres: Annadalflat 17F, 62l4

PB Maastricht. De eucharistievieringzal gehouden
worden op dinsdag 28 januari a.s. om 14.00 uur in
de St. Lambertuskapel, Vict. de Stuersstr. 17 te
Maastricht.

tAlphonse Timmermans, 73 jaar, echtgenoot van
JosephineBronekers. Dr. Bakstraat 7b, 6216 Cp

Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op maandag 27 januaria.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van St. Anna Via Regia Maas-
tricht.

tMay Janssen, 81 jaar, weduwe van Thei Meijers-
Corr.adres: Homestraat 40, 6224 TE Maastricht

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 27 januaria.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van deH. Guliëlmus te Maastricht.

t Louis Varion, 74 jaar, echtgenootvan Mina Na-
rings, Touwslagersdreef 31, 6216PW Maastricht

De eucharistieviering zal gehouden worden in de
parochiekerk van St. Jozef te Belfort-Maastricht
op maandag 27 januaria.s. om 11.00uur.

tLeo Quadvlieg, 85 jaar, Huize Sterrebosch, On-
der de Bomen 4, 6017 AL Thorn. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden heden zater-
dag 25 januari 1992 om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Stephanus te Heel.

t Maria Leenders, 84 jaar, weduwe van Mathien
Bongaerts, corr.adres: Gebroeklaan 3, 6042 GM

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden heden zaterdag 25 januari 1992 om 11.0"
uur in de H. Laurentiuskerk te Maasniel-Roer-
mond.

t Zuster Maxentia (Johanna Gouw), Huize Sl-Antonius, Kreyerstraat 27, 6101 CX Echt. Ve
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden oP
maandag 27 januari 1992 om 14.00 uur in de kape'
van Huize St. Antonius te Echt.

tLou van Wijk, 63 jaar, echtgenoot van Mia van
Wijk-Reijnen, Maria Gardestraat 333, 6041 H^Roermond. Ingevolge zijn persoonlijke wens hee"

de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

tLambertus van Heugten, 82 jaar, weduwnaar
van Maria Carolina Hoks, Huize Petrusberè

St. Odiliënberg. Corr.adres. Reestraat 31, 6075 B'
Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op maandag 27 januari 1992 om
11.00uur in de Basiliek van H.H. Wiro, PlechelmU*
en Otgerus te St. Odiliënberg.
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Onderzoek fusie kan
nog enige tijd duren

Brand bij NedCar
in St.-Truiden

ST.-TRUIDEN - Brand heeft
gisteren voor tienduizenden gul-
dens schade aangericht in een
onderafdeling van NedCar in St.-
Truiden. In de getroffen afdeling
kregen auto's een thermische be-
handeling. Gesprongen olielei-
dingen wakkerden het vuur nog
aan. De brandweer van St.-Trui-
denmoest stikstofgebruiken om
deruimte af te koelen.

Fracties missen 'trends'
in ziekenhuisplan GS

D66 en PNL hameren op ingrijpende gevolgen vrije markt

JpASTRICHT - Het provinciaal ontwerpplan voor een nieu-
* structuur van de ziekenhuisvoorzieningen in Zuid-Lim-
£rg speelt veel te weinig in op de ingrijpende gevolgen vanzopas in gang gezette stelselherziening in de Nederlandse
j 2?ndheidszorg. Ook met de spoedige eenwordingvan Euro-,a hebben Gedeputeerde Staten in dit opzicht onvoldoende
a *ening gehouden. Die fundamentele kritiek werd gisterensPuid door de Statenfracties van PNL en D66 tijdens eenrgadering van de vaste commissie voor volksgezondheid.

Argumenten
Het onderzoek naar een samenvoe-,
ging tussen de twee overheidsdien-j
sten maakt deel uit van de Grote>
Efficiency operatie van de rijks-]
overheid. Het AID ontkomt niet aan|
de operatie. „Je kunt het niet uit de
weg gaan. Wij zeggen wél: 'Kom
maar met argumenten. Tot nu toe
zijn er echter veel oneigenlijke ar-
gumenten gebruikt", aldus Brou-
wer.

De AlD'er verwacht dat het fusie-j
onderzoek nog wel enige tijd opi
zich zal laten wachten. Hij denkt]
dat het politieke besluit daarover^
pas bij de volgende kabinetsforma-1
tic aan de orde komt. Op de beide'
departementen, Landbouw en Eco-
nomische Zaken, tast men in het,
duister over de datum van afron-
ding van het onderzoek. De voor-
lichter van Landbouw vermoedt dat
het rapport dit jaarwordt afgerond.

Ook de gemeente Kerkrade is blijj
met het besluit van Bukman. Bur-«
gemeester en wethouders vindenj
dat hiermee recht wordt gedaan aan1
het behoud van rijksdiensten in del
Oostelijke Mijnstreek.

Actie provincies
tegen kunstenplan

Van onze correspondent

j et name woordvoerder R. Van
s r Heijden van laatstgenoemde
gctie wreef gedeputeerde J.
ronckers onder de neus veel telrug oog te hebben gehad voor de

Km g van de vri^e markt die de
gezondheidszorg wel-; a gaat beheersen. „Een ontwikke-

lt! die nier in Limburg, gezien de
ter ationale ugging> n°g veel ster-
w ,v°elbaar zal zijn dan elders in6t land."
Concurrentie

" Medisch directeur Yvonne Winants (rechts), in gesprek met europarlementariër Nel van Dijk (links) en schrijfster
AnjaMeulenbelt. Foto.FRITS widDershoven

Officiële opening
van abortuskliniek

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In Maastricht
is gisteren de nieuwe abortuskli-
niek van de Stichting Bourgog-
nekliniek officieel geopend door
Yvonne Winants, de medisch di-
recteur.

De nieuwe kliniek gevestigd aan
de Parallelweg schuin tegenover
het Maastrichtse NS-Station zul-
len jaarlijks ongeveer 2000 abor-
tussen worden gedaan.
Europarlementariër Nel van Dijk
die voor deze gelegenheid een
feestspeech hield, benadrukte
dat abortus in Europa nog steeds
een heikel onderwerp is. Een ge-

gehoor voor dat de situatie van
de meisjes op dit moment niet
veel anders is dan twintig jaar
geleden. „Het blijft koorddansen
tussen sleten trut. Daarom is het
ook niet vreemd dat daar wel
eens ongelukken van komen."
Ook de verhoudingen tussen
man en vrouw zijn na de emanci-
patiegolf weinig veranderd. „In
een stereotype huwelijk is de
man nog altijd langer, ouder, be-
ter opgeleid en met een hoger
inkomen."

Actrice Gerda Havertong luister-
de het feest op met een onna-
volgbaar zwoel Afrikaans optre-
den.

moet zich buiten de discussie
houden." Ze benadrukte dat Ne-
derland trots mag zijn op haar
abortuspraktijk hoewel deze nog
niet ideaal is. „Het is bovendien
een prima exportartikel."

Feministisch schrijfster van het
eerste uur, Anja Meulenbelt, was
eveneens uitgenodigd. In een
vrolijke voordracht hield zij haar

Ï^HEM - De 25-jarige Limbur-
L A..A.H.E. G., nu wonend in Bre-
r; heeft van de Militaire Kamer inKr ver maanden gevangenis-L, af en vier maanden voorwaarde-j** straf gekregen voor het plegen

I? 1 ontucht met vijf cadetten van.Koninklijke Militaire AcademieL eda-
k, vier maanden gevangenisstraf
LBen vervangen worden door 176

De officiervant lltie had twaalf maanden, waar-
j 1)vier voorwaardelijk, geëist,.bedwelmde zijn slachtoffers metV'ie of chocolademelk met fijnge-
„.^Pte Seresta en pleegde daarna
> 'Ucht met hen. Voor de Militairether zei G. dat ongeveer dertig
b£r gedaan te hebben. G. werd inrüari van het vorig jaar betrapt; 1 hij met zijn hoofd onder de de-ns van een bewusteloze cadet lag., 'gens G. waren homoseksuele
j^Voelens de oorzaak voor zijn ge-

,oaë- Hij zou daar op de KMA niet
u°r uit hebben durven te komen
I Sens de „macho-sfeer". Volgens

Psychologische rapportage zouJj seksuele ervaring op zevenjari-
L'feftijd het gedrag van G. veroor-
Cf neDDen- De Militaire Kamer

!|*ft geen uitspraak gedaan over
jongen psycho-therapeutische
'P, zoals wel door de officier vansUtie geëist was.

Leiding Emery
Wil toch een
sociaal plan

n die grensoverschrijdende con-ventie kan vooral het Acade-
V£ch Ziekenhuis in Maastrichtj^M)wel eens het slachtoffer wor-
y n< zo vreest de Democraat. ZekerJ de rijksoverheid daarbij nog
J gaat korten op de financiering

de academische ziekenhuizen, °ns land. „Al deze ontwikkelin-
'** vind ik in het ontwerpplan ner-
' ns terug. Terwijl juist beleidsma-_rs niet alleen een paar jaarvoor--1 moeten kijken, maar zeker ook

8 behoren te hebben voor de lan-sere termijn."

b'L-fractiewoordvoerder mr P.
vroeg zich in gemoede

2
of de Zuid-Limburgse ziekenhui-

C/! pp basis van het ontwerpplanL^Voldoende flexibiliteit' aan de

Vier maanden
Voor ontucht
Uiet cadetten

Deputé Bronekers van zijn kant ha-
merde echter op de bittere nood-
zaak van een 'duidelijke provinciale
visie' op de gezondheidszorg. „Juist
in zulke turbulente tijden als nu
moeten we de zorgsector houvast
bieden. Ook vanuit de hoek van de
zorgverzekeraars wordt daar trou-
wens sterk op aangedrongen. Al die
bespiegelingen over een vrije markt
zijn best leuk, maar tegelijk nog
veel te weinig concreet. We zijn er
simpelweg nog niet aan toe," zo
meende Bronekers.
Anderzijds benadrukte de CDA-
gedeputeerde dat GS zich evenmin
van de wijs hebben laten brengen
door alle individuele wensen van de
ziekenhuizen. Daarmee refereerde
hrj met name aan de soms scherpe
protesten van de instellingen tegen
de opgelegde beddenreductie. Al-
leen het AZM mag in dit opzicht
uitbreiden.
Van alle Statenfracties maakte al-
leen D66 van meet af aan een ern-
stig voorbehoud bij de voorstellen
van GS. De overige partijen kunnen
zich op vrijwel alle hoofdpunten
vinden in het ontwerpplan, waarin
beddenreductie - de Zuid-Lim-
burgse ziekenhuizen moeten samen
425 stuks inleveren - en schaalver-
groting de voornaamste pijlers vor-
men.
Ook de hernieuwde sommering van
GS aan het adres van het Kerkraad-
se hospitaal OAI snel toe te werken
naar een fusie met de ziekenhuizen

-in Heerlen en Brunssum, kreeg van
de commissie gisteren 'kamerbrede'
instemming.

dag kunnen leggen om de effecten
van het wegvallen van de Europese
binnengrenzen op te kunnen van-
gen. „Per slot van rekening zie je
toch nu al dat veel patiënten uit de
Duitse Selfkant zich in het zieken-
huis van Sittard laten behandelen.
En omgekeerd trekt bijvoorbeeld
het Akense Klinikum steeds meer
partiënten uit het grensgebied tus-
sen Heerlen en Vaals. En dan heb ik
het nog niet eens gehad over de
privé-klinieken."

Turbulent

laden thema dat veelal met de
grootste hypocrisie wordt behan-
deld met name in de traditioneel
katholieke landen zoals Spanje
en Italië.

De kerk en andere instellingen
verbieden de abortuspraktijk
maar keuren het gebruik van
voorbehoedsmiddelen ten
strengste af. „De katholieke kerk

Vicaris Maessen
moderator OLS

Provincie 'geslagen hond die blijft kwispelen '

VVD-Statenlid eist
boycot Kamerfeest

Van onze kunstredactie

MAASTRICHT - Negen provincies
protesteren komende maandag ge-
zamenlijk tegen het kunstenplan
van minister d'Ancona (WVC). De
provincies vinden dat door de voor-
stellen van de bewindsvrouw het
culturele erfgoed buiten de Rand
stad onverantwoord zwaar wordt
aangetast.

Zo wil de minister bijvoorbeeld dat
in het oosten van het land slechts
één orkest overblijft. Dat betekent
opheffing van of het Gelders Orkest
in Arnhem of Opera Forum in En-
schede.

De protestbrief wordt maandag in
het gebouw van het ministerie van
welzijn, volksgezondheid en cul-
tuur in Rijswijk door de Gelderse
Commissaris van de Koningin dr.
J.C. Terlouw aan d'Ancona over-
handigd. De brief is ondertekend
door de provinciebesturen van Gel-
derland, Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Noord-Brabant, Limburg en Zee-
land.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De bijdrage van
40 mille die het Limburgs provin-
ciebestuur wil leveren aan het ope-
ningsfeest van de nieuwbouw van
de Tweede Kamer in Den Haag is
niet alleen hoogst ongepast maar
ook onbegrijpelijk. Sterker nog,
door nu een Haags feestje te gaan.
bouwen gedraagt de provincie zich
als een hond die eerst door zijn baas
hardhandig is geslagen maar ver-
volgens weer kwispelend naar hem
toeloopt.

Van onze verslaggever

BREE - Vicaris-generaal René
Maessen wordt moderator van de
Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
Voorts zal hij zondag in de kapel
van het St.-Augustinus Instituut in
het Belgische Bree tot G^oot-Priorvan de Edele Eed-Broederschap
van de Souvereine Orde van de Ro-
de Leeuw van Limburg en de H.
Sebastianus geïnstalleerd. Zrj is een
geestelijke weerbaarheidskern op
basis van de drie schuttersdeugden:
broederschap, dienstbaarheid en
trouw aan auter, heerd en troon.
Mgr Maessen volgt als zodanig Wiel
Heuvelmans, de plebaan-deken van]
Roermond, op.
Voorts vindt zondag de investituur^
van elf schutbroeders en twee offi-j
eieren plaats.

er nog geen cent de poort uit," gaf
Niesten lucht aan zijn hevige irrita-
tie.

Uiterlijk onbewogen deed gedepu-
teerde G. Kockelkorn vervolgens
zijn uiterste best om het vuurtje te
helpen blussen. „Alle overige pro-
vincies zijn op die openingsplech-
tigheid vertegenwoordigd. Daarbij
is het ook de bedoeling dat iedere
provincie zich op het Binnenhof
komt presenteren (onder meer aan
de hand van exposities, optredens
van culturele gezelschappen en het
serveren van typische streekgerech-
ten, red.) Dan zou het toch op zijn
minst een wat vreemde indruk wek-
ken als uitgerekend het om zijn
feestvieren bekend staande Lim-
burg zou schitteren door afwezig-
heid."

Dat prikkelende betoog stak WD-
Statenlid T. Niesten gisteren af tij-
dens een vergadering van de vaste
commissie voor cultuur. Indachtig
de fel betwiste pennestreek van mi-
nister d'Ancona door alle PNL-gel-
den voor de Limburgse welzijns- en
cultuursector, had de liberaal geen
goed woord over voor het voorstel
van Gedeputeerde Staten om nu
40.000 gulden op tafel te leggen
voor de feestelijke opening van het
parlementsgebouw.

" Gedeputeerde Tindemans en de verontruste kinderen van het plateau Margraten.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

r^EK - De leiding van lucht-achtvervoerder Emery is bereid
I Praten over een sociaal plan voor. twintig werkneme.rs op Luchtha-
I’>

Maastricht die gedwongen wor-
*n ontslagen. Dat is het belangrijk-,, resultaat van een gesprek dat de
( gisteren in Hoofddorp. met de leiding van de lucht-

achtvervoerder. Emery houdt -
,|. het vertrek op 1 maart - op het

alleen nog een kantoortje
ren voor luchtvrachtexpeditie.
v^el de vakbonden als Emery
e oben een sociaal plan op tafel ge-
|Sd. Volgende week woensdag
°rdt daar verder over gesproken.

Slikken
Maar ook Kockelkorn gaf even later
grif toe aanvankelijk nogal scep-
tisch tegenover de gevraagde bij-
drage te staan. „Het overleg daar-
over verliep in het begin dan ook
niet al te soepel. Maar wat wil je.
Ook wij moesten even slikken toen
we hoorden dat we ons eigen hapje
en drankje moesten meenemen. La-
ter is dat allemaal weer wat gecorri-
geerd. Anderzijds is het natuurlijk
ook zo dat elke beslissing in Den
Haag per definitie de ene groep treft
en de andere groep weer blij maakt.
Zo werkt dat nu eenmaal."

„ledereen hier weet toch dat Lim-
burg, als direct gevolg van allerijks-
bezuinigingen, een gigantische
ombuiging in de welzijns- en cul-
tuurwereld te wachten staat. En
ondertussen zouden wij nu gewoon
maar even veertig mille moeten op-
hoesten voor dat Haagse feestje.
Terwijl we voor datzelfde bedrag
een arbeidsplaats een jaar lang kun-
nen behouden. Wat mij betreft gaat

van 't Rooth zal ook de leefbaar-
heid van de omliggende dorpen
op het spel komen te staan, zo
vrezen de 'Verontruste Plateau-
bewoners. Bovendien wordt
niet uitgesloten dat er nog verde-
re uitbreidingen van de mergel-
groeve zullen komen.

Vijfduizend keer 'nee'
tegen afgraven ’t Rooth

Deputé Tindemans neemt bezwaren in ontvangst

deelplan is de afgraving bij 't
Rooth opgenomen.

Volgens voorzitter Henk Speth
van de stichting zijn de meeste
handtekeningen afkomstig van
de inwoners van de diverse dor-
pen van de gemeente Margraten.
„Deze actie toont aan dat er ab-
soluut geen maatschappelijk
draagvlak is voor opoffering van
't Rooth aan de maalindustrie.,,

Door het eventuele verdwijnen

Jongerenbende
aangehouden

J^SEN-STOKKUM - De onder-
eksrechter in Tongeren heeft ze-

-3 jongeren, tussen 18 en 20 jaar,
.^n aanhouden. Zij worden ervan, rdacht de twee laatste maanden
3 vorig jaar vier overvallen te
t bben gepleegd in Dilsen-Stok-
jT1*1- De jongeren gingen gewa-
tjd en gemaskerd te werk. Ze

[;dden het vooral gemunt op geld,
I?' ze gebruikten om op stap ten^n. Leider van de bende is een
6 "Jarige para-commando, die zijn
.Berwapen gebruikte bij de over-

De bende gebruikte ook
üPpels en messen.

MAASTRICHT - Kinderen, die
op het plateau Margraten wonen,
hebben gisterochtend 5000 be-
zwaren tegen de voorgenomen
afgcaving van 't Rooth aangebo-
den aan gedeputeerde Tinde-
mans. Tegelijkertijd diende de
stichting 'Verontruste Plateau-
bewoners' bij de provincie een
officieel bezwaarschrift in tegen
het 'deelplan Kalksteen. In dat

Tindemans wees bij het in ont-
vangst nemen van de bezwaren
op het succes van vijftien jaar
actie voeren: „De grootschalige
afgraving van het plateau ten be-
hoeve van de cementindustrie is
immers van de baan." De deputé
benadrukte nog eens dat het niet
de bedoeling is om na de nu
voorgestelde afgraving van circa
dertig hectare bij 't Rooth later
nog een verdere uitbreiding van
de groeve toe te staan. Hij noem-
de de steunbetuigingingen 'een
duidelijk teken van zorg.

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggever

zo opgelost kunnen worden. De mi
nister onderschrijft het rapport var
het adviesbureau, maar houdt eer
slag om de arm als het gaat om de
lokatie van het hoofdkantoor dat ir
1973 in Kerkrade werd gevestigd.

KERKRADE - Vorig jaar kreeg
Bukman van een Leids adviesbu-
reau de mededeling dat de AID be-
ter kon verhuizen naar de Rand-
stad. De communicatieproblemen
binnen de inspectiedienst zouden

In Kerkrade werd een minder posi-
tief besluit van Bukman verwacht.
Willem Brouwer: „We waren bang!
dat hij de verhuizing alleen formeel
zou uitstellen. Hij heeft nu 'nee' ge^
zegd tegen de verhuizing, tenzij het
onderzoek naar de fusie tussen AID'
en ECD aantoont dat verhuizennoodzakelijk is."

Limburgs dagblad""]! Limburg
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Hij betoogde verder dat de
Europese Unie straks zal wor-
den gekenmerkt door een
structuur van regio's. „Verdere
samenwerking is nodig. De
gedachtenvorming over het
Europa van de Regio's zou
ook aan de Benelux als
machtsblok nieuwe impulsen
kunnen verschaffen. Dat zou
voor de Benelux-landen in een
door grote landen gedomi-
neerde EG van cruciaal be-
lang zijn."

Alcuinus is al jarenlang bezig
met de belangenbehartiging van
Nederlandse studenten in de
Domstad. En met succes. „We
zijn zeker geen zuipvereniging,"
zo benadrukt de praeses. „Na-
tuurlijk houden we weleens
feestjes en komen we zo nu en
dan in een café samen, maar dat
istniet het belangrijkste. Alcui-
nus geeft vooral voorlichting en
helpt bij problemen. We organi-
seren reizen, een introductie-
kamp, houden excursies in be-
drijven en rondleidingen in
Aken en we proberen verbete-
ring aan te brengen in allerlei
regelingen, die nadelig zijn voor
de Nederlanders."

De Benelux moet een belang-
rijke rol gaan spelen in het
denkproces over de ontwikke-
ling van de grensregio's. Dat
zei gistermiddag drs J. Pleu-
meekers, waarnemend Com-
missaris van deKoningin in de
provincie Limburg, bij gele-
genheid van de studiemiddag
van de Benelux Economische
Unie in het Gouvernement in
Maastricht.

# Mario Hamers:
„De Duitse taal
hoeft, zeker in het
begin, geen
probleem te zijn."

Foto: FRANS RADE

'Studeren aan TH Aken
gezellig en ontspannen'

Voorzitter Mario Hamers van Nederlandse studentenvereniging:

De moeder van ex-werkneems-
ter Mireille Bruns uit Stem is
een keer met haar dochter naaf
EBC gegaan. „Borger werd toef
heel brutaal. Ik weet dat mijn
dochter nog ongeveer 900 gulden
te goed heeft van Borger. Hij had
haar ook kleding- en taxigeld be-
loofd, maar dat heeft ze nooit
ontvangen."

DOOR AAAURICE UBAGS

MAASTRICHT - Ex-werkneem-
sters van het bedrijf 'Eef Borger
Copyrights bv uit Oirsbeek heb-
ben advocaten in de arm geno-
men om betaling van achterstal-
lig salaris af te dwingen des-
noods via de rechter. Het bedrijf-
je, dat officieel op naam staat
van een 24-jarige studente uit
Maastricht, maar in praktijk
wordt geleid door Evert Borger,
heeft aan enkele ex-werkneem-
sters salaris betaald vlak voor
het bedrijf voor de rechter zou
moeten komen.

Volgens een andere ex-werkne-
mer, die zijn naam niet in de
krant wil hebben uit vrees voof
represailles, „werken nu nogver;
schillende personeelsleden M
het bedrijfje maar durven nie'
weg te gaan in de hoop dat #
maanden achterstallig salaris
nog kunnen innen".

Bij het bedrijf waren gisteren
noch mevrouw Roze, noch bc-!
drijfsleider Van Brueghel °'j
Evert Borger beschikbaar voof
commentaar.

Yvonne Kreijen (35) uit Heerlen
heeft in juli vorig jaar twee we-
ken bij EBC gewerkt maar nog
steeds niet betaald gekregen.
Haar advocaat mr Goldstein
heeft EBC gedagvaard: op 21 fe-
bruari dient het geding voor de
kantonrechter in Sittard.

De uitspraak in het kort geding
dat EBC tegen het Maastrichtse
bedrijf Kingstone Art aanspande
wordt naar verwachting woens-
dag pas bekend. Het geding,
waarin Borger Kingstone Art be-
schuldigde van het namakenvan
zijn beeldjes, diende ruim twee
weken geleden.

Marieke Hanne uit Sittard had
nog 1150 gulden te goed van
EBC over juli en augustus, maar
kreeg die pas uitbetaald nadat
advocatenkantoor Daniëls uit
Sittard al een verzoekschrift had
ingediend. „Eén dag voor de zit-
ting kregen we een faxbericht
dat het loon alsnog zou worden
overgemaakt", zegt de advocaat.

over de grenzen
Hamers zelf heeft voor Aken ge-
kozen, omdat de RWTH een zeer

lemaal. Alcuinus doet er van al-
les aan om op het gebied van de
diploma-erkenning verbeterin-
gen tot stand te brengen, onder
meer door de bevoegde instan-
ties steeds maar weer op de be-
staande knelpunten te wijzen.

De kantonrechter in Heerlen
doet aanstaande vrijdag uit-
spraak in het geding tussen ver-
huurder van onder meer be-
drijfspanden Riksen bv ui'
Landgraaf en het bedrijf BevobU
(beeldjes voor buiten) waarin
Borger ook actief is. Riksen ver-
wijt Borger van zijn pand een
puinhoop te hebben gemaakt.

van de 'overgangsregeling kin-
derbijslag. Als thuiswonend stu-
dent kom je dan in aanmerking
voor tweemaal kinderbijslag.
Uitwonende studenten kunnen
aanspraak maken op driemaal
kinderbijslag." Kamers zijn ove-
rigens moeilijk te vinden.

Ook ex-werkneemster Patricia
Leiters heeft nog vier maandsa-
larissen van het Oirsbeekse be-
drijfje te goed. Haar zaak is in-
middels ook in behandeling
genomen door mr. Daniëls. Lei-
ter:,,lk heb een keer een voor-
schot ontvangen van 250 gulden.
Toegezegd kledinggeld en reis-
kostenvergoeding heb ik nooit
gekregen. Ik weet dat een ex-col-
lega haar geld ook inmiddels
heeft gekregen."

Borger is al eens door het ge-
rechtshof in Arnhem veroor-
deeld wegens onder meer oplich-
ting tot een gevangenisstraf.

hoewel je natuurlijk ook niet
onbeperkt bezig kunt blijven.
„Ook hier zijn er grenzen. De ge-
middelde studieduur is zeven
jaar. Maar omdat de druk om di-
rect te presteren niet zo groot is,
is er ook meer tijd voor nevenac-
tiviteiten, zoals bijvoorbeeld
sport. Een te grote werkdruk is
niet goed voor de kwaliteit van
het onderwijs."

goede naam heeft in het buiten-
land. „Ik heb soms weleens het
idee dat men in Nederland wat
neerkijkt op de TH in Aken.
Maar dat is natuurlijk volkomen
ten onrechte. Het is een zeer ge-
renommeerd instituut dat met
niet minder dan 35.000 studen-
ten de grootste TH in Duitsland
is. Juist bij het zoeken van een
baan kan dat zeer goed van pas
komen. Bovendien kun je er
werkelijk van alles studeren.
Niet alleen natuurwetenschap-
pelijke en technische richtingen,
maar ook bijvoorbeeld talen, ge-
schiedenis, sociologie en econo-
mie."

Zelfdiscipline
De student in Aken moet overi-
gens wel beschikken over een
forse portie zelfdiscipline, aldus
de Hulsbergenaar. „Dat is echt
heel belangrijk. Zo moet je hier
zelf allerlei stages en practica re-
gelen. Dat is in Nederland wel
wat anders."

De Alcuinus-voorzitter is inder-
tijd ook in Delft wezen kijken,
maar vond de sfeer aan de TH
daar veel te kil. „Aken is heel ge-
zellig en op de TH heerst een
ontspannen stemming."

Anders dan in Nederland is er
geen studieduurbeperking, al-

Uitgebreide informatie over stu-
deren in Aken kan worden inge-
wonnen bij Alcuinus, Postbus
187, 6290 AD Vaals.

Uiteraard zijn er ook nadelen. De
Duitse ingenieurstitel mag dan
inmiddels volledig zijn erkend,
de magistertitels (doctorandus in
Nederland) zijn dat nog niet he-

kinderbijslag
Ook voor wat betreft de studie-
kosten zijn er in de ogen van de
Alcuinus-voorzitter geen grote
obstakels. „Je krijgt natuurlijk
geen OV-jaarkaart, dat klopt.
Maar jekunt wel gebruik maken

„De Duitse taal hoeft verder
geen probleem te zijn," legt hij
uit. „Zeker in het begin valt dat
allemaal echt mee. Veel begrip-
pen komen ook in het Neder-
lands voor. En bovendien wordt
er ook niet zo gelet op taalfouten.
Pas later, wanneer jeeen scriptie
moet schrijven, wordt er wel van
je verwacht dat de tekst in orde
is."

In Aken hoefje geen collegegeld
te betalen. Wel moet een sociale
bijdrage worden betaald van 65
mark per semester, dus 130 mark
per jaar. „Dat is dus geen geld,"
aldus Hamers. „Een van de
grootste problemen is in feite dat
Nederlanders moeilijk terecht
kunnen voor die vakken waar-
voor een numerus clausus geldt.
Dan moet je echt heel goede
punten op je eindexamenlijst
hebben. Maar gelukkig is dat
slechts bij een paar studierich-
tingen het geval."

Van Duin luidde
klokken St.-Jan

Winters weekje

limburgs weerhoekje

door Bob van der Moolen

Om zijn toezegging
toch na te komen,
heeft Van Duin gis-
termorgen als klok-
kenluider van de
St.-Janskerk ill
Maastricht gefun-
geerd. De komiek
verloor in 'Wedden
dat' de weddenschap
dat twee jonge Duit-
sers niet in staat zou-
den zijn via de bewe-
gingen van een
brandende kaars
voor een luidspreker
vijf popsongs te ra-
den.

.woordvoerder van'
RTL 4is dit onmoge-
lijk omdat de klok-
ken van de basiliek
electronisch worden
bestuurd. Dit was al
bekend vóór de uit-
zending van het
maandag opgeno-
men televisiepro-
gramma.

MAASTRICHT - In
tegenstelling tot wat
donderdagavond in
het RTL4-program-
ma 'Wedden dat' is
gezegd, zal André
van Duin zondag-
morgen niet de klok-
ken van de Onze
Lieve Vrouwebasi-
liek in Maastricht
luiden. Volgens een

Een ernstige aandoening zoals
bijvoorbeeld de ziekte van Par-
kinson, kan de hersenen zodanig
beïnvloeden dat depressies on-
staan. Het is dan belangrijk om
de omgeving daarvan op de
hoogte te brengen en over be-
handeling te adviseren.

Tien jaarRIA GG in Oostelijke Mijnstreek

Psychische hulp voor
ouderen is groeisector

DOORANGELIPOULSSEN

Verliefd
Een gedeelte van de cliëntenzijn
ook mensen met ernstige relatie-
problemen. Sommigen zitten in
een klemmende positie. Stel je
wil al tien jaar scheiden van je
man en plotseling wordt deze in-
valide. Weggaan kan voor je ge-
voel dan niet meer. Je moet dan
dus iemand verzorgen waar je
weinig meer voor voelt. In dat
soort situaties kunnen er grote
depressies ontstaan. Maar we
krijgen hier slechts 1,5 % van
alle ouderen uit de omgeving. De
meesten genieten van hun leven
en doen alles wat jongere men-
sen ook doen. Verliefd worden
of aan een opleiding beginnen,
kun je op je tachtigste ook nog!'

In het afgelopen weekend voltrok zich, verrassend snel, een markan-
te weeromslag. De grote weercomputers van Reading in Engeland en
Offenbach in Duitsland voorzagen weliswaar een verandering in de
weersituatie, maar dat een aanvankelijk kleine storing zich zou ont-
wikkelen tot een actieve depressie werd in de computervoorspelling
toch niet geheel duidelijk. Het verrassingselement bij het opmaken
van een weersverwachting zorgt toch nog altijd voor interessante
ontwikkelingen.

HEERLEN - Sinds de Re-
gionale Instellingen Ambu-
lante Geestelijke Gezond-
heidszorg (RIAGG), tien
jaar geleden zijn begonnen
met hulpverlening aan
mensen in geestelijke nood,
is er heel wat veranderd.
Het RIAGG is door het di-
recte contact met patiënten
altijd in staat gebleven
flexibel op de ontwikkelin-
gen in de maatschappij te
reageren. Een van die ont-
wikkelingen is de gestage
groei van het aantal oude-
ren in onze samenleving.
Deze steeds groter worden-
de groep kampt met hele
specifieke problemen zoals
het verlies van dierbaren,
verwerking van oorlogs-
trauma's en lichamelijke of
geestelijke aftakeling.

weerspreuk 'Op een droge koude januaar
volgt veel sneeuw infebruaar'

Er ontwikkelde zich een vrij actiefregengebied waarbij de regenme-
ters gevuld werden met 7,5 mm hemelwater. Direct na het passeren
van de depressie draaide de wind 'door de noord' naar het oosten
waardoor koude lucht uit Midden-Europa optransport werd gesteld-

Psycholoog Engelen vindt oude-
re mensen fascinerend om mee
te werken. „Het is een prachtige
groep mensen. Ze hebben alle-
maal al een hele weg afgelegd en
veel wijsheid opgedaan. Ik denk
dat ouderen heel wat te vertellen
hebben, maar er wordt weinig
naar hen geluisterd. Gelukkig is
die groep nu aan het emancipe-
ren en gaan ze ook politiek een
woordje meespreken. Ook de in-
dustrie heeft de 'senior' ontdekt
als afzetmarkt. Na jezeventigste
kun je namelijk best nog twee
wasmachines en drie auto's ver-
slijten. Als je nu 65-plusser
wordt kun je echt nog aan een
-heel nieuw leven beginnen. En
als je maar zorgt dat je flexibel
blijft en je vrije tijd goed be-
steed, dan denk ik dat er nog
hele mooie jaren in het verschiet
liggen." Psycholoog Noud Engelen: !fJonge mensen zouden eens meer kennis moeten maken met

oudere mensen. Van hun levenservaring en rust kan menigeen veel leren."
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

een oplossing kunnen zijn. Maar
in deze maatschappij worden de
jongeren steeds mobieler en
trekken weg uit hun geboorte-
streek. Het natuurlijke vangnet
van de familie verdwijnt en de
eenzaamheid onder ouderen
wordt alleen maar schrijnender.

Helaas stond er een straffe oostenwind waardoor het buiten extra
koud aanvoelde. In de meteorologie wordt dit ook wel 'windehill'
(gevoelskou) genoemd. Hieronder wordt verstaan de gevoelsmatige
afkoeling door de wind bij lage temperaturen. Onder invloed van
wind en vochtigheid kan men de temperatuur heel anders ervaren
dan de thermometer aangeeft. Het begrip 'waterkoud' is hiervan af'
geleid. Hoe sterker de wind, des te groter is het warmteverlies. Een
voorbeeld: als het één graad vriest bij een harde wind (windkracht
7) dan is het windchill-effect min 12°. Woensdag bleef het na een
nachtelijk minimum van' -5,9° ook overdag licht vriezen: het werd
niet warmer dan -0,9°. In de nacht van woensdag op donderdag vroor
het weer iets feller: -7,4°, maar overdag kreeg de zon het kwik net iets
boven het vriespunt: o,l°, dus net geen ijsdag.

De lucht werd wel vochtiger en 's morgens moesten de autoruiten
wel worden ontdaan van mistaanslag. Door allerlei vuil in de onder-
ste luchtlagen, er vond weinig uitwisseling plaats, gaat de zon onder
in een purperen kleur. Vrijdagmorgen gaf de thermometer de laagste
stand sinds 1 december aan: namelijk -B,l°. De verdere vooruitzien-
ten geven een afzwakking van de vorst aan.

De temperatuur die zondagnacht nog tot 6,3° was opgelopen, daalde
overdag tot iets onder het vriespunt. In de daaropvolgende nacht
ging de temperatuur verder onderuit tot -s°. De aangevoerde lucht
was erg droog; de hygrograaf (vochtigheidsmeter) gaf een zeer lage
stand aan: 31%. Dit is het percentage 'relatieve' luchtvochtigheid'
Hiermee wordt aangegeven hoeveel waterdamp de luchtbevat en dat
is weer mede afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de tempera-
tuur des te meer waterdamp in een liter lucht gaat. Een prettige bij'
zonderheid was dat door de droge lucht de ramen van de buiten
geparkeerde auto's niet wit bevroren waren. Dinsdag bleef het ook
overdag licht vriezen (-0,9). De eerste wolkenloze en daardoor heldere
ijsdag van 1992 kon worden genoteerd. Daarmee kwam een einde
aan een periode van vijftien grijze zonloze dagen.

Windehill

„Oudere mensen gaan zo rond
hun zeventigste de balans opma-
ken van hun leven. Ze gaan te-
rugkijken op hun leven en zijn
minder actief met de toekomst
bezig. Voor het meerendeel zijn
de ouderen in dit deel van hun
leven best gelukkig," vertelt psy-
choloog Noud Engelen, hoofd
van de afdeling ouderenzorg van
de RIAGG Oostelijke Mijn-
streek. „Met het klimmen der
jaren 'win' je een aantal dingen,
zoals bijvoorbeeld kleinkinde-
ren, meer vrije tijd en minder
verantwoordelijkheid. De de rea-
liteit is echter dat je dan over het
algemeen genomen meer zaken
die belangrijk zijn verliest. Kin-
deren gaan het huis uit, ouders
sterven, je wordt minder vitaal
en je werkkring valt weg. Soms
hebben mensen niet meer de
geestelijke draagkracht om zich
over deze verliezen heen te zet-
ten."

Huisartsen, wijkverpleegsters,
maatschappelijk werkers en vrij-
willigers proberen dit probleem
op te vangen. Als RIAGG heb-
ben we alleen capaciteit voor de
zeer serieuze klachten. Artsen
verwijzen cliënten door met ge-
heugenstoornissen, langdurige
depressies, verwardheden,
waandenkbeelden of ernstige re-
latieproblemen."

onderdeel daarbij zijn de thera-
peutische en ondersteunende
gesprekken. Daarnaast is er de
medicatie. Neem bijvoorbeeld
een patiënt die opeens waanbeel-
den krijgt, stemmen hoort en
denkt dat de buurman hem aan
wil vallen met electrische stra-
ling. Zon plotselinge psychose
is met medicijnen te verhelpen:
Andere keren, zoals bij demen-
tie, kunnen we alleen de diagno-
se stellen, advies geven en zor-
gen dat de hulpverlening opti-
maal geregeld wordt. De
drempel naar het RIAGG mag
dan tamelijk hoog zijn; onze pa-
tiënten zijn over het algemeen
heel blij met de hulp die ze hier
krijgen."

(ADVERTENTIE)

Verrassend! Een nieuwe uitvinding stopt
het haarverlies en bevordert de hergroei

(Parijs C.G.). Gratis proef-flesje. 1988: Gouden Medaille van de
Uitvindingen op het Internationale Salon van Genève. 1989:
Gouden Medaille op het Internationale Salon voor Uitvindingen
te Parijs.
Reeds vele gevallen werden met succes behandeld. Uitwending
gebruik zonder gevaar (100% natuurlijk).
Om gratis en zonder verplichting een volledige informatie te
bekomen, alsook een voorstel van behandeling met uw eerste
gratis flesje, schrijft uop een blad papier "Lotion 101 - LIDL 40"
samen met uw naam en uw volledig adres. Deze brief moet
u opzenden binnen de8 dagen aan Post Market BV - Baronie-
laan 146 - 4818 RE BREDA.'„Een goed gesprek zou vaak al

Noud Engelen: 'We kunnen pa-
tiënten op verschillende manie-
ren helpen. Een heel wezenlijk

Geestelijke problemen kunnen
niet alleen voortkomen uit ver-
anderde levensomstandigheden.

'Eef Borger' verzuimt
salaris te betalen

Ex-werkneemsters nemen advocaat in de arm

DOOR LUC SOMERS

Naar zijn mening is het sa-
menwerkingsverband tussen
België, Nederland en Luxem-
burg bij uitstek geschikt om
die taak op zich te nemen.
„Als kraamkamer van de EG,
als initiatorvan het Schengen-
akkoord, maar ook als een
van Europa's zwaarste econo-
mische entiteiten, zou een
dergelijke initiërende rol de
Benelux wel passen," aldus
Pleumeekers.

AKEN - Ruim driehonderd Ne-
derlanders studeren momenteel
in Aken aan de RWTH, de Rhei-
nisch Westfalische Technische
Hochschule. „Een uitstekende
keuze," meent Mario Hamers uit
Hulsberg, voorzitter van de Ne-
derlandse studentenvereniging
Alcuinus. „Er zijn natuurlijk
voor- en nadelen aan verbonden,
maar over het algemeen is stude-
ren in Aken alleen maar aan te
bevelen, zeker voor Limbur-
gers."

Zaterdag 25 januari 1992 "18
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HEERLEN - Het berichtje over
het plan van de ANBO stond gis-
tren in de krant. Maar Tiny
Maas (69) uit Heerlen-Hoens-
woek heeft het niet gelezen. Zeheeft namelijk geen krant. Met

aow-tje van 1.200 gulden per
"ftaand kan ze zich geen abonne-
ment veroorloven. Zelfs zonderkrant staat ze toch al altijd in het
food.
_Tiny Maas is niet het type dat in-
komsten en uitgaven nauwgezet
fftet potlood noteert in een ruit-
tesschrift. Haar huishoudboekje

in het hoofd. Moeiteloos somt
*e op wat ze per maand kwijt is.*"e beginnen met de vaste lasten:

gulden aan huur, 100 guldenaan gas en licht, 50 gulden aan(alarm)telefoon en ruim 40 gul-
den aan ziekenfondspremie en
brandverzekering. Haar wa-ver-

heeft ze, de risico's voorhef nemend, een paar jaar gele-
den opgezegd.

had er vanmorgen in de winkel
nog eentje in mijn handen. Al-
leen om er even aan te voelen".

Als ze het geld voor een hele
maand boodschappen opzij heeft
gelegd, zitten er dus nog bijna
driehonderd gulden in haar
beurs. Daar kan Tiny Maas er
meteen honderd van overmaken
op de rekening van twee postor-
derbedrijven. Daar koopt ze op
afbetaling haar kleren. „Als je
ziet wat een jas in de winkel
kost, sla je toch steil achterover.
Dan zou ik helemaal niks meer
overhouden".
Ook gaan er nog eens 65 gulden
letterlijk in rook op. Tiny Maas
kan niet zonder haar dagelijkse
veertig filtersigaretten. „Die rol
ik zelf. Ik koop tabak en hulzen
en dan maak met zon handig ap-
paraatje een hele voorraad".
Omdat Tiny Maas ook nog wel
eens onder de mensen wil ko-
men, gaat ze twee avonden per
week kienen. „Mijn enige verzet-
je, waar ik iedere keer weer ge-
weldig naar toeleef. Maar het
kost wel geld. Honderd gulden
per maand en dan drink ik niet
eens een kopje koffie".

Van onze verslaggeefster

Alleenstaande bejaardenkunnen het van hun aow
niet rooien. Maandelijks komen ze gemiddeld 92

gulden tekort om acceptabel tekunnen leven. Dat
heeft de ouderenbond ANBO becijferd.

Volgens de ouderenbond is het daarom de hoogste
tijd dat de bejaarden in kwestie een toeslagkrijgen

van ruim duizend guldenper jaar.
Deze week diende de ANBO in Den Haag een

kant-en-klaar financieringsplan: als de aow-premie
met 1,1 procent wordt opgekrikt, levert datper jaar

een extra bedrag van 293 miljoen op.
Het zou voldoende moeten zijn om de

alleenstaande aow-bejaarden aan een sluitend
huishoudboekje te helpen.

Alleenstaande bejaarden kunnen niet rondkomen met aow

'Een biefstuk zit er
voor mij niet meer in'

Aangezien Tiny Maas hardho-
rend en slecht ter been is, heeft
ze ook nog wat extra uitgaven.
De batterijtjes van haar gehoor-
apparaat moetenregelmatig wor-
den vervangen. Dat kost haar
per maand 25 gulden. En ook
speciale schoenen slijten en
nieuwe krijgt ze niet voor niks.
De eigen bijdrage voor een paar
orthopedische schoenen is 189
gulden. Maandelijks legt ze daar
een paar gulden voor apart, zo-
dat deklap over een tijdje niet zo
hard aankomt. En omdat Tiny
Maas moeilijk loopt, neemt ze

Batterijtjes
Als dat allemaal is betaald,
houdt Tiny Maas dus nog eenkleine zevenhonderd gulden
°ver om van te leven. „Daarvan
Baat sowieso al gemiddeld vier-
honderd gulden op aan bood-
schappen. En dan moet ik nog
heel zuinig zijn ook. In de adver-j^ntiekrantjeskruis ik de aanbie-dingen aan. Andere dingen koop'k niet.

Gehakt

mijn hart vast als binnenkort de
televisie of de wasmachine het
begeeft.... Hóe moet het dan ver-
der?

Ik hoop van harte dat we die ex-
tra toeslag krijgen. Met honderd

noodgedwongen vaak de bus.
Gemiddeld laat ze per maand
twee strippenkaarten volstempe-
len, waardoor ze nog eens twin-
tig guldenkwijt is.

Alles bij elkaar opgeteld heeft

verse groenten eet ik alleen in
zomer. De rest van het jaar

[Jeem ik blikjes. Lang niet zo lek-ker, maar wel veel goedkoper. Ik
heb graag een stukje vlees, maar
{k kan me alleen maar gehakt,braadworst of spek permitteren.
Een biefstuk zit er niet aan. Ik

gulden per maand erbij zou ik
misschien wel quitte kunnen
spelen. Als er zich tenminste
geen onverwachte tegenslagen
voordoen. Eindelijk eens een
keertje niet rood staan, het lijkt
me heerlijk".

Tiny Maas dan al meer dan 1.200
gulden uitgegeven. „En zo ver-
gaat het me iedere keer weer.
Hoe zuinig ik ook ben, ik kom
altijd geld te kort. Al weet ik de
schade meestal tot een paar tien-
tjes te beperken. Maar ik hou

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, vr t/m zo 19.30
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21
uur. za zo ook 15 en 17 uur. Ri-
voli: Franky & Johnny, vr fm zo
18.30 en 21 uur, ma t/m do 20.15
uur. De Reddertjes in Kangoe-
roeland, za zo wo 14 uur, za zo
ook 16 uur. Maxim: Harley Da-
vidson and the Marlboro man,
dag. 19 en 21 uur, ma t/m do
18.30 en 20.30 uur, za zo ook
14.30 en 16.30 uur. H5: Shatte-
red, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za
zo ook 16.45 uur. The Addams
Family, dag. 14.15 18.45 en 21.15
uur, za zo ook 16.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do
ook 14 uur. Fievel in het Wilde
Westen, za zo 14en 16 uur, wo 14
uur. Ricochet, dag. 18.30 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur. Bin-
go, za zo 14 en 16 uur. Wo 14 uur.
VI Warshawski, dag. 21 uur. Cur-
ly Sue, dag. 18.30 en 21 uur, vr
ma di do ook 14 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Curly Sue, vr t/m zo
20.30 uur. Ricochet, vr za 22.15
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Song of the
exile, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur. The
Addams Family, dag. 21.15 uur,
vr t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. Toto le Heros,
dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook
18.30 uur. De Reddertjes inKan-
goeroeland, za zo wo 14.30 uur.
Hot shots, dag. 21.15 uur, vr t/m
zo ook 18.30 uur, za zo wo ook
14.30 uur. Ciné-K: Thelma and
Louise, dag. 21 uur. Cinema- Pa-
lace: Harley Davidson and the
Marlboro Man, dag. 19 en 21.30
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21.30
uur, za zo ook 13.45 en 16.15 uur,
wo ook 13.45 uur. Fievel in het
Wilde Westen, za zo 14 en 16.15
uur, wo 14 uur. Bingo, za zo 14
en 16.30 uur, wo 14 uur. Rico-
chet, dag. 18.30 uur. The Fisher
King, dag. 21 uur. Lumière: La
doublé vie de Veronique, dag. 20
uur. Winkelmann's Reisen, dag.
20.30 uur. Delicatessen, dag. 22
uur. Stanno tutti bene, vr za 23
uur.

GELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur,
za zo wo ook 15 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. The
Addams Family, dag. 20.30 uur.
De Redertjes in Kangoeroeland,
za zo wo 14 uur. Filmhuis Sit-
tard: Prospero's books, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Doe Holly-
wood, vr t/m zo 20.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
vr t/m zo 20.30 uur. Bingo, za zo
wo 15 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag 20.30 uur,
zo ook 16.30 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, zo wo 14.30
uur. Royaline: Ricochet, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur. Bin-
go, zo wo 14.30 uur. Filmhuis
Roermond: Prospero's books,
do 20.30 uur.

in de theaters:

HEERLEN:
- za 25/1: de musical 'Josephine', een
hommage aan Josephine Baker (aan-
vang za om 14 uur»- zo. 26/1: Dansfestival 1992 (13 uur).
- di. 28/1: Opera Forum met Tosca'
van Giacomo Puccini.- wo. 29/1: het Litouws Ballet met
'Het Zwanenmeer'.

KERKRADE:
- za. 25/1: Koninklijk Ballet van
Vlaanderen met de musical 'Broa-
dway, Baby.
- zo. 26/1: harmonie/fanfare concert
door St. Barbara & St. Caecilia Cen-
trum (11 uur).
- zo. 26/1: koormuziek door Studium
Chorale onder leiding van Ene Her-
mans.

MAASTRICHT:
- za 25/1: 'Tijd voor Theater', revue
met André van Duin, Frans van Dus-
schoten, Suzanna Venneker en ande-
ren.
- za. 25/1: Amsterdams Kleinkunst-
festival (23 uur).
- za. 25/1: Jeans 111: TheBeat goes on,
een Jeans Jubilee Show.
- zo. 26/1: 'Uil' jeugdvoorstelling door
Peer de Graaf, voor kinderen vanaf
vier jaar(14.30 uur).
- di. 28/1: piano recital met Ronald
Brautigam.
- wo. 29/1: lunchconcert met Peter
Brunt, viool en Ellen Corver, piano
(12.30 uur).

- wo. 30/1: Winnetou's Testament, ca-
baretgroep Pappenheim.

SITTARD:
- za. 25/1: La Traviata, opera van Giu-
seppe door Opera Zuid.- di. 28/1: Toon Hermans met zijn
nieuwe one man show 'Ik heb je lief.- wo. 29/1: 'On the Razzle', Engelstali-
ge komedie van Torn Stoppard door
Lamda.

ROERMOND:
- za. 25/1: BZN jubileumconcert
'Congratulations'.
- zo. 26/1: Top Vier I, concert met
medewerking van de Koninklijke
Harmonie van Thorn en de Koninklij-
ke Harmonie O en U.

ma. 27/1: inleiding op de opera La
Traviata door Cornelis Schell.
- di. 28/1: 'Het zwanenmeer', klassiek
ballet door het Litouws Ballet.- wo. 29/1: theaterconcert door Frank
Boeijen.

AKEN:
- za 25/1 en di 28/1: 'Die Physiker',
Friedrich Dürrenmatt (19.30 uur).- zo. 26/1 en wo. 29/1: Die Affare Rue
de Lourcine', Eugène Labiche.- zo. 26/1 en wo 29/1: Die verkaufte
Braut, Bedrich Smetana (woensdag
om 19.30 uur en zondag om 15 uur).

Tenzij anders aangegeven begin-
nen alle voorstellingen om 20.00 u.

Prof.W. Lamers bij afscheidsrede RL:

'Huisarts kan taak
oogarts overnemen'

HEERLEN - Een deel van de patiënten met oogproblemen
kunnen, gemakkelijk door de opticien behandeld worden.
Voorwaarde is wel dat de huisarts de patiënt eerst onderzoekt
op eventuele oogziekten. Zon regeling zou de werkzaamhe-
den van een oogheelkundige verlichten en automatisch ook
de lange wachtlijsten bij oogartsen verkorten. Dat heeft prof.
W. Lamers, hoogleraar oogheelkunde gisteren betoogd bij zijn
afscheid van de Rijksuniversiteit Limburg.

artsen een deel van hun taak uitvoe-
ren," zegt Campman. Hij heeft ech-
ter ook zijn bedenkingen. De mees-
te huisartsen hebben volgens hem
weinig kennis van oogziekten. Een
ander punt van Campmans kritiek
is het aantal taken waarmee de
huisarts wordt opgezadeld. „We be-
schikken over weinig onderzoeks-
apparatuur naar oogziekten. Ook
moeten de extra taken van een huis-
arts apart gehonoreerd worden,"
vindt Campman.
Huisartsen krijgen nu per patiënt
een vaste vergoeding van de zieken-
fondsen. Het bedrag die de artsen
krijgen is niet afhankelijk van het
aantal behandelingen van een pa-
tiënt. Als de huisartsen meer taken
krijgen, betekent dat ook dat ze
meer mensen moeten behandelen
voor hetzelfde geld. „Erg aantrekke-
lijk wordt het dan niet voor een
huisarts om verschillende taken uit
te voeren," aldus Campman.

De taken die een huisarts van een
oogspecialist kan overnemen zijn
onder andere het constateren van
oogafwijkingen en brilrecepten
schrijven voor de opticien.

grote wens van de schrijver zelf
dat er een herdruk zou komen.
Omdat hij dat zelf niet kon reali-
seren heeft een stichting die taak
overgenomen. Burgemeester
Herman Kaiser liet weten dat
Shomon telefonisch te horen
heeft gekregen dat de herdruk
een feit is. „Via Maastricht Air-
port is hem vandaag het eerste
exemplaar toegestuurd," vertel-
de hij aan vele tientallen belang-
stellenden in het gemeentehuis
van Margraten.

Lamers gaat er vanuit dat de patiën-
ten dan door hun huisarts doorver-
wezen worden naar een oogspecia-
list of opticien. De huisarts zal
echter wel bijgeschoold moeten
worden om deze verwijzenderol te
kunnen vervullen, waarvoor, vol-
gens Lamers, de overheid geld op
tafel moet leggen.

Op dit moment loopt al een project
van het ziekenfonds LIASS in sa-
menwerking met de Rijksuniversi-
teit Limburg. Vijftien huisartsen en
hun assistenten hebben apparatuur
gekregen voor onderzoek naar oog-
ziekten. Volgens geneeskundig ad-
viseur dr J. Daams van het LIASS

is het 'zeer goed' dat huisartsen een
deel van de taak van oogheelkundi-
ge overnemen. Daams: „Het is niet
echt belastend voor de huisartsen
en bovendien wordt de wachttijd
voor een consult bij een oogspecia-
list korter." De huisarts zou met zijn
extra taak alleen maar meer plezier
in zijn vak krijgen, meent Daams.
Hij is dan ook zeer tevreden over de
medewerking van prof. Lamers aan
het project.

„Een goede zaak", vindt ook de
Heerlense huisarts E. Campman.
„Het aantal mensen bij de oogspe-
cialisten is al te groot. Daarom lijkt
het me een goede zaak dat de huis-

misch Ziekenhuis Maastricht heeft uitge-
bouwd tot een volwaardige op academisch
niveau functionerende groep. Met het Inter-
universitair Oogheelkundig Instituut te Am-
sterdam en de afdeling oogheelkunde van de
Universiteit van Leuven zijn door inspannin-
gen van prof. Lamers samenwerkingsverban-
den tot stand gekomen. De hoogleraar ging
gisteren met pensioen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Prof. dr W. hamers werd gisteren benoemd
'ot Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw. Burgemeester Houben reikte hem de
Versierselen van deze koninklijke onderschei-
ding uit in de aula van de Rijksuniversiteit
Limburg (foto).
Professor Lamers is de grondlegger van de
Vakgroep oogheelkunde van deRijksuniversi-
teit Limburg. Hij is ook degene geweest die de
Afdeling oogheelkunde binnen het Acade-

Aken tevreden over
autovrije zaterdag

periment moet gewoon worden
voortgezet. Alleen vinden wij dat
het afgegrendelde gebied kleiner
moet worden en dat het verkeer pas
vanaf elf uur 's ochtends niet meer
mag worden toegelaten," aldus een
vertegenwoordiger van de midden-
standsvereniging.

Boek geeft verhaal
van bevrijding door

'Crosses in the Wind' heruitgegeven

Personeel
Ook de plaatselijke politiek en het
vervoersbedrijf ASEAG zijn zeer te-vreden over het project, alhoewel
de laatste instantie wel vindt dat er
meer personeel en bussen beschik-
baar moeten zijn op de autovrije
zaterdagen.

MARGRATEN - „Het boek is
een nieuwe impuls om de ban-
den met onze Amerikaanse be-
vrijders opnieuw aan te halen.
Een boek dat aan jongere gene-
raties moet doorgeven welke of-
fers er werden gebracht voor
onze vrijheid." Met die woorden
kenschetsten oud-burgemeester
Jefvan Laar en deputé JefPleu-
meekers het boek 'Crosses in the
Wind', waarvan thans een her-
druk is verschenen.

van Aken wil verbannen.
Tijdens een discussiebijeenkomst
liet een inwoner weten een groot
voorstander te zijn van verbreding
van de trottoirs. „Het geld dat nu
wordt besteed aan de aanleg en het
onderhoud van wegen moet worden
gebruikt voor verdere verbetering
van de voetgangerssituatie." De
man pleitte ook voor betere over-
steekplaatsen en stelde voor de
voetgangerslichten langer te laten
branden.

rikaanse kerkhof in Margraten is
gerealiseerd onder leiding van
luitenant-kolonel Joseph Sho-
mon. Deze schreef het boek in
1947. Hij vertelt daarin niet al-
leen over de aanlegvan het kerk-
hof maar ook over zijn eigen
belevenissen tussen de landing
van de Amerikanen in Norman-
dië en het einde van de oorlog
met daarbij de benauwde mo-
menten ten tijde van het Arden-
nenoffensiefrond kerstmis 1944.

K. Van onze verslaggever

L^-ËN - De proef met de autovrije
herdagen in de Akense binnen-
i^l stuit op steeds minder bezwa-JJ bij de bevolking. Sterker nog:

initiatief wordt door een grote
i ?erderheid van de bevolking toe-dicht. Zelfs de winkeliers, die de, aanvankelijk met de nodi-
! ,scepsis tegemoet zagen, staan nu.hter het project.

Proef, die in Duitsland maar ookNederland veel publiciteit kreeg,
Lrd in oktober vorig jaaropgestart
jj duurt in totaal zes maanden.
Vt erweëe de testfase blijkt dat
L Project dermate aanslaat dat de
<) v°lking ook op andere dagen in

week auto's uit de binnenstad

Positief
Helemaal geen auto's meer in het
centrum gaat de winkeliers natuur-
lijk weer iets te ver. Maar verder
zijn ze onverwacht positief. „Het ex-

Bij de gemeente waren overigens
klachten binnengekomen over een
gebrekkige informatie met betrek-
king tot de proef. Met name de
voorlichting over tarieven en afge-
sloten straten zou moeten worden
verbeterd. Oudere inwoners van
Aken klagen vooral over de plotse-
linge toename van fietsers in de
voetgangerszones die zich nauwe-
lijks iets aantrekken van het winke-
lend publiek.

Van Laar sprak als voorzitter
van de stichting die de heruitga-
ve heeft gerealiseerd. Hij herin-
nerde op pakkende wijze aan de
bevrijdingstijd waarin het Ame-

Wens
Het boek was al vele jaren uit-
verkocht. Daarom was het de

Aan deputé Pleumeekers, burge-
meester Kaiser en aan Clifford J.
Howlett van de Amerikaanse
ambassade werden de volgende
exemplaren uitgereikt. De her-
druk omvat 2.000 stuks. Daarvan
zijn er ruim 1.100 bij intekening
verkocht. De gemeente Margra-
ten bestelde er 500 als relatiege-
schenk. Voor 25 gulden is het
boek, dat een aantal foto's uit de
bevrijdingstijd en van het kerk-
hofin eerste aanleg bevat, te krij-
gen bij de Rabobank in Margra-
ten.

" Tiny Maas (69) rolt haar sigarettenzelf. „Wat wil jemet 1.200 guldenper maand?" Foto: frans rade

DOOR FRANK SEUNTJENS
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UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

1 .
HOOFDSTRAAT 100 KAPELLAAN 31
6432 GH HOENSBROEK 6461 EH KERKRADE
Q45-21 2926

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /x-^iP^RMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel, Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. __^===
ohcmdcnsiraa. 30- Pustbu', 2755 Hoensbroek e.o.
6401 DG Heerlen" TeL 045-714427. m!Tm\ Vlam",raal'lH
Waarin uwenomen J.C ucx>n Tel 045-»l681i *Ku/!Wi ImM KW ll"cnsbrotk"Tel- 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. mfWJf/M DAG E* NACHT BEMIItBAAH
)S Host. gedipl uitvaartverzorger mTXÊ AfM

i"g^ TESKA INTERNATIONAL B.V.
§ffl Postbus 1100
■■■■■ Wenckebachstraat 14

6460 BC Kerkrade-West
Wij zijn een textielbedrijf dat in 3-ploegendienst hoogwaardigeen modische
dames- en herenbovenkledingstoffenvervaardigt.
In verband met een interne promotie zoeken wij ter aanvulling van onze
organisatie een

Assistent(e) van de produktieleider
(dagdienst)

Functie-inhoud:- machine-planning weverij en weverij voorbereiding;- rendementsbewaking weverij;- sturen en bewaken van produktie parameters;- bewaking kwalitatieve aspecten.
Vereisten:- minimaal MBO-opleiding bij voorkeur technische richting;
- sterke technische affiniteit met produktieprocessen;- goed organisatorisch inzicht;
- leidinggevende capaciteiten;- ervaring met computers is een pré;- zij die relevante (textiel) ervaring hebben, genieten duidelijkde voorkeur;- bereidheid tot verdere scholing binnen en/of buiten werktijd.
Beloning conform de CAO voor de Textielindustrie.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties tot 15 februari 1992 t.a.v. dhr. G. Volmer.

KJQ UUSt__üi_H
Volkswagen- en Audi-dealer met 2 vestigingen in Zuid-Limburg zoekt voor
haar vestiging Valkenburg

receptionist/
magazijnmedewerker m/v

Gevraagd wordt:
- opleiding op MTS-niveau;- kennis van automatisering;- leeftijd ± 25 jaar.
Geboden wordt:- goed salaris en daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden;- aanvullendecursussen bij de importeur.
Voor nadere en vertrouwelijke informatiekunt u bellen met de heer R. Cau-
bo, tel. 04406-15041.

Auto Caubo, Neerhem 25, 6301 CD Valkenburg

, 1

Moderne Meubelen
vindt U in onze zaak Locht 2

m\w^^r^^^Kerkrade hoek Heerlen Zuid,verlengde Hecrttrbiin^^^^^^^***^*! W A^^H

___^_____f_____,_

WEEË***»

Voor een technische
carrière bent u bij ons
aan het goede adres.

Bij onze vestiging te Maastricht hebben wij tijdelijk en
vakatures voor opdrachtgevers in Zuid-Lim-

burg
Uitvoerder(s) bouwkunde
Mogelijkheden voor uitvoerders in de U-bouw en voor
in de renovaliebouw.

Toezichthouder civiele techniek
Voor het aanleggen van een geluidswal zoeken wij een
opzichter/toezichthouder.
Projekt engineer besturingstechniek
Ervaring met Siemens P.L.C.'s, voor een werktuigbouw-
kundig bedrijf.

Projektleider
Een doorgegroeide metaalconstructeur met oog voor de-
tail en gevoel voor overzicht.
Elektronisch calculator
v.w.b. technische installaties binnen ingenieursbureau.

Beton constructeur
Voor een bouwbedrijf in Zuid-Limburg

Constructeur fijnmechanica
In combinatie met hydrauliek zaken uitwerken.
Voor informatie kunt u direkt kontakt opnemen met
Multec Maastricht, Akerstraat 82, 6221 CL Maastricht.
Ing. F.J.M. Volkerof ing. M.B.J. Walda,
telefoon: 043-211472. Fax: 043-213472

Multec geefttechnischekennis toekomst.

| multec

KOM SNEL, VAAK IS ER MAAR EEN VAN. 9

J MEUBEL- \\
OPRUIMING I
10-60%

op kwaliteitsmeubels en slaapkamers o.a. Rolf Benz-Laauser - Auping - K
Hülsta - Moser - Aquadroom - Rumat - B&S - Webe - Norina - Lübke - H

Mustering - Irisette - Lookline ■ Hedebro - Rego - Royal - De Puydt -
Roval - Luxor - Martens e.v.a. topmerken. Alles met garantie en service- H

Voor het beste op Wonen, Slapen en Werken

Mvon /loun interieur I
VQO /IOUn slaapadvies I

ROERMOND SITTARD VALKENBURG fJS/^Minderbroederssingel 33 Industriestraat 4 Reinaldstraat 1 \ul//
Zwartbroekstraat 20 Industriestraat 23 Nieuweweg 2-6 *>*"m. _

VALKENBURG: zondag geopend van 13.00-17.00 uur

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

WW PEREY VERZEKERINGEN B.V.
Postbus 7008
6050 AA Maasbracht
Brouwersstraat 2
telefoon 04746-2500
Fax 04746-4360

Reeds meer dan 25 jaren nemen wij een voor-
aanstaande plaats in op het terrein van Assuran-
tie- en Hypotheekadvisering.
Vanwege uitbreiding zoeken wij voor direct een

VERZEKERINGSADVISEUR
Wij vragen:
* opleiding minimaal middelbaar niveau;
* Assurantie B of studerend hiervoor;
* leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
* goede contactuele en representatieve eigen-

schappen;
* goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid;
* ervaring in gelijke functie is een pre.
Wij bieden:
* een zelfstandige afwisselende job met veel

buitendienstwerkzaamheden;
* een basissalaris met zeer goede provisierege-

ling;
* goede secundaire arbeidsvoorwaarden waar-

onder een premievrij pensioen, een ruime
autokostenvergoeding of eventueel een be-
drijfsauto.

Als u belangstelling hebt, richt dan uw sollicitatie-
brief aan onderstaand adres, ter attentie van de
heer J. Schreurs.
Perey Verzekeringen B.V.
postbus 7008, 6050 AA Maasbracht.

14 februari Valentijnsdag
Verras hem of haar
meteen leuk gebaar

Via een piccolo vanaf ’ 13.25
Voor meer info 045-719966

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam
■

Door contact op tenemen met I
j/\ zijnregionale dagblad!

s' Daar weten ze alles over de
s' i> mogelijkhedendiefabrikantefl jy^ «f! * bieden oramethun advertentie js^ 1/0' materiaal te adverteren. En

,|/i£ devoorwaarden waaraan u t

HV uw advertentie moetenvoldoe
fl t'ct, om voor een tegemoetkomin;

P& 'lil' deadvertentiekostenin aann
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Premier Miyazawa geeft oorlogsmisdaden toe

Japan betuigt alsnog
spijt aan buurlanden

Van onze redactie buitenland

TOKIO - De Japanse premier,
Kiichi Miyazawa, heeft gisteren
een decennia oud taboe doorbro-
ken en de Aziatische buurlanden
diepgaande verontschuldigingen
aangeboden voor de misdaden
van zijn land tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Miyazawa is de eerste Japanse
leider die in een openbare rede
in het parlement erkent dat Ja-
pan tijdens de oorlog een agres-
sor was. „In bepaalde perioden
tijdens onze geschiedenis heb-
ben de volkeren in het gebied
van Azië en de Stille Oceaan on-
draaglijk lijden en leed te verdu-
ren gekregen als gevolg van
Japanse daden", zei de Japanse

premier in een muisstille verga-
derzaal.

„Ik zou graag de gelegenheid be-
nutten mijn welgemeend be-
rouw en spijt uit te spreken dat
dit is gebeurd", aldus Miyazawa.
De premier maakte vorige week
tijdens zijn eerste buitenlandse
reis, bij een bezoek aan Zuid-
Korea, al zijn excuses voor de
vijftig jaar geleden gepleegde
gruwelijkheden zoals de ge-
dwongen prostitutie van Ko-
reaanse vrouwen en meisjes tot
1945.

Geen andere Japanse leider is zo
ver gegaan om de naburige Azia-
tische landen, waar dewrok over
de Japanse bezetting nog groot
is, te verzekeren dat Tokio
streeft naar vrede en de daden
uit het verleden betreurt.

Bouw bereidt zich voor op stakingen
DEN HAAG - De vakbonden gaan
zich de komende weken voorberei-
den op acties in de bouw. Ze ver-
wachten daarmee de werkgevers
van hun plan af te brengen om
bouwvakkers loon en vrije dagen te
laten inleveren wanneer zij ziek
zijn.

Zowel de Bouw- en Houtbond FNV
als de Hout- en Bouwbond van het
CNV begint maandag een informa-
tiecampagne, waarvoor bestuurders

en kaderleden bouwwerken afrei-
zen om werknemers op de hoogte te
brengen van de stand van zaken.

Het Zwarte Corps (wegenbouwers)
zal zich daarvandaag bij aansluiten.

De bonden gebruiken de informa-
tieronde tevens voor het peilen van
de bereidheid om eventueel het
werk neer te leggen wanneer de on-
dernemers-organisaties niet toege-
ven. De bonden schatten die bereid-
heid trouwens groot in, vooral als

het gaat om het doorbetalenvan het
loon bij ziekte.

Begin februari zullen de bondsra-
den van de vakorganisaties bijeen
worden geroepen om zich over ver-
dere stappen, waaronder mogelijk
stakingsacties, nader te beraden.

Tenzij de werkgevers-onderhande-
laars de komende dagen nog van
zich laten horen, komt de eerstvol-
gende vergaderdag over de nieuwe
cao, 30 januari, al te vervallen.

GS Belgisch-Limburg in memorandum aan regering:

'Werkloosheid op te hoog peil'
Van onze verslaggever

HASSELT - De werkloosheid in
Belgisch-Limburg zit nog altijd op
een te hoog peil. Tot die vaststelling
komen Gedeputeerde Staten van
Belgisch-Limburg in een memoran-
dum dat de komende week aan de
nieuwe Vlaamse regering zal wor-
den toegezonden en vervolgens aan
de nationale regering die nog altijd
niet is gevormd.

In het kader van de herstructure-
ring van Belgisch-Limburg, noodza-
kelijk vanwege de sluiting van de
Kempische steenkoolmijnen, kwa-
men de Belgiscne en Vlaamse rege-
ring in april 1987 met het provincie-
bestuur overeen dat de werkloos-
heid in Belgisch-Limburg in tien
jaar tijd tot het Vlaams gemiddelde
zou worden teruggedrongen. Daar-
toe zouden plusminus 35.000 nieu-
we arbeidsplaatsen moeten worden
gecreëerd.
Na vijf jaar is de werkloosheids-
graad in Limburg nog altijd 4,9 pro-
cent hoger dan in derest van Vlaan-
deren. De vrouwelijke werkloos-
heidsgraad is zelfs 9,5 procent
hoger. In oktober 1991 zat 23,3 pro-
cent van de vrouwelijke beroepsbe-
volking in Belgisch-Limburg zon-
der werk. De jeugdwerkloosheid
bedroeg 19,7 procent. Ook dat per-

centage is hoger dan in de overige
Vlaamse provincies.
Eind 1991 trad in Belgisch-Limburg
een nieuwe college van Gedepu-
teerde Staten aan. Daarin ontbre-
ken de christendemocraten die laat-
stelijk vier van de zes deputé's
leverden. 'Woordbreuk' met de libe-
ralen, bij de coalitievorming in 1986,
is hen duur komen te staan. De libe-
ralen bereikten met de socialisten
en de Volksunie een aceoord. De
drie partijen leverden ieder twee
deputé's. De christendemocraten
konden in de oppositiebanken
plaatsnemen.
Een van de architekten van de nieu-
we coalitie is Piet Schiepers, een
advocaat uit Tongeren. De 51-jarige
liberaal kreeg de portefeuille van
economische zaken. Als zodanig is
hij ook voorzitter-van de Gewestelij-
ke Ontwikkelingsmaatschappij die
de herstructurering in Belgisch-
Limburg coördineert.

Tijdens de Nieuwjaarsborrel met de
Limburgse pers, donderdagavond
in het nieuwe provinciehuis te Has-
selt, beaamde Schiepers dat in de
voorbije vijf jaar vele initiatieven
zijn ontwikkeld. In juli 1987 werd
de Limburgse Investeringsbank
(LIM) opgericht, in maart 1990 de
Sociale Investeringsmaatschappij
(SIM). De LIM houdt zich bezig met
de werving van nieuwe industrieën.

de SIM met de uitvoeringvan socia-
le projecten. De LIM heeft de be-
schikking over ’ 272 miljoen; de
SIM over f 165 miljoen.

Kende de LIM een denderende
start, in 1989 en 1990 stagneerden
de activiteiten.
„De toename van het aantal faillis-
sementen in de kleine en middel-
grote ondernemingen vormt een
ernstige reden tot bezorgdheid", al-
dus Gedeputeerde Staten in hun
memorandum aan nationale en
Vlaamse regering. Een van de be-
langrijkste oorzaken is het gebrek
aan goed management. De Lim-
burgse Investeringsbank zou daar-
toe knowhow moeten aanreiken,
vinden GS.
Bovendien bepleiten zij meer door-
zichtigheid in beleids- en financie-
ringsstructuren, meer coördinatie
tussen instituten en organen die
zich met de herstructurering van
Belgisch-Limburg bezig houden en
meer inspanningen ten behoeve
van het onderwijs en de beroepsop-
leiding.
Natuur en groen moeten de belang-
rijkste troeven bij de verdere uit-
bouw van het toerisme blijven. Met
gelden van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling kon
reeds een aantal belangrijke toeris-
tische projecten worden gefinan-
cierd.

Symposium over
relatie tussen

voeding en kanker
SITTARD - Wat is de relatie tus-
sen voeding en kanker? Met cc*1
symposium over dit moeilijk6
thema 'vierden' in Sittard het '_
tegraal Kankercentrum Limbur»
(IKL) en de Werkgroep Oncol°'
gie Verpleging Limburg (WOVW
respectievelijk hun tweede el*
eerste lustrum.

Slechts één conclusie kan wor-
den getrokken. Van wetenschap-
pelijke doorbraken met betrek-
king tot kennis van voeding efl
kanker lijkt geen sprake. On-
danks de grote belangstelling
hiervoor. De wetenschapper*
schatten dat ongeveer 35 procefl'
van de gevallen van kanker kaf 1
worden toegeschreven aan voed-
sel. Dat is evenveel als het per-
centage dat door roken word1
veroorzaakt. Niet alle weten-
schappers zijn zo exact. Zoal 5
een van de inleiders het gehoOf

voorhield: „De vijfoorzaken val"
kanker zijn ademhalen, eter>>
drinken, sex en dokters." ,
Het symposium was erop gerid1*de verpleegkundigen die me 1
kanker te maken hebben te i*l'
formeren over dit thema.
Maar de enigeconcrete les die ziJ
meekregen was dat het een zaak
was van persoonlijke afweging
en verantwoordelijkheid.", , **

mburgs Dagblad



Volgens Gijzen zullen dit jaar
bijna 7.000 ouderen via het FWO
actief zijn, oftewel 24% van de
doelgroep. „Dat was tot voor een
paar jaar 3 of 4%. De helft van de
mensen maakt gebruik van dien-
sten als alarmering, belbus,
maaltijdenservice en thuishulp.
De andere 3000 ouderen doen
mee aan cursussen en vooral be-
wegen."

Gijzen tovert een computerover-
zicht tevoorschijn, waarop staat
dat bijvoorbeeld 750 ouderen
aan watergymnastiek doen, 280
aan volksdansen, 120 aan stijl-
dansen, 25 aan koersbal en 40
aan tennis.

Deze mathematische aanpak
symboliseert de zakelijke instel-
ling van de ouderenfederatie. Ze
krijgt een bepaald budget van de
gemeente en moet daar een aan-
tal doelstellingen mee bereiken.

Maar Gijzen, zelf van oorsprong
vakbondsman, wil steeds minder
afhankelijk worden van subsi-
dies. „Het komend jaar hebben
we acht ton aan inkomsten door
verleende diensten. Dat was tot
voor kort nog maar een ton."

De groep ouderen - de FWO
spreekt stelselmatig van 55-plus-
sers - groeit en vormt een steeds
belangrijkere maatschappelijke
factor. „Daarom zijn we ook zo
blij met de Seniorenraad, een in-
stelling waar we jaren voor ge-
pleit hebben. Als ik met ideeën
aankwam, zei de gemeente:
'Leuk, maar wie zegt ons dat de
ouderen dat ook willen?'. En
daar hadden ze nog gelijk in
ook."

„De Seniorenraad vormt een
spreekbuis van de ouderen zelf,
waar de gemeente naar luistert.
Deze raad zet druk op de ketel,
al was het maar omdat hij een
flink deel van de stemmers ver-
tegenwoordigt."
De oudere, de kaas en het brood.

Bewegen

Van onze verslaggeefster

UTH - Nuth moet een nieuw winkelcentrum krijgen tussene kerk en de Stationstraat. Daartoe heeft het collegebesloten.
|k|°B dit jaar moeten de renovatie-
I Oh nen voor net centrum van NuthIJJ Papier' rond zijn. Daarna wordt
*'aseerd begonnen met de daad-

uitvoering van de plan-

" h.
It*t zal nog zeker tien tot vijftien
r^- duren voordat het centrum
jftipleet in een nieuw jasje is ge-

leken.V"g jaar juni verscheen het rap-
i_.rt 'Nuth, toekomstperspectieven, hkelapparaat'. Het rapport is op-
h steld door het Instituut voor Mid-.L*h- en Kleinbedrijf (IMK), in op-; k a cht van de Gezamenlijke Onder-; *»hers Nuth (GON).

! ti. Worden twee modellen voorge-

steld voor de kern van Nuth. In de
zogenoemde 'A-variant' wordt een
nieuw winkelcentrum ontwikkeld
in het gebied tussen de kerk en de
Stationstraat, in de 'B-variant'
wordt de bestaande Markt opnieuw
ingericht. Het college kiest voor de
A-variant, die in de komende maan-
den moet worden uitgewerkt.
Inmiddels staat vast dat de winkels
aan de Markt moeten wijken voor
woningen. Tegelijkertijd wordt tus-
sen de Stationstraat en de Dorp-
straat een nieuw plein ontwikkeld,
omringd door winkels.
De exacte gang van zaken alsmede
de kosten van het ambitieuze plan
komen in een vervolgonderzoek
aan de orde.

Confrontatie rond
komst Inloophuis

Beslissendefase voor dagopvang thuislozen

Kasteelbuurt
krijgt eigen

wijk in beheer
Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Met het inlopen
van een voor de gelegenheid piep-
schuimen deur heeft de Heerlense
.wethouder Hub Savelsbergh giste-
ren de wijkwinkel Kastelenbuurt
geopend.

De wijkwinkel is het eerste concre-
te project dat onder de paraplu van
Sociale Vernieuwing het wonen en
leven in de Kasteelbuurt moet ver-
beteren.

Belangrijkste element is wijkbe-
heer. Een daartoe in het leven ge-
roepen stichting krijgt 250.000 gul-
den om de komende twee jaar
knelpunten in de wijk op te lossen.
Samen met een vertegenwoordiger
van woningvereniging Hoensbroek
vormen de bewoners zelf het be-
stuur van de stichting.

„De wijkwinkel moet een plek zijn
van waaruit snel gereageerd kan
worden op zaken die in de buurt
verkeerd dreigen te lopen", aldus
wethouder Savelsbergh. De stuur-
groep Sociale Vernieuwing, waar-
van Savelsbergh voorzitter is, wil -als het Hoensbroekse project suc-
ces heeft - ook in andere delen van
Heerlen wijkbeheer introduceren.
In de wijkwinkel gaat waarschijn-
lijk eind februari een buurtbeheer-
der aan de slag, gerecruteerd uit de
regionale Banenpool. De buurtbe-
heerder gaat klachten signaleren en
en doorspelen naar de woningver-
eniging of de betrokken gemeente-
lijke dienst. Daarnaast krijgt hij een
bemiddelende en doorverwijzende
taak tussen bewoners en instanties.

?^ErIEN/DEN HAAG - Er komt
[j~°it een Inloophuis voor dak- en
y in Heerlen, als de Raad
j^P State de opening van zon inlo-jj-Puis aan de Groene Boord in hetj^dscentrum verbiedt.
>Al Zei Fred Gillissen van de stich-

Noodhulp gisteren bij de Raad£|P State in Den Haag. De stichting
nu dat een groot aantal

|VJVvilligers zullen afhaken, indien
weer op zoek moet naar eenjj'der pand.

'^odhulp is afhankelijk van de vrij-
jVUigers, betaalde krachten zijn
f»i?r aar te duur- Na jarenwachtenjj**en zij onderhand behoorlijk ge-
motiveerd, verklaarde F. Gillis-LP gisteren.
ket spoedprocedure bij de RaadJ*P State, waarin maandag uit-maak volgt, was aangespannen
L^or de vereniging Bewonersbelan-

P Centrum Zuid. Deze wendde
J£P tegelijkertijd per brief richting
£t Heerlense college,

(j Oor een eventuele sluiting vanl^t Inloophuis moet aan zo veel cri-
ifa voldaan worden, dat deze bij
l^orbaat niet serieus genoemd kun-
,,;P worden ten opzichte van deLjPwonenden daarvan," vindt Cen-
j^mZuid.e gemeente wil binnenkort een In-

Maar dat bleek een toevalstreffer
van Savelsbergh. „Ik zag de plan-
nen toevallig toen ik op dieafdeling
kwam", liet een met Sociale Ver-
nieuwing belaste ambtenaar zich
ontvallen. „Het had weinig ge-
scheeld of de bulldozers hadden de
bewoners over een paar weken ver-
rast. Niet alleen de bewoners, maar
ook de gemeente moet soms nog
wennen aan de Sociale Vernieu-

Wethouder Savelsbergh' kon met-
een een eerste gemeentelijk plan
presenteren waarover de bewoners
van de Kasteelbuurt zich mogen
uitspreken: de dienst Openbare
Werken gaat de plantsoenen op-
nieuw inrichten.

De gemeente Heerlen zegt uitput-
tend met de omwonenden te heb-
ben gesproken. „De bewoners wil-
len echter subjectieve belevingen
mee laten wegen en dat kan de ge-
meente niet doen," aldus een
woordvoerder.

Volgens Centrum Zuid bleek begin
december dat de gemeente dit com-
promis weer terzijde schoof. Ze
voelt zich niet serieus genomen.

Er werden bepaalde uiterste criteria
overeengekomen. Een jaar na de
opening van het Inloophuis zal be-
keken worden of die criteria over-
schreden zijn. In dat geval krijgt de
gemeente nog een half jaar tijd om
de situatie te verbeteren. Lukt dat
niet, dan moet het Inloophuis weer
dicht.

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat
de gemeenteen de omwonenden tot
een minnelijke schikking zouden
komen. In oktober werd een voorlo-
pig akkoord bereikt over de regi-
stratie van overlast, ontstaan door
het Inloophuis.

loophuis, met dagopvang voor dak-
en thuislozen, openen aan de Groe-
ne Boord. Het komt op loopafstand
van het al bestaande Slaaphuis,
waar dezelfde doelgroep de nacht
kan doorbrengen. De omwonenden
zien dit niet zitten.

Woningverenigingen nemen vaak
een loopje met huurders, ze probe-
ren altijd slijtage van woningen af
te schuiven op de huurders, 'ser-
vice-kosten' worden vaak als melk-
koe gebruikt. Vaak roepen huur-
ders de hulp in van de SP en met
succes! Het Pius-centrum is daar
een mooi voorbeeld van.
WV Hoensbroek en Pius-centrum
hebben voortdurend problemen
met de huurders. Directies van wo-
ningverenigingen die dubieuze
praktijken uitoefenen via 'service-
kosten' en onrechtmatige huurver-

in gesprek

Woning-
vereniging

hogingen zouden door justitie ver-
volgd moeten worden, vaak maken
zij zich schuldig aan strafbare delic-
ten. Het is sowieso een schande dat
de huren elk jaar fors omhoog gaan
door toedoen van PvdA/CDA. Sub-
sidies worden zo selectief aange-
pakt dat er niets meer overblijft.

De PvdA noemt dit sociale vernieu-
wing. PvdA en CDA zijn er verant-
woordelijk voor dat talrijke woning-
verenigingen knoeien met service-
kosten en huurverhogingen. Het is
treurig dat veel huurders met een
minimum-inkomen afhankelijk zijn
van subsidies. Huursubsidies moes-
ten niet nodig zijn. Men zegt wel
eens: „Mensen met een laag inko-
men moeten in een goedkope wo-
ning gaan wonen". Maar die zijn er
niet meer, die worden niet meer ge-
bouwd.
HOENSBROEK Ben Tarizi.

HEERLEN - Welzijnswerkers
a'e omgeturnd worden tot ma-nagers, dienstencentra waar de
°uderen zelf het heft in handen
"Jemen, de ongekende mogelijk-
heden van 55-plussers, die soms
2elfs overmoedig worden. Eneen Seniorenraad die druk uitoe-fent op de plaatselijke politiek,
"eerlense ouderen diezich, kort-

de kaas niet meer van het
Prood laten eten.

Een zaak die je bijblijft na een
gesprek met directeur GerardGijzen van de 'zilveren' Federa-
le Welzijnswerk Ouderen inHeerlen. Hij weet waarover hij
Praat. De afgelopen tien jaar
heeft een mentale omwenteling
Plaats gehad bij de Heerlense55-plussers.

moet je het positieve laten zien
in eindige perspectieven."

Gijzen constateert bij sommige
ouderen een 'wegdringeffect':
men wil niet toegeven dat het le-
ven eindig is, deze ouderen wil-
len toch door wilde muren heen.
Jeugdigeovermoed als het ware.

„Bij al het positieve moeten we
oppassen dat de nieuwe ouderen
niet doorslaan: ze hoeven geen
jeans meer te dragen, het mag
ook een broek met vouw zijn,"
zegt Gijzen plastisch.

Hij verzet zich ook tegen de vaak
badinerende houding van de
maatschappij tegenover de actie-
ve ouderen. „Competitie en pres-
tatie staat voorop. We moeten nu
weer in zwijm vallen voor die
Krajicek. Ouderen kunnen daar
niet meer aan voldoen, ze moe-
ten lekker uitgelaten bezig zijn,
zonder die dwang."

Gijzen ziet verzorgingshuizen als
een spookbeeld. „Met de ontwik-
kelingsmogelijkheden die de
oudere heeft, wordt daar niets
gedaan. Bovendien heb ik als
burger geen zin om extra premie
te betalen voor dit soort dure
voorzieningen."

De Federatie Welzijnswerk
Ouderen bestaat dus 25 jaar. Ze
is een bundeling van de twee
stichtingen van dienstencentra
die onafhankelijk van elkaar in
1967 in zowel Hoensbroek als
Heerlen werden opgericht.
Precies vijfjaar later werden de

eerste dienstencentra gestart: de
Koffiepot in Hoensbroek en het
Markieshuis in de Heerlense
wijk Eikenderveld. In de loop
der jaren ontstonden in totaal
negen dienstencentra in de wij-
ken, waarvan er twee al niet
meer bestaan.

Benadering
Opvallend was het verschil in
benadering: in Hoensbroek kon-
den ouderen gebruik maken van
een wasserette, douches, spreek-
uur van een arts, een belasting-
team. ,jDe letterlijke opvatting:
het dienstencentrum werkte
vanuit het centrum naar de
wijk," legt Gijzen uit.

In Heerlen zijn de échte dien-
stencentra volgens, hem niet
goed van de grond gekomen.
„Daar lag de nadruk meer op het
werk bij bejaarden thuis, op de
recreatieve functie ook. De func-
tionaris probeerde in de wijk
contacten te leggen."

In 1988, ruim na de herindeling,
kwam de Federatie tot stand.
„Dat Hoensbroek bij Heerlen
werd gevoegd, heeft de ouderen
de meeste pijn gedaan. Zij waren
immers het langst gewend aan
een zelfstandig Hoensbroek.
Niet voor niets hebben we voor
de federatievorm gekozen."

Per jaar besteedt de FWO tien
uur per oudere en investeert
daar ruim 30 gulden in. „Dat be-
drag was tien jaar geleden nog

300 gulden. Ik vond meteen al
dat dat niet kon."

■■Als je op je 55ste als oudere
jyordt bestempeld, heb je gemid-
deld nog een derde van je leven
Voor je. Je wordt ontslagen van
de zweep van elke dag, van de
jverkplicht dus. Dat biedt onge-
kende mogelijkheden. Mensen
vinden volstrekt nieuwe levens-doelen. Deze ontwikkeling zet-ten we af tegen het schrikbeeld
Van de verzorgingshuizen," vindtlijzen.

Daarom heeft de FWO er in
Heerlen systematisch naartoe ge-
werkt om de ouderen zélf in-
vloed te verschaffen, hen zelf-
standigheid te geven. Niet langer
staan professionele krachten aan
het hoofd, maar beheerscommis-
sies van ouderen zelf.

„Moeten wij mensen die bedrij-
ven hebben geleid nog zo nodig
de les lezen? Sommige goed
functionerende groepen ouderen
hebben we zelfstandig ver-
klaard: jullie hebben toch geen
betaalde kracht meer nodig om
spelletjes te doen?"

Invloed

Aanvankelijk kwam er juist ver-
zet van de ouderen zelf, die be-
scherming en betutteling ge-
wend waren. „Maar nu willen ze
niets anders meer dan de demo-
cratisering. De Koffiepot werkte
het langst op de oude manier, en
dat leverde vorig jaar problemen
op."
„Toen daar een beheerscommis-
sie werd ingesteld, kwamen te-
genstanders met beschuldigin-
gen zonder enige grond. De
gemeenteraad drong op onder-
zoek aan, dat heeft aangetoond
dat er niks mis was, maar onder-
tussen waren mensen ernstig
beschadigd."

Ook voor de welzijnswerkers
was het omschakelen geblazen.
Gijzen noemt hen nu 'productie-

">We hebben een eeuw nodig ge-
had om de puberfase als positiefle waarderen. Nu gebeurt dat-
Zelfde voor de ouderenfase. Er is

beperking: de idealen vaneen puber zijn oneindig, ouderen

Eindig

Winkels tussen kerk en Stationstraat Meer privacy
voor patiënten
Lucas Stichting

HOENSBROEK - De ver-
pleegafdelingen op de vijfde
en zesde verdieping van het
gebouw van de Lucas Stich-
ting voor Revalidatie in Hoens-
broek zijn gistermiddag na een
grondige renovatie officieel
heropend door directeur J.
Castelein.

De afdelingen waar onder an-

dere reuma- en rugpatiënten
behandeld worden, zijn meer
'privaey-gericht' gemaakt.

In plaats van de vier-persoons-
kamers van vroeger, zijn er nu
twee- en een-persoonskamers
gebouwd. Daartoe werden alle
oude binnenmuren gesloopt.

De werkzaamheden hebben
vier jaar in beslag genomen.
Over de exacte kosten van de
renovatie kon de stichting gis-
teren geen bijzonderheden ver-
strekken.

College wil centrum
in Nuth verplaatsen

# Het op deze luchtfoto gemarkeerde gebied moet in de plannen voor een nieuw winkelcentrum
in Nuth helemaal opnieuw heringericht worden Foto: dries linssen

ontmoeting op zaterdag

" FWO-directeur Gerard Gijzen: verzorgingshuizen als
spookbeeld Foto: CHRISTA HALBESMA

Carnaval
" Nog een paar weken en het is
weer carnaval. Al vanaf 11 no-
vember staat Limburg in het
teken van het naderende 'vaste-
loavend'. Raden van Elf, oude
en nieuwe prinsen, zij gaan
van feest naarfeest, van verga-
dering tot vergadering. Carna-
val is van oudsher een volksver-
maak, een feest voor iedereen.
Maar de 'regeringen' van de
verscheidene carnavalsrijken -de Raad van Elf en de Prins -
bestaan louter en alleen uit
mannen. Dat is traditie. En een
traditie moet je in stand hou-
den. Voor vrouwen is er daar-
om geen plaats in de hogere
regionen van het 'vasteloavend-
gebeure'. Een goede reden is
daar niet voor te geven. Maar
dat hoeft ook niet, want het is
TRADITIE! En dat zegt genoeg.

Carnaval (2)
"Zo is het ook traditie dat
mannen de baas zijn in de (ka-
tholieke) kerk, mannen aan het
hoofd staan van een land, man-
nen het economische leven be-
heersen, mannen bepalen wat
er in de kranten staat, enzo-
voort, enzovoort. Kortom: man-
nen zijn de baas, omdat de
traditie dat zo wil! Vrouwen
die in het mannenbastion wil-
len binnendringen, worden
daar met alle macht uit ge-
weerd. Zij horen er niet. Want
het 'harde mannenwereldje' is
niet geschikt voor het 'zwakke
geslacht. Daar zijn vrouwen te
dom, te teder, te kwetsbaar
voor. En zo niet, dan zijn het
'manwijven' met haar op de
tanden, gefrustreerde feminis-
ten diezo graag 'mannetje' wil-
len spelen.

Carnaval (3)
# En dus is er voor vrouwen
ook geen plaats op de prinse-
wagen, het hoogtepunt van elke
optocht. Of het zou dan als lief-lijk-Dansmarietje-in-span-
nend-kort-rokje moeten zijn.
Maar het 'echte' werk is voorbe-
houden aan de 'mansluj'. Ten-
slotte moet je heel slim, hard en
onkwetsbaar zijn om drie dolle
dagen lang (en wat daaraan
vooraf gaat) de scepter te
zwaaien over het 'Vasteloaves-
rieëk'. Een vrouw kan dat li-
chamelijk en geestelijk natuur-
lijk niet aan. Rondhuppelen in
een spannend-kort-rokje terwijl
het vriest dat het kraakt, kan
daarentegen wel. Als u het
snapt, snappen wij het ook. In-
middels zet zich ook dit jaar de
traditie voort. Mannen regeren
het carnaval. Vrolijk drinkend,
hossend en zingend. En weten
van de prins geen kwaad.
Alaaf!

Liefde
" De Heerlense CDA-fractie be-
staat uit 14 leden. Mannen en
vrouwen. Hoe de interne ver-
houdingen zijn, ach, je hoort
wel eens wat. Maar nu hebben
we positief nieuws dat door de
betrokkenen zélf naar buiten
werd gebracht. Tijdens een
commissievergadering bekende
CDAster Juliette Tacken een
nota niet goed gelezen te heb-
ben. ,Jiet heeft veel moeite ge-
kost haar daarvan te overtui-
gen", meldde collega Werner
Janssen.

Liefde 2
" „Ik pak je nog wel eens te-
rug", zei Tacken. ~Wi) pakken
elkaar regelmatig", riposteerde
Janssen. Hilariteit. Maar bloeit
hier niet een Werner & Juliet-
liefde op? Niets is immers on-
mogelijk. Wie had immers ooit
gedacht dat Bram Peper en
Neelie Smit-Kroes een paar
zouden worden? Dus! De beide
echtgenoten van deCDA-raads-
leden kunnen zich alvast druk
gaan maken over deze zaak.
Maar niet heus.

Trappen
" Bent u meer trappen gaan lo-
pen nu een Engels onderzoek
heeft uitgewezen dat dat ge-
zond is?

Putje
" Ook bij de landmacht wordt
steeds vaker aan de natuur ge-
dacht. Jonge boompjes en strui-
ken mogen niet meer vernietigd
worden. Om ook de tere wortels
niet te beschadigen, mogen
sinds kort ook geen schutters-
putjes meer gegraven worden.
Bij oefeningen dient een putje
aangegeven te worden door een
bordje met de letter P. De P van
putje. Een soldaat met dat
bordje moet doorzijn kornuiten
als ingegraven beschouwd wor-
den. Eigenlijk is het de P van
pineut.

De Heerlense oudere,
de kaas en het brood

'Jeugdig' élan 55-plussers neemt snel toe

DOOR JOOSPHILIPPENS

ontwikkelaars.' Met slechts zes
betaalde kernfuncties en 16 ba-
nen, verdeeld over een groot
aantal vrijwilligers, voert de
FWO een groot programma uit.
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Kunst en Antiek

Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. Nuth
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang
kerk. Donderdag koopavond
Tel. 045-243437. Een be-
grip voor de regio!

Ant. staande KLOK; wierook
kelk; 3 stoelen; waterketel
koper. Tel. 045-251727.
14 februari Valentijnsdag.
De dag voor de liefste wen-
sen Ook via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966.

■ ■■' ' ■■

Braderieën Markten

Hulsbergse vrije Paasmarkt
2e Paasdag 20 april

Voor iedereen toegankelijk, zowel marktkooplieden als
vrije handel. Wilt u uw spulletjes, die reeds jaren op zolder

liggen, kwijt, dit is uw kans!!
Standwerkersconcours met fraaie prijzen.

Antiek-, curiosa- en rommelmarkt. Voor elk wat wils.
In een overdekte en verwarmde ruimte de gehele dag non-
stop muziek en show. Diverse eetkramen en groot buffet.
Heeft u interesse of wilt u nadere informatie, neem dan-

contact op met: F. de Bruyn 04405-3031 of
R. Verlaan 04405-2548

Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maas-
mechelen, België. Zondag
open van 10-18 uur. 10-12
uur gratis toegang. Nog eni-

ge standplaatsen vrij.
KNIP UIT te huur draaimo-
len en nieuw luchtkussen,
conc. prijs. 045-315378.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevraagd ACCOR-
DION i.z.g.st., voor amateur.
Tel. 045-226902.

Dlversen
Te k. Puch MAXI, 1988, met
verz., ’ 575,-. Eiken toog-
kast m. glas, ’595,-. Beide
i.z.g.st., tel. 045-215626
Te koop RIJZADEL ’250,-;
hoek TV-kast ’250,-; ste-
reo-inst. ’250,-. Te bevr.
045-316307 na 18.00 uur.
GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Te k. GOLFBILJART

’ 1.000,-. Tel. 04499-2098.
Wie wil zijn Honda GOLD-
WING ruilen tegen een open
jukebox, merk Sieber. Tel.
045-323788.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
POSTADRES voor firma's
en vestigingen maatschap-
pelijke zetels zowel binnen
en buitenland, gel. te Oost-
ende. Zeer vertrouwelijk en
discreet. 09-32.58.232985.
TEKENPLANK Isis 100x150
cm, pr. ’350,-. Tel. 045-
-752948.
Te k. COMMUNIJURK, lang
met hoepel en alle toebeh.,
mt. 146, nw.pr. ’ 1.000,- nu
’400,-; klein bagagewa-
gentje met deksel ’300,-.
Tel. 045-220193.
Te k. ROLSTOEL, ’600,-.
Tel. 04493-3207.

Aangeb. wegens aanschaf
CD'S, 300 SINGELTJES
’175,-, 200 LP's. ’175,-,
tevens 12 oude lepeltjes met
beeltenis van Elvis Presley
’60,-, 6 van ons Konings-
huis ’30,-, tel. 070-
-3894543/3638667.
Te k. DRESSOIR 1.95L., 85
cm H., 55cm. diep, met op-
zet, z.g.a.nw. lange leren
moterjas, mt. 50-52; kolen-
haard, z.g.a.nw 045-751635
Hunsstr. 48, Übachsberg.
GENEZER, wilt uw pijnen
verminderen of verhelpen d.
m.v. handoplegging. Tel.
045-721856.
Te k. ROLSTOEL ’60,-;
gezondheidsbed ’ 150,-.
1-pers. bed en matras
’lOO,-. 045-463702.
Te k. KOELVITRINE, 1-ar-
mige bandiet (gokkast), 1
uitbetaler (gokkast). 04405-
-3172.

Carnaval
Zeer uniek voor optocht gro-
te KOETS met 2 paarden
voor groep max. 18 pers.
Tel. 045-227684.
Te k. Carnavalsgroep PRIN-
SEGARDE plm. 32 pers.
Tel. 04493-1365.
Te k. 21 Chinese PAKKEN,
zwart/geel, rood/geel, compl.
met paraplu's, waaiers, prui-
ken, 2 looptaxi's, 2 draken,
pr. n.o.t.k. Tel. 04459-1520
na 20.00 uur.

06-liJnen
** WALHALLA'S 06 PARADIJS**
Lesbi Hard Pomo-06.320.321.99

De Sexfabriek-06.320.332.99
Live Stiptease-06.320.322.80
Kleed me aan-06.320.323.90
Triosex Trek?-06.320.326.56

Sannes porno Mix-06.320.370.00
De Sexmachien-06.320.326.80. gQ et p/m....

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Onervaren? 06-320.320.10
De Jongste 06-320.321.10
vriendinnetje 06-320.323.10

Sex Box 06-320.325.30
Mixjesü 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Thais meisje

wil jou beter leren kennen■ via een live sexgesprek.
06-320.330.08 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Val jevoor dominante
vrouwen. 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres

Donkere vrouw 06-96.40
Zapp Sex 06-96.92

Harde praat 06-96.91
Live met mij? 06-95.06
Volle vrouwen 06-96.94
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn frans!
Ik ben Romy

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 50 et p/m

Als Lea haar tanga losmaakt
belt de man aan.

Ja, kom maar.
06-320.330.17 - 50 et p/m
Angela maakt kennis met

S.M.
nee, nee, totdat ze geniet.
06-320.340.22 - 50 st p/m

Oh, wat lekker
■ - Dit is fijner dan huiswerk.

Toe... meer!
06-320.321.32 -50 et p/m
Frank kijkt toe. Anky geniet

van Grieks
met een vreemde man.

06-320.326.92 - 50 et p/m

Echt Lesbisch
of maar 50%. Voel je be-
hoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 - 50 et p/m
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 50 et p/m

(boven de 18 jr)

(S)extreem
plezier

06-9644
M.0.0.0.5. 50 et p/m

Sexy Honey
50 cpm 06.320.320.82

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

Rijpe dame, 38 jaar
live geraffineerd! 50 et p/m
06-320.320.38

Grieks Standje! Ze bukte!
Zonder slipje over de tafel!
06-320.320.62

50 et p/m

Ik ben een sexy donkere
vrouw, al wat ouder. 50 cpm I

06-320.320.91
Lady B

50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

Sexbezoekje
bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 - 50 et p/m
Als je houdt van lekker
Meisjeskontakt

06-320.330.16 - 50 et p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

Bel 06-95.30 - 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320,330"88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt.
06-32032036 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.3X.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 Ct p/m

Zoek je een hete boy?
Gay Dating

06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Meisjes
hoor je op sexadressenlijn
06-32033060 - 50 et p/m

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-32032666 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320,32777 - 50 et p/m

Gewillige
dames zoeken 'n slippertje.
06-320.328.00 - 50 et p/m

Tessa is zon lekker
meisje

06-32032888 - 50 et p/m

Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320'330,18-50ctp/m

Sexkontakt
Wie zoekt er 'n ondeugend
avontuurtje met 'n meisje?
Vele meisjes zoeken sex.
06-320.330.66 - 50 et p/m

Altijd succes
Zoek jij een leuke vriend of

vriendin? Afspreeklijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*32144 - 50ct p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voor in

Lesbisch 45
mm meisjes onder elkaar
Meesteres 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

ondeugend
Heerlijk live 48
Sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 50 cpm

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06. DUS GOFn

TopSex
2 handen vol. 50 et p/m
06-320.325.25
BUURVROUW

Buk eens even!
50 cpm. 06.320.324.14

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden heb-
ben en geven ook hun adres
en tel, nr. 06-96.85 (50 cpm)

Bisex voor twee
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

*GAY-PRIVE*
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75
Samen direkt apart (50cpm)

Kleed me uit!
Suzanne heeft zin in een

hete vrijpartij
06-350.211.14 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320326,33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

Nieuw, Nieuw, Nieuw

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale
ontspanningsmassage

Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489

Club Mirabelle
Club Nirwana
heeft nieuwe mooie meisjes

open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.
ESCORT 045-427120/463323
Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

Nieuwstr. 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES.

Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Porky's Pretpark!!
NIEUW CINTHIA 19 JR., SUZAN, ELKE EN TINA.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all-in
tel. 045-423608

Paren en alleenstaanden Club
Villa Liberta Susteren

Vanavond "Ladies night". Zaterdags uitsluitend paren.
Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2richting Susteren.

'Tel. 04499-4928.

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve

meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00u
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

S 045-428849

't neusje v.d. zalm....

LYDIA
U komt niet voor niks... VIJF
nieuwe internat, meisjes tot
24 jaar. Chayen, Monique,
Suzie, Sheila, Renata en

Tanya 046-749662. 11-23u.
"Club La Belle"

led. dag geopend met
Regina, Steffi, Gabi, Yvonn

en Jasmin
van 20.00-05.00 uur.

Kerkrade, Spekholzerheide,
Graverstr. 13, 045-416143.

Nette collega gezocht.

Cinderella
Nieuwe meisjes aanwezig.
Oude Rijksweg Nrd. 56,

Susteren, naast Tennishal.

Nieuw!
Welke verlegen man wil
sexlessen van spontane

vurige vrouw. (Discr. verz.)
Br.o.nr. B-0280, LD, Post-

bus 2610, 6401 PC Heerlen.

Club Dolce Vita
Een club voor paren en al-
leenstaanden. Hedenavond
sexparty. Strip- en Liveshow
Zoekt U iets nieuws of iets
aparts, iets anders dan is

Dolce Vita het goede adres
voor U. Tel. 04750-11876,
Rijksweg 15, Linne, Limb.

SM Anita
Van Soft tot Hard
Tel. 04455-2596.
Ook weekend.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.

Buro Yvonne nu
buro Sittard
Tel. 046-523203.

SM Rachel
Slavin aanw. 045-274810.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur. 045-254598.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all in.
Tel. 06-52980255.

ISplinternieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor

dames! Voor ieder wat wils:
live-shows, privé, SM, part-
nerruil, lesbies, trio's, Vib

shows, striptease. "Attentie"
voor een spec. prijsje ero-

tisch scheren. Bel voor info
045-274587.

Leuk meisje altijd welkom.
ledere woensd. en dond.

SM aanbieding.

Opgelet!!
Daar waar de meisjes zijn.

045-721759.

iGespierde Boy!
Bied zich aan: voor dames
die eens lekker verwend
willen worden. "Hij staat"
ook klaar voor trio's en
partnerruil, escort mog.
045-274587.

Wij zoeken voor ons jong en dynamisch bedrijf
een

PART-TIME VERKOPER m/«

met als taakstelling: de verkoop, advisering en
plaatsing van audio-visuele apparatuur bij parti-
culieren en bedrijven en alle hiermee samenhan-
gende werkzaamheden. Wij vragen goede contac-
tuele eigenschappen, het bezit van rijbewijs B en
het bezit van een eigen auto.
Redelijk technisch inzicht is een must, electroni-
sche kennis is een pré. Alleen schriftelijke sollici-
taties met pasfoto en curriculum vitae kunt u
richten aan:

igorsl- . Dr. Poelsstraat 17,
11/ L 6411 HG Heerlen

È VShop t.a.v. dhr. v.d. Heuvel

14februari Valentijnsdag
Een keer per jaar, een lief gebaar

Via een piccolo vanaf ’ 13.25.
I Voor meer info 045-719966
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restaurant Restaurant "De lafheeft een capaciteit f

r^r- y t-^t yr- van 60 zitplaatsen, beschikt over een
L/JL l^jLLJr apartezaalruimtevoor gezelschappenen 1

heeft vier authentiekeboeren Limburgse
gastenkamers. Hetbedrijf is gevestigd in
een verbouwdeboerderij en is prachtig I

Ë':-'èx-ii'i, ge^ge" 'i het hoogsteUmburgseheuvel-
■^"■■■■M landplaatsje Übachsberg.

Cuisinier Paul van de Buni Een hoogwaardig culinairproduk feofeen j
en dat in een prettige omgeving op een| ongedwongen manierserveren aan prettige gasten:dat is defilosofieI van Paul van deBunt, chefkok/eigenaar CDe Leuf isrunner-up in1 "lefefcer").

| Paul wil op korte termijn in contact komen metgeschikte kandidaten 1
f voor defunctie van

OBER-KELNER (wv,
I Functie-inhoud
1 Samen metSandra, devrouw van Paul, zal de ober-kelner de

I leiding hebben in de bediening waar met een kleine vaste stafen I
veel pan-ümerswordt gewerkt. Het bedrijfheeft tweevaste slui- I
tingsdagen in de week.

Functie-etsen
1 * Afgeronde beroepsopleidingS.V.H, leerlingstelsel',
I * Leermeester diploma;
1 * representatief, contactueel vaardig en beheersingvan

minimaaltwee vreemde talen;
| * Enkele jarenpraktischerestaurantervaring;
1* Leeftijd tussen de 23 en 40 jaar

| Functie-voorwaarden
1 * Goede honorering;
| * Prettige werktijdenen prima secundaire arbeidsvoor-

waarden;
* Werken in een jonggemotiveerd team van culinaire freaks.

1 Reageer snel met een telefoontje ofbriefje naar:
I Restaurant "De Leuf', Dalstraat 2, 6367JS Übachsberg.| Telefoon 045-750226.

CLARC laboratories is een modern, goed
geoutilleerd kwaliteits- en analyselaboratorium.
Eén van haar hoofd-activiteiten is het verrichten
van microbiologisch onderzoek t.b.v. de
voedingsmiddelen-industrie.

Door uitbreiding ontstaat een vacature voor een

MICROBIOLOGISCH ANALIST(M/V)
full-/part-time

taak: Het verrichten van laboratoriumwerk-
zaamheden en externe monsternames.

vereist: - Opleiding MLO/HLO (levens-
middelen) microbiologie

- Flexibele instelling m.b.t. werktijden
- Goede contactuele eigenschappen
- Ervaring is een pré

Telefonische inlichtingen:
Ing. E.L.A.M. Samuëls 045-465312.
Schriftelijke sollicitatie richten aan:
de directie van CLARC laboratories
Postbus 156, 6470 ED Eygelshoven.

1
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hopmann liften
nederland b.v

zoekt een representatieve

TELEFONISTE/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
De werkzaamheden bestaan uit:- receptie en telefoon;
- typewerk (WordPerfect 5.1);
- administratieve werkzaamheden.

Wij vragen:- iemand met werkervaring en accuratesse.

Wij bieden:
- een goede werksfeer in klein team;
- een goed salaris in overeenstemming met de

functie;
- behoorlijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan:

hopmann liften
nederland
t.a.v. dhr. C.P.J. van Mulkom

Postbus 2796
6401 DG HEERLEN1 ' =:

lEI AFCENT OFFICERS' CLUB

Experienced Cook
AFCENT Officers Club is a members only facility
with over 700 members taken from all the NATO
countries.

We are lookking torecruit a young and enthusiastic
cook to become part of our brigade of six.

You wül be producing top quality menus for 2 to
600 and prepared to work at rostered hours.

We envisage the succesful candidate to have at
least 1 year experience following the succesfull
completion of formal S years S.V.H.Restaurant
Cook education.

The current job holder is leaving at the end of
March and the position becomes available then.

In return we offeran attractive salary with holiday
and end of year bonus.

Serious candidates please write an letter to obtain
application forms before 6 February 1992.

To HQ AFCENT
C.P.S. NAF CELL
Akerstraat 5-7
6445 CL Brunsum

Informationby telephone,
045-253304 between 16.00 and 18.00hours. dk»

ldd_p-iiMï.
k^kW BERC EN I—RBLIJT

Hét Opelbedrijf voor iedereen is op zoek naar:

een automobielverkoper m/v
Verwacht wordt:
collegialiteiten goede omgangsvormen; liefst ervaring
in de automobielbranche, informatica en leasing;
leeftijd ± 26-30 jaar.
Wij bieden:
een goed salaris; uitstekende arbeidsvoorwaarden;
prettige werksfeer.
Interesse?
Richt uw schriftelijkesollicitatie met pasfoto binnen 10
dagenaan:
Opel Bergsteyn, t.a.v. Man Bergsteyn,
Rijksweg 61, 6325 AG Berg en Terblijt

WONINGVERENIGINGSELEEN'
Postadres: Postbus 1001. 6160 BA Geleen
Kantooradres: Holdwarsweg 45 _\
Telefoon 046-786888 WÊ "Faxnummer 046-752680 S

Ten behoeve van een van onze flatgebouwen in het
centrum van Geleen vragen wij een

PART-TIME
HUISMEESTER «

Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die, naast de
bewaking van en hettoezicht op het gebouw, in staat
en bereid is om in voorkomende gevallen kleine
klusjes op te knappen.

Van de kandidaatwordt verwacht dat hij/zij bereid is
om aldaar te gaan wonen.

Deze funktie vergt een groot gedeelte wachtdienst,
waarbij technische hulpmiddelen ter beschikking
staan, alsmede het toezicht houden op c.g. hfet
handhaven van rust en orde in het gebouw.

Wij denken hierbij aan een persoon in de leeftijd van
ongeveer 50 tot 60 jaar (bijvoorbeeld een vervroegd
gepensioneerde).

Salaris overeenkomstig de C.A.O. voor personeel in
dienst van woningcorporaties.

Schriftelijke danwei telefonische aanmeldingen voor
bovenstaande funktie worden gaarne binnen een wee*
na verschijnen van dit blad verwacht bij
Woningvereniging 'Geleen. 052



- De finale van Melbourne is een herhaling
art Flushing Meadow op 18 september, althans qua samen-telling. Een perfect spelende Stefan Edberg won toen met"2, 6-4, 6-0 van Jim Courier. Die perfectie demonstreerde

*e Zweed vrijdag niet aan het begin van zijn strijd met Way-
fie Ferreira. Op het moment dat Richard Krajicek de teleur-tellingen over zijn schouderblessure, die hem noodzaakte
M af te zien van de halve finale tegen Jim Courier, opmer--5;elijk onder controle had in zijn persconferentie, zocht
£dberg nog naar zijn vorm, zoals hij het ook gedaan had in41Jn vorige wedstrijd tegen Ivan Lendl.

Vierde Europese titel voor
Klimova/Ponomarenko

Krajicek is teleurstelling over vroegtijdig afscheid de baas

Weer Edberg - Courier " Stefan Edberg
op weg naarjie
finale, die hij
bereikte door een
7-6, 6-1 zege op
Wayne Ferreira.

Foto: ANP

LAUSANNE - Marina Klimova en
Sergej Ponomarenko hebben voor
de vierde maal in successie de Eu-
ropese titel ijsdansen veroverd. In
Lausanne werd dit onderdeel een
volledige triomf voor de paren uit
de Gemenebest van Onafhankelijke
Staten. Maia Oesova en Alexander
Sjoelin werden tweede, voor Oksa-
na Gritsjoek en Jevgeni Platov.
Als eerste paar buiten de GOS ein-
digde het Italiaanse duo Stefania
Calegari en Pasquale Camerlengo
als vierde.

Het echtpaarKlimova (25) en Pono-
marenko (31), die in Tatjana Taraso-
va een nieuwe coach hebben, kre-
gen van de juryleden vier keer het
maximale cijfer zes voor de artis-
tieke impressie op muziek van Jo-
hann Sebastian Bach. Tijdens dé
Winterspelen zal de strijd om het
goud gaan tussen dit GOS-paar en
de Franse wereldkampioenen Isa-
belle en Paul Duchesnay. Dat kop-
pel ontbrak wegens een lichte bles-
sure van Paul Duchesnay in Lau-
sanne.

Leden dambond laten
Kole in de kou staan

I«berg was, na een door blessures■ o(>dzakelijke rustperiode opmer-
£«jk fit, Ferreira ook. De'Zuidafri-jj^an had in Johannesburg eeninaand niet getennist omdat hij rust

Zon
„Het ging goed", vond Ferreira, „tot
de zon door de wolken kwam. Ik
had er last van bij mijn service en
van dat moment was mijn zeker-
heid verdwenen."
Edberg deed er onmiddellijk zijn
voordeel mee. Hij bleef scherp en
attent, moest soms wat geduld uit-
oefenen, maar haalderuim alle pun-
ten binnen, die hij nodig had, 7-6 6-1
6-2.
„Een wedstrijd van slechts drie sets
(en maar een paar minuten meer
dan twee uur) is een ideale voorbe-
reiding op de finale", vond de net
26-jarige Zweed, die al veertien hal-
ve finales in Grand SÏam-toer-
nooien achter de rug heeft. „Ik
denk zelfs dat mijn positie wat gun-
stiger is dan die van Jim Courier.
Die heeft tenslotte vier dagen geen
wedstrijd beleefd en dan raak je
toch wat van je routine kwijt."

Edberg heeft de laatste jaren niet
gelukkig gespeeld in de Australian
Open. Twee keer voortijdig door
blessures uit de strijd, vorig jaar
-„normaal" verslagen in de halve fi-
nale door Lendl. „Dit keer heb ik
echter, na een wat moeilijk begin,
erg goed gespeeld tegen Ivan. Dat is
maatgevender dan mijn overwin-
ning van vorig jaar op Jim Courier
in New Vork."
Het was één van die dagen waar te-
nissers van dromen, dat alles lukt.
Maar ik ben wijs genoeg om te we-
ten dat zoiets maar héél zelden ge-
beurt. Ik zou al heel tevreden zijn
als ik zondag een beetje in de buurt
van die prestatie kon komen."

wilde na een zwaar jaar, hij had al-
leen maar golf gespeeld. Die door
hem noodzakelijke geachte onder-
breking van het wedstrijdritme,
was in de halve finale van Melbour-
ne terug te vinden. Edberg kon
hem, op basis van zijn onvergelijk-
bare ervaring, dwingen tot onver-
antwoorde slagen. Het spel werd
door één man gestuurd. Door Ed-
berg, die slechts 31 fouten maakte
tegen Ferreira 82.

i voor het eerst van zijn le-
Ll^ in zon belangrijke halve finale,
terP de nummer één echter overL^ dode punt heen. Tegenover deR-eisie van Edberg stelde hij wat
rjdurfder tennis, maar het enige re-r"taat was dat hij bijna alle punten
'aakte. De zijne en die van de te-P^stander. Na 6-6 en twee gemiste
f?'Points van Ferreira op 4-5, was
Cp bepalend voor de uitkomst in de
! ebreaker en in de wedstrijd.

Lmateurvoetbal
afgelast

Heerlen - De knvb heeftaUe wedstrijden voor vandaagen morgen in de amateurcom-
Petitie alsmede de Coca Colac ompetitie en het landelijk
vrouwenvoetbal afgelast.

Ook de afdelingen van deKNVB hebben alle wedstrij-
den van vandaag afgelast. Be-halve de afdeling Amsterdamhebben alle afdelingen van deKNVB de wedstrijden voor
borgen afgelast.

blij dat we van onze leden groen
licht hebben gekregen. De affaire
van de poging tot sjoemelen met
een uitslag, gebrekkige communie
catie en problemen op het persoon,
lijke vlak heeft Kole de kop ge-:
kost".

KERKRADE - De Limburgse clubs
zijn in grote meerderheid akkoord
gegaan met de beslissing van het
provinciale dambestuur om haar
voorzitter Piet Kole in november
vorig jaaraf te zetten. Kole, die gis-
teravond tijdens een buitengewone
algemene ledenvergadering dacht
dat hij nogvoorzitter was, kreeg on-
danks zijn emotionele verweer („Ik
heb niet gesjoemeld. Ik heb niet het
vertrouwen van de wedstrijdleider
geschaad. Ik deed alles in het bel-
sang van de damsport") niet vol-
doende steun van de leden.
Secretaris Jac Hannen zal het voor-
zitterschap waarnemen tot de regu-
liere vergadering in mei. Hannen,
die tijdens de vergadering lastige
vragen over het al dan niet pogen
tot sjoemelen met een uitslag met
wazige taal omzeilde, verklaarde
echter na de vergadering: „Ik ben

Rentree Selinger
in Stadssporthal

van Sittard

ZOETERMEER - Eric van der
Pluym en Lucas Buit hebben-
zich tijdens het NK squash in
Zoetermeer geplaatst voor de-
halve finales. Eric van de*>
Pluym speelde zeer sterk, vooral,
in de nick. Hij schakelde in drie-
sets de als vijfde geplaatste Eric
Smitt uit. De setstanden warert'
9-3, 9-6 en 9-5.
Lucas Buit won makkelijk van
Jan v.d. Velden met de setstan-
den 9-3, 9-3 en 9-7. Hans Vrieling
werd door de als derde geplaats-,
te Michael Vertogen in drie set*
uitgeschakeld. Vertogen wor^
met 9-3, 9-6 en 9-4. In de halve fi,_
nales komt Eric van der Pluym
uit tegen titelverdediger Ray-_
mond Scheffer, waarna Lucas
Buit het opneemt tegen Michael
Vertogen.

Van der Pluym en
Buh in NK squash
naar halve finale

HEERLEN - De eerste interland
waarin Arie Selinger zijn rentree
maakt als coach van de nationale
volleybalselectie vindt plaats in Sit-
tard. In principe fungeert op don-
derdag 19 maart aanstaande (aan-
vang 19.30 uur) de Stadssporthal
van Sittard als strijddecor voor de
eerste wedstrijd uit een serie
vriendschappelijke interlands tegen
Joegoslavië.

Selinger is vanaf 15 maart full-time
beschikbaar voor Oranje. De ont-
moeting geldt als compensatie voor
de eerder aan Sittard toegewezen
krachtmeting tussen Nederland en
Cuba, medio april. Zowel de Ver-
enigde Staten als Cuba hebben dit
voorjaar hun geplande trips naar
Nederland afgezegd. Om die reden
is ook het doorgaan van de Haar-
lemse Volleybalweek (8-11 april)
op losse schroeven komen te staan.

TILBURG - In de landelijke
eerste divisie C van de zaalvoet-
balcompetitie heeft H. Meyers
een knappe remise behaald bij
koploper Bunga Melati: 2-2. Het
was het eerste verliespunt in ei-
gen hal van de Tilburgers.
Door dit resultaat blijft Meyers
in de buurt van de promotie-
plaatsen. Bouwfonds kwam
thuis tegen Tongelreep niet ver-
der dan een 1-1 gelijkspel, waar-
door echter toch nog mogelijk-
heden op een van de vier promo-
tieplaatsen blijven bestaan.

Meyers pakt punt
bij limiira IVlelati

Rentree morgen in Franse Lievin

Elly van Hulst
weer de oude

De verstoring van het ritme, iedere
twee dagen een wedstrijd, deerde
Jim Courier nauwelijks. „Er kan
een negatieve kant aan zitten, maar
het positieve is dat ik in de finale
sta."
De Amerikaan, vorig jaar in Mel-
bourne, net alsKrajicek tot de vier-
de ronde gekomen, had de opgave
van Krajicek niet verwacht. „Voor
ik naar de baan ging, las ik er iets
over in de kranten, maar ik heb de
verhalen niet echt serieus geno-
men."

Courier wiste al pratende zijn voor-
hoofd schoon en vervolgde: „Ik ben
nog bezweet van de warming-up. Ik
was met mijn normale voorberei-
ding op de wedstrijd bezig, toen ik
hoorde dat hij definitiefuit het toer-
nooi was. Het verraste mij, hij stond
in zijn eerste grote halve finale en ikging ervan uit dat hij zou spelen, als
hij maar even zou kunnen."
Courier was vol lof over de tegen-
stander die hij nooit eerder ont-
moette en vrijdag ook niet aan de
andere kant van het net trof. „Hij
heeft het spel in zijn vingers, dat is
in een aantal toernooien bewezen.
ledereen zal beamen dat Krajicek,
als hij lichamelijk wger helemaal in
orde is, één van de spelers is, diezich een plaats in de top kan ver-
overen."

Tevreden

JïRECHT - Twee dagen na de ne-
j r̂ laag in de bekerfinale heeft'?eetpoint/Eaters het vervolg van
6 ijshockeycompetitie met succes

De club uit Geleen ver-
leg gisteravond Utrecht in de

met 3-0. Periodestanden:£0. 2-0, 1-0. Dankzij de winst liep
J^etpoint/Eaters een punt in op
ö°Ploper Tilburg, dat tegen Rotter-j^m met 3-3 gelijkspeelde.,e doelpunten voor de Eaters wer-
j^l gescoord door Strijbos, Van
j^en en Mollen. De Limburgers
Peelden een sterke wedstrijd. De

werd echter niet in veel
uitgedrukt. Opvallendvas dat Riek Bo weer niet aan sco-

ir^ toekwam.
JWgenavond speelt Eaters in sta-ren Glaanerbrook om 18.00 uur
ederom tegen Utrecht.

Belangrijke
Winst Eaters

" WIELRENNEN - Na de eer-
ste avond in de zesdaagse vanAntwerpen was de stand: 1. Bin-
Coletto/Baffi 20 punten, 2. Pie-ters/Freuler 10 p, 3. Tourné/Veg-
ëerby 8 p.

Andere uitslagen: Schoenenreus-v.d.
Zande 4-3, Hooghuis Sport-Molier 6-6.Stand aan kop: 1. Bunga Melati 13-21,
2. Schoenenreus 13-17, 3. Wiens/Haan-
tjes 13-16, 4. Hooghuis Sport 13-16, 5.
Molier 13-15, 6. Meyers 13-14, 7. Bouw-
fonds 13-13. Hoofdklasse noord: FCD
Roermond 2-ZW Postert 6-8.

trainerscarrousel
MAASTRICHT - Trainer Jan
Druyts neemt na vier jaar aan
het einde van dit seizoen af-
scheid bij derdeklasser MXC. Hy
wordt opgevolgd door Jean
Cloos.

HEERLEN - Willy Marres uit
Maastricht wordt volgend sei-,
zoen de trainer van derdeklasser
Weltania. Hij volgt Willy Bruis
op die naar vierdeklasser Schin-
veld vertrekt.

VOERENDAAL - Derdeklasser
Voerendaal heeft Paul Meulen-
berg als nieuwe trainer voor het
komend seizoen aangetrokken.
Meulenberg traint dit seizoen het
Amicitas.

sport kort

"PAARDESPORT - Springrui-
ter Piet Raymakers won met
Optiebeurs Amadeus in Lisse
een nationaal concours hippi-
que, tabel A, 1.35 meter met bar-
rage. De tijd bedroeg 27,20 se-
conden tegen de eveneens fout-
loze combinatie Mollen/Skippy
28,41 seconden.

" VOETBAL - In de Franse
competitie verloor Le Havre gis-
teravond thuis met 0-1 van Caen.

" PAARDESPORT - Vandaag
en morgen staat het NKB-
indoorkampioenschap dressuur
voor landelijke ruiters op het
programma. De titelstrijd wordlj
gehouden in manege De Reebok
in Wanroij, alwaar beide dagen
om tien uur wordt begonnen.
Ter afsluiting wordt morgen-
avond door de helft van het aan-
tal Z2-combinaties ook nog een
wedstrijd Kür op muziek verre;
den.

DOOR FRANS DREISSEN

Oefeninterland
direct op tv

HEERLEN - De oefenwedstrijd
op woens-dag 12 februari wordt door RTL4

Rechtstreeks tussen 20.30 uur en
*2.20 uur uitgezonden. De wed-
strijd wordt gespeeld in het ka-
Jjer van de voorbereidingen op
het EK dat van 10 tot 26 juni inZweden wordt gehouden.

HOOFDDORP - Vorig jaar
knaagde nog de onzekerheid.
„Zal ik ooit weer op topniveau
kunnen lopen? Elly van Hulst,
geveld door een vermaledijde
rugblessure, zag het eventjes
niet zitten. Ze dacht in een flits
aan stoppen, maar besloot tot
terugvechten. Via een tip
kwam de wereldrecordhoud-
ster 3000 meter bij een thera-
peut in Amsterdam terecht.
„Die constateerde dat een rug-
wervel verkeerd stond". Met
een intensieve verzorging werd
de kwaal verholpen. Nu, enke-
le maanden na de behandeling,
straalt Elly van Hulst weer
energie en strijdlust uit. „Ik
voel me weer goed". De 32-jari-
ge Van Hulst heeft weer het
gevoel te kunnen 'vliegen. „Ik
ben weer de oude Elly".

Het gezicht van Elly van Hulst
verraadt ook opluchting. Giste-
ren, tijdens een bijeenkomst in
Hoofddorp, waar ze een sponsor-
contract voor drie jaar tekende
met het Japanse bedrijf van ko-
pieermachines Mita, maakte ze
er geen geheim van dat ze het
behoorlijk moeilijk heeft gehad.
„Ik vroeg me wel eens af waar ik
mee bezig was".
Door de aaneenschakeling van
malheur miste de Rotterdamse
atlete nagenoeg het complete
buitenseizoen. Terwijl de topat-
leten in Tokyo streden om mon-

diaal goud, bouwde Van Hulst
thuis in alle stilte aan haar fysie-
ke herstel. „Ik ging langzaam
vooruit, voelde mijn lichaam
sterker worden en kreeg weer-
plezier in de atletiek", aldus de
middenafstandloopster, die in
december weer haar normale
trainingsprogramma kon oppak-
ken.

Na twee trainingskampjes in
Portugal voelt Van Hulst zich
weer sterk. En hongerig. De
tweevoudig indoorwereldkam-
pioene verlangt naar het wed-
strijdcircuit en hoopt zo snel
mogelijk aan de Olympische
3000 meter-eis (8.48 minuten) te
voldoen. „Als het eventjes kan
probeer ik de limiet al tijdens
een indoorwedstrijd te verpulve-
ren. Hoe sneller, hoe beter. Dan
kan ik me in alle rust op de Spe-
len in Barcelona voorbereiden",
aldus Van Hulst, die met het NK,
het EK en een meeting in Sindel-
fingen dit indoorseizoen drie
limietpogingen krijgt voorge-
schoteld.

Van Hulst zal dit seizoen wel
zorgvuldiger haar wedstrijden
kiezen. „We zijn zeer selectief
qua indoorbanen. De hoekige
bochten in Madrid en de steile
bochten in Glasgow moeten kos-
te wat kost vermeden worden",
aldus Van Hulst, die daarin de
oorzaak van alle onheil ziet.

Morgen treedt de atlete met de
lange adem aan in het Franse
Lievin voor een 1500 meter.

" De weer geheelfitte Elly van Hulst maakt morgen haar
rentree op Franse bodem. Haar nieuwe sponsors, de heren
Wieyitjens (links) en Schoenaker (rechts) van Mita, dragen
de atlete nu al op handen. Foto: ANP

bedoeling om in Barcelona al de
10 km te lopen. Maar daar wacht
ik toch liever nog even mee.

Vooral omdat ik op de 3000 me-
ter nog niet heb bereikt wat ik
mij ten doel heb gesteld".

Hoofddoel blijft evenwel de 3000
meter, de afstand die ze ook in
Barcelona wil lopen. Langzaam
maar zeker wil Van Hulst ook
haar benen naar de langere af-
standen (5 en 10 km en zelfs de
marathon) strekken. „Het was de

. LimburgsDagblad

sport
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(ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Zondag 26 januari, 18.00 uur
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mvv-rodaje
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter van de Ende
MW: (selectie) De Haan, Heffels, Be*
neker, Bucan, Dikstaal, Franssen, H"''
man, Lanckohr, Visser, Libregls'
Meijer, Thai, Joordens, Reijners, V«r'
hoeven, Linders.

Roda JC: (opstelling): Bolesta, Sende"1
Luypers, Hanssen, Trost, Broedei*
Boerebach, Van der Luer, Hofman, Af
nold, Huiberts. Reservebank: Smit*
Romero, Stefan Jansen, Ogechukwu.

Morgen 14.30 uur

Scheidsrechter Van Kiel

Van onze correspondent
ARNO RÖMGENS

FC Utrecht: (vermoedelijke opstelling
Van Ede, Ferdi Vierklau, Roest, Lies'
dek, Van der Meer; Oosterhuis, Bijl, De
Koek, Plugboer, v.d. Ark en Smolarek-

Feyenoord: (selectie): De Goeij, Fraser'
Heus, Metgod, Troost, Plomp, Bosz, S*'
bau, Witschge, Blinker, Damaschi"'
Griga, Kiprich, Taument.

Vandaan 20.00 uur:

Lierse SK - KV Kortrijk
Beveren - KV Mechelen
FC Luik - AA Gent

Een miljoen voor
Harrie Heutmekers

Tsjechische coureurs, waaruit
het team is samengesteld. Naast
diverse co-sponsoren uit Neder-
land zal een Duits bakkerij- en
silotechnologiebedrijf uit Hann-
over garant staan voor het bud-
get.

Heutmekers werd afgelopen ra-
ceseizoen Tsjechisch kampioen
in de superbikeklasse, daarnaast
werd hij twee weken geleden in
Praag uitgeroepen tot motor-
sportman van het jaar.

Kees Puijk kampioen
WEISSENSEE - Kees Puijk heeft in de Oostenrijkse plaats
Weissensee verrassend de nationale titel skilopen over 15 kilome-
ter (klassiek) gewonnen. De gedoodverfde favoriet Ruben Krou-
wel kwam niet verder dan de vierde plaats met ruim veertig
seconden achterstand op Puijk.

De Blaricummer legde het traject afin 47 minuten en 2 seconden.
Rob Stevens uit Delft moest als tweede achttien seconden toege-
ven, Vincent Vermeulen uit Amstelveen werd in 47.40 derde.
Daarna kwam pas de al geruime tijd in de Zweedse plaats Bor-
lange wonende Krouwel over de finish.

Bij de vrouwen behaalde Carolien ten Bosch haar tweede natio-
nale titel. Op de 10 km klassiek bleef ze opnieuw haar rivale Hele-
ne van Schijndel voor (35.54 tegen 37.24).

Saillant detail: op dezelfde dag
dat Heutmekers in Praag gevierd
werd, werden in Geleen de
sportmensen van de stad geko-
zen. In zijn woonplaats kwam
Heutmekers echter niet verder
dan een nominatie...

Van onze correspondent

WIJLRE - De Geleense wegrace-
coureur en teammanager Harry
Heutmekers presenteerde giste-
ren het wegraceteam dat dit jaar
deelneemt aan het Europees
kampioenschap. Ook wordt deel-
genomen aan de GP's van Bel-
gië, Nederland, Duitsland en
Tsjechoslowakije.
In het Wijlrese etablissement 't

„Die kunnen elke dag arriveren."
De 42-jarige Geleendenaar, die
zelf uitkomt in de klasse super-
bike, kan beschikken over een
budget van ongeveer 1 miljoen
gulden in de komende twee ja-
ren. Heutmekers zal naast zijn
aktiviteiten als coureur ook de
verantwoording hebben over de

Kelderke werden coureurs en
motoren gepresenteerd. De nieu-
we motoren waren nog niet alle-
maal aanwezig. Heutmekers:

MVV kiest voor aanval
in derby tegen Roda JC

Fortuna Sittard morgen redelijk optimistisch naar Utrecht
" Fortuna Sittard en
VVV, hier nog tegen
elkaar in actie tijdens de
eerste helft van de
competitie, hebben
morgen een uitwedstrijd
op het programma.
Eerstgenoemde moet
naar FC Utrecht, de
ander naar Feyenoord.

Archieffoto: PETER ROOZEN

MAASTRICHT - Met uitzon-
dering van middenvelder Rob-
by Delahaye heeft MW-trai-
ner Sef Vergoossen vanavond
in de Geusselt (20.00 uur) een
complete selectie ter beschik-
king tegen Roda JC. De oefen-
meester gaat daarbij uit van
eigen kracht. „Wij zullen onze
strijdwijze niet aanpassen aan
Roda JC. Het risico van een
Kerkraadse counter nemen
wij voor lief, want we gaan er-
van uit dat we vaker scoren
dan de gasten", aldus Ver-
goossen.

Robby Delahaye is weliswaar her-
steld van zijn rugblessure, maar oe-
fenmeester Vergoossen acht het
risico te groot om de speler al in de
Zuidlimburgse derby op te stellen.
„Hij heeft nog geen wedstrijd in de
benen, dus hebben wij in overleg
met de medische staf besloten hem
nog te sparen", luidde het commen-
taar.

Roda JC mist vanavond Bert Verha-
gen door een schorsing. Trainer
Adrie Koster, beducht voor het ge-
vaar van de Maastrichtse voorhoe-
de, zal nu weer een beroep moeten
doen op het duo Trost en Luypers,
dat twee weken geleden in Volen-
dam voor een groot deel de onnodi-
ge tegentreffers in de schoenen
kreeg geschoven.

Koster hoopt dat, ondanks de be-
labberde toestand van het speel-
veld, het publieek eindelijk eens de
grote winnaar wordt tijdens de der-
by. „Natuurlijk wil zowel MW als
Roda JC graag winnen", benadrukt
hij, „maar de vaak aanwezige nood-
zaak om in elk geval één punt in de
wacht te slepen, is er dit keer niet
bij. Dat kan de attractiviteit ten goe-
de komen". der daarbij te vergeten, dat de te-

genstander wél „eventjes" evenveel
punten heeft veroverd, dan Fortuna
Sittard en De Graafschap bij elkaar.

lefonisch zou moeten melden, zegt
in dit verband meer dan genoeg."

'Handbal is
oorlog voeren'

Opschudding na uitspraak van rechter

utrecht - fortuna s

Roda JC is er veel aan gelegen het
duel in de Geusselt winnend af te
sluiten. Enerzijds omdat de ploeg in
dat geval toch nog zicht blijft hou-
den op een mogelijke Uefacup-
plaats, maar vooral omdat de Kerk-
radenaren nog iets recht te zetten
hebben. „We zijn de 2-0 nederlaag
op Kaalheide eerder dit seizoen na-
tuurlijk nog niet vergeten", aldus
Koster. „Dat vraagt om revanche".

Fortuna Sittard: (selectie) Hesp. Ba*'
mentloo, Boogers, Custers, Duut, Anto"
Janssen, De Jong, Maessen, Mordan£'
Samuel, Sneekes, Szalma, Taihuttu, Us'
ta, Vergoossen, Deckers, Van def
Zwam.

FC Utrecht zal het zonder Verrips
en Van der Net moeten stellen,
maar Van der Ark maakt zijn de-
buut. Bij Fortuna kan geen beroep
worden gedaan op de geschorste
Paul Janssen en de nog niet van
blessures herstelde Driessen en
Kicken, alsmede Doufikar. Daaren-
tegen heeft Kessler onder meer wel
weer de beschikking over Marco
Boogers. Hoe de ploeg er bij de af-
trap zal uitzien zal vandaag, na een
laatste training ' bekendgemaakt
worden. „Daarbij blijft het te hopen,
dat wij inderdaad in Utrecht kun-
nen spelen", zegt manager Jacq
Opgenoord. „Mijn Utrechtse collega
vertelde mij, dat het veld in de Gal-
genwaard er uitstekend bij ligt,
maar met het huidige weertype
weet je toch maar nooit hoe het een
etmaal later zal zijn. Zijn vraag bij
wie hij een eventuele afgelasting te-

VVV
Trainer Henk Rayer van VW is
voor de tweede keer dit seizoen
door het griepvirus geveld. Deze
week was hij met een voorhoofds-
holte-ontsteking niet in staat de
trainingen te leiden. Assistent-trai-
ner Hans Leushuis nam de hon-
neurs voor hem waar en moest de
uitgedunde selectie voorbereiden
op de confrontatie met Feyenoord
in de Rotterdamse Kuip. Van de
vaste basisspelers zijn nu ookRoger
Polman (enkel) en aanvoerder Jos
Rutten (achillespees) uitgeschakeld.
Dirix en Van derKaay zijn evenmin
van de partij, terwijl Janfada, Mau-
rice Rayer en Orie 'vraagtekens'
zijn. Hans Leushuis gelooft nog in
wonderen: „Een telraampje meene-
men naarRotterdam? Kom nou. Als
de sterren slecht staan zijn we wel-
licht tot een verrassing in staat".

Kessler
Bij Fortuna Sittard zorgde de over-
winning op De Graafschap, vorige
week vrijdag, voor een optimisti-
sche stemming. Wanneer je, zoals
de ploeg van George Kessler, maan-
denlang van een thuiszege versto-
ken bent gebleven en dan eindelijk
succes hebt, is zon vreugdevolle
stemming begrijpelijk. Het team
trekt morgenmiddag dan ook rede-
lijk optimistisch naar Utrecht, zon- feyenoord-vvv

Morcen 14.30 uur
Scheidsrechter Wegereef

tional en succesvol trainer: „Onbe-
grijpelijk. Dat moet een man zijn,
die de sport haat. Zelfs de boks-
sport kun je niet als oorlogszuchtig
kwalificeren".
Kurt Klühspies, eveneens ex-inter-
national: „Ik realiseer mij nu pas,
dat ik vijftien jaar oorlog heb ge-
voerd zonder ooit mijzelf of iemand
anders letsel te hebben toegebracht.
Handbal is een sport waarbij inzet
en vechtlust, in de goede zin van
het woord, voorop staan. Maar het
vergelijken met oorlogvoeren is be-
lachelijk".

- Rehe/Schultz 6-2 6-1. Gemengd dub-
belspel, halve finales: Woodbridge/
Sanchez - MacPherson/McQuillan 6-2
6-1, Woodforde/Provis - Davis/White 6-2
6-1.

WV: (selectie) Roox, Smits, Weert*
Janfada, Driessen, Vanderbroeck, Or>e'
van Leenders, Haan, Venetiaan, Sp**'
Graef, Braem, Teeuwen, Gerestein, Cus'
ters.

HEERLEN - Een uitspraak
van de commissie, belast met
het beoordelen van de verzoe-
ken om op principiële gron-
den vrij te worden gesteld van
militaire dienst, heeft in de
Duitse handbalwereld tot gro-
te opschudding geleid. „Hand-
bal is een beetje oorlog voe-
ren". Tot die conclusie kwam
voorzitter Bohr van de com-
missie. Het verzoek van de
21-jarige handballer en jeugd-
trainer Marco Jenett uit
Darmstadt, om vrijstelling van
militaire dienst, werd door de
commissie afgewezen.

BADMINTON
Seoel. Open Zuidkoreaanse kampioen-
schappen, kwartfinales: mannen: Wu
Wenkai - Sung-woo 15-11 15-6, Kwang-
jin - Suprianto 15-4 15-12 opgave, Wan
Zhengwen - Hak-kuyn 15-9 5-15 15-17,
Budi Kusuma - Liv Jun 6-15 15-7 15-4.
Vrouwen: Soo-huyn - Ji-hyun 11-7 11-3,
Kohara - Ribkina teruggetrokken, Mizui- Hueng-soon 1-11 12-10 11-3, Jiuhong -Bisht 11-6 11-7. buitenland

HEERENVEEN - Schaatser
Arie Loef heeft zich gisteravond
afgemeld voor het NK sprint, dat
dit weekeinde in Heerenveen
fvordt gehouden. De titelhouder
Uit Eindhoven ondervindt nog te
Veel last van de beenblessure,
die hij vorige week bij een val in
Collalbo opüep.

Arie Loef start
niet in NK

ARNHEM - Mette Hageman
maakt dit jaar haar debuut als
professioneel golfster. De 25-jari-
ge Arnhemse gaat meedoen aan
de Europese Tour spelen. Mette
Hageman was de laatste jaren
veruit de beste Nederlandse
Speelster bij de amateurs. Ze ver-
overde acht nationale titels en
Won zowel in Europa als de Ver-
enigde Staten grote toernooien.

Mette Hageman
professional

LONDEN - Eric Cantona traint
vanaf maandag bij Sheffield
Wednesday. De verwachting is
dat de Franse international op
korte termijn voor de club in de
league zal voetballen. Cantona
istopte in december met voetbal-
len. De 25-jarige aanvaller rea-
geerde daarmee op de schorsing
Van acht duels, die hij van de
Franse voetbalbond opgelegd
had gekregen. De aanvaller
maakte tot dat moment deel uit
van de nationale ploeg van zijn
land. De verwachting is dat hij
tot het einde van het seizoen op
uitleenbasis voor Sheffield Wed-
hesday zal uitkomen.

Cantona traint
bij Sheffield

ROTTERDAM - lon Sabau zal
in elk geval tot het einde van het
Seizoen bij Feyenoord blijven.
Aanvankelijk had de Roemeense
friiddenvelder de toezegging te
mogen vertrekken, indien hij dat
wilde. Dit als gevolg van het niet
Jiakomen van een financiële af-
spraak, die hij met de voormali-
fee hoofdsponsor van Feyenoord
had. Er was echter geen directe
belangstelling voor de interna-
tional.

Sabau blijft tot
einde seizoen

Cuba trekt zich
ïerug uit WK
HAVANNA - Cuba zal niet deel-
nemen aan de kwalificatie-wed-
strijdenvoor het toernooi om het
wereldkampioenschap voetbal,
dat in 1994 in de Verenigde Sta-
ten wordt gehouden. Aan dit
besluit liggen economische rede-
hen ten grondslag.

PERTH - Chris van der Velde
heeft op bijzondere wijze de
„cut" gehaald in de Vines Clas-
sic, een internationaal golftoer-
hooi in het Australische Perth.
Hrj haalde voor de laatste hole
Van de tweede ronde zijn „dri-
ver" (houten-1) uit de tas voor
een fairwayslag over een water-
partij. Het was een drieste po-
ging de ronde met een „birdie"
fe besluiten. Nederlands beste
professional slaagde. Van der
Velde eindigde met zijn tweede
fonde van 69 slagen drie boven
par, precies de limiet.
Na de tweede ronde leidt de Aus-
traliër lan Baker-Finch met 138
slagen.

Van der Velde
bereikt finale

Zuid-Afrika kan
lid lAAF worden
MEXICO STAD - Zuid-Afrika
kan het lidmaatschap van de In-
ternationale Amateur Atletiek
federatie terugkrijgen, maar

moeten er harde afspraken
over verdwijning van Apartheid
Jvorden gemaakt.

Verder werden de volgende spe-
lers bestraft: twee wedstrijden:
Vreman (De Graafschap), één
Wedstrijd: Van Roon (AZ), Van
Helmond (Eindhoven), Taument
(Excelsior), Paul Janssen (Fortu-
fia), De Vries (Heracles), Pay-
mans (NEC), Verhagen (Roda
JC), De Kruif en Olde Riekerink
(beiden Telstar), Van der Net enVerrips (beiden FC Utrecht).

ZEIST - Ulrich van Gobbel is
door de tuchtcommissie van de
tCNVB voor vier duels geschorst,
waarvan één voorwaardelijk. De
Feyenoorder kreeg deze straf
i'oor het uitdelen van een elle-
boogstoot aan een tegenstander
in de wedstrijd Feyenoord -/\jax, op 22 december van het
vorig jaar.

Van Gobbel vier
duels geschorst

BELGIë
Lokeren - Standard

Schandaal
Marco Jenett zelf gaat tegen de be-
slissing in beroep: „Het is een
schandaal. Er werd zelfs niet eens
gevraagd naar de redenen die aan
mijn verzoek ten grondslag liggen".
Voorzitter Hinrichs van de Duitse
hanbalbond heeft al aangekondigd
dat zijn bond het er niet bij laat zit-
ten: „Deze discriminiatie van onze
sporttak kunnen wij niet accepte-
ren".

GOLF
Perth. Vines Classic: Stand na tweede
ronde: 1. Baker-Finch, Maggert (beiden
Austr), Smith (VS) allen 138 slagen, 4.
Harwood en Ogle 139, 6. Boros en
O'Malley 140, 8. Lanneren Parry 141, 45.
Van der Velde 147.

Zoetermeer. NK squash, kwartfinales.
Mannen: Van der Pluijm (Maastricht) -Smit (Amsterdam) 9-3 9-6 9-5, Scheffer
(Tilburg) - Scheerder (Alphen) 9-3 9-5
9-1. Vrouwen: Hoogendoorn (Goirle) -Van Nauta Lemke (Rotterdam) 9-4 9-4
9-1, Van Hoorn (Veldhoven) - Atkinson
(Dordrecht) 10-9 9-2 10-8.

SQUASH

LfB-d6, 8. Pf3-d2, PgB-e7, 9. Pd2xc4,
Pe7xds, 10. Pc4xd6+, KeB-e7, 11.
Pd6xcB+, ThBxcB, 12. g2-g3, Pds-b4, 13.
Lfl-h3, TcB-dB, 14. 0-0, PbB-c6, 15.
Lcl-gs+, f7-f6, 16. Lgs-e3, b7-b6, 17.
Tfl-cl, Pc6-d4, 18. Le3xd4, TdBxd4, 19.
a2-a3, Pb4-a6, 20. b2-b4, Td4-d6, 21.
Lh3-f5, csxb4, 22. a3xb4, Pa6xb4, 23.
Tcl-c7 + ,Ke7-fB, 24. Lfs-e4, TaB-eB, 25.
Talxa7 TeBxe4, 26. Tc7-f7+ ,KfB-gB, 27.
Tf7xg7+, KgB-hB, 28. Tg7xh7+, KhB-gB,
29. Th7-g7 + , KgB-hB, 30. Tg7-h7+,
KhB-gB, 31. Ta7-g7+, KgB-fB, 32. Tg7-b7,
KfB-gB, 33. Th7-g7 + , KgB-hB, 34. Tg7-c7.
Te4-g4, 35. Tc7-cB+, Tg4-gB, 36. TCB-C4,
zwart geeft op.

sportkort V&L en Swift
ontlopen elkaar

oefenvoetbal

Morgen 15.00 uur:

Eendracht Aalst - Anderlecht
Waregem - Charleroi .
Germinal Ekeren - Cercle Brugge
Club Bruigge - FC Antwerp
RWD Molenbeek - Racing Genk

RODELEN
Calgary. Wereldbeker: 1. Prock totaal-
tijd 2 runs 1.32,781, 2. Hackl 1.32,846, 3.
Manzenreiter 1.33,061, 4. Norbert Huber
1.33,202, 5. Arnold Huber 1.33,290.Klas-
sement: 1. Prock 165 punten, 2. Kenne-
dy(VSt) 164,3. Hackl 155.

Lausanne. EK vrouwen, stand na korte
kür: 1. Bonaly 0,5 punten, 2. Lang 1,0, 3.
Kulovana 1,5, 4. Neske 2,0, 5. Kielmann
2,5, 6. Ratsjkova 3,0, 7. Leray 3,5, 8. Hu-
bert4,0, 9. Conway 4,5, 10. Claeys 5,0, 23.
Krijgsman 11,5.

KUNSTRIJDEN

„Het handbalspel brengt vechtlust
en bereidheid tot'gewelddadigheid
met zich mee. Het is in feite een oor-
logsactie. Indien de indiener van
het verzoekschrift stelt, dat hij kin-
deren traint, en deze wedstrijden
laat spelen, ligt het voor de hand
dat hij met name op dit gebied een
duidelijkebereidheid tot het plegen
van geweld heeft. Als hij bovendien
op de koop toe 'neemt, dat hij als
actief handballer anderen blessures
kan toebrengen, kan hij zijn ver-
zoek om uit principiële overwegin-
gen militaire dienst te weigeren,
niet steekhoudend beargumente-
ren", zo concludeerde de heer Bohr
namens de commissie.

" BRIDGE - De dames Weijen-
berg en Gorissen hebben de
gemengde bridgeparen-competi-
tie gewonnen door een totaal van
179.28 % te scoren. Als tweede
eindigden de dames Van Gennip
én Scheepers met 175.67 %, der-
de werd het echtpaar Geurts met
1712.64 % en vierde de dames
Beckers en van de Zwan met167.58 %. Deze vier paren heb-
ben zich geplaatst voor de halve
finales.

Zondag: (
,

Almania - Chevremont 14.00 u>j iAlmania 2 - SVM 2 11.30 0»!
Groene Ster - SVN 12.00 u»
EHC-MW2 14.00uw
Limburgia - Vijlen 12.00 u"
Waubach - Meerssen 12.00 u"
Schimmert - VKC 14.30 U"

BUNNIK - De damesteams van
V&L en Swift Roermond zullen el-
kaar in de strijd om de Nederlandse
handbalbeker niet eerder treffen
dan in de finale. Het lot koppelde
de Geleense ploeg in de halve finale
aan Quintus uit Kwintsheul. Dit
duel vindt plaats op woensdag 18
maart in Geleen. Swift Roermond
gaat op dezelfde dag op bezoek bij
SEW in Nibbixwoud.Heiner Brand, veelvoudig interna-

Melbourne, Open Australische kam-
pioenschappen. Mannen: Enkelspel,
halve finales: Edberg - Ferreira 7-6 6-1
6-2, Courier - Krajiceck walk over, bles-
sure Krajicek. Vrouwen: Dubbelspel,
halve finales: Sanchez/Sukova - Shri-
ver/Zvereva 6-3 6-3, Fernandez/Garrison

TENNIS
LANGLAUF
Weissensee. NK langlauf. Mannen, 15
km klassiek: 1. Puijk 47.02, 2. Stevens
47.20, 3. Vermeulen 47.40, 4. Krouwel
47.45. Vrouwen, 10 km klassiek: 1. Ten
Bosch 35.54, 2. Van Schijndel 37.24, 3.
Van de Bunt 38.10.

De Duitse handbalwereld staat in-
tussen op zijn kop. Het Duitse blad
Express liet enkele prominente
handballers aan het woord.

SCHAKEN
Wijk aan Zee. Hoogovens toernooi.
Grootmeestergroep A, twaalfde ronde:
Hübner - Van Wely afg., Salov - Seira-
wan 1-0, Brenninkmeijer - Van der Wiel
afg., Nunn - Nikolic 1-0, Episjin - Rome-
ro Holmes 1-0, Piket - Sax 1/2-1/2, Gel-
fand - Kortsjnoi 1/2-1/2. Hübner - Van
Wely 1-0. Stand: 1. Salov 7 1/2 en 1 afg.,
2. Gelfand 7 1/2, 3. Kortsjnoi en Hübner
7, 5. Seirawan 6 1/2, 6. Van der Wiel 6 en
1 afg., 7. Episjin, Piket en Sax 6, 10. Ni-
kolic 5 1/2 en 1 afg., 11. Van Wely 5 1/2,
12. Nunn 4 1/2, 13. Brenninkmeijer 3 1/2
en 1 afg., 14. Romero Holmes 3 1/2.
Grootmeestergroep B, tiende ronde:
Kuijf - Van Mil 0-1, Finegold - Ermen-
kov 1/2-1/2, Wolff - Bronstein 1-0, Nij-
boer - Cifuentes 1/2-1/2, De Boer - Mos-
kalenko afg., Toekmakov (Oek) - Wi-
nants 1/2-1/2.
Stand: 1.Toekmakov en Wolff 8 punten,
3. Winants 6 en 1 afg., 4. Moskalenko 5
1/2 en 1 afg., 5. Nijboer 5 1/2, 6. De Boer
4 en 2 afg., 7. Finegold 4 en 1 afg., 8. Ci-
fuentes en Van Mil 4, 10. Bronstein 3 en
1 afg., 11. Ermenkov 3, 12. Kuijf 2.
Zetverloop: Grootmeestergroep A,
twaalfde ronde. Wit: Salov, zwart: Seira-
wan 1. d2-d4, d7-d5, 2. Pgl-f3, c7-c5, 3.
c2-c4, dsxc4, 4. d4-d5, e7-e6, 5. Pbl-c3,
e6xds, 6. Ddlxds, DdBxds, 7. Pc3xds,

" limburgs dagblad

Van onze sportredactie

Programma
betaald
voetbal

eredivisiei
Vandaag 19.30 uur
MW - Roda JC
Morgen 14.30 uur
Volendam - SW/Dordrecht '90
Feyenoord - VW
PSV - Den Haag
RKC - Ajax
Groningen - Sparta
De Graafschap - Twente
Utrecht " Fortuna Sittard

PSV 21 14 6 1 34 48-'
Feyenoord 22 13 7 233 32- 'Ajax 21 14 3 431 48-1
Vitesse 21 11 6 428 35-'!
Twente 22 10 5 7 25 41 -JGroningen 20 9 6 5 24 30 -*
Utrecht 22 6 11 523 22-JRKC 21 7 8 622 41-JRoda JC 21 8 6 722 28-»
Sparta 21 7 7 721 33-JWillem II 21 7 5 9 19 26-JMVV 21 6 7 8 19 21-*
Volendam 22 7 5 10 19 22-3
SW/Dordrecht 20 7 310 17 28-*
Den Haag 22 3 7 12 13 19*
Fortuna Sittard '20 2 8 10 12 20-*
De Graafschap 22 3 514 11 19-*
VW 20 1 5 14 7 18-*

eerste divisie
Zwolle - Heerenveen 1

Vandaag 19.30 uur
AZ - Helmond Sport
Wageningen - Eindhoven
NEC - Go Ahead Eagles
RBC - Telstar
Emmen - Excelsior
Cambuur - Zeeland
Heracles - NAC
Morgen 14.30 uur
BW Den Bosch - TOP
Haarlem - Veendam

Heerenveen 24 15 36 33 58-^CambuurL. 23 12 6 530 42-j!
NEC 24 12 6 630 43-1
RBC 24 11 7 629 45-£Haarlem 24 12 5 729 37-".
Telstar 23 11 6 628 58-jJ
Wageningen 23 11 5 727 29-*}
BW Den Bosch 24 11 5 827 40-3 J
AZ 24 10 6 826 44-JGo Ahead Eagles 24 10 5 925 39-*
Heracles 24 9 7 825 40-'
NAC 22 7 9 623 34-**
Eindhoven 23 7 8 822 28-JVeendam 24 8 6 10 22 28-*
Zwolle 26 6 9 11 21 33-*
Emmen 23 6 8 920 26-*
Excelsior 24 8 2 14 18 42-*
Helmond Sport 23 4 712 15 29-'
TOP 25 4 7 14 15 28*
Zeeland 23 3 3 17 9 23--*
Heracles, Cambuur L. en Go Ahead
Eagles periodekampioenen.

VIJFDE PERIODE
Emmen 11 0023- 'Heerenveen 110 0 2 3-
RBC 1 1 0 0 2 3- 'I
BW Den Bosch 1 1 0 0 2 2- "NEC 1 1 0 0 2 2- '|
AZ 1 1 0 0 2 1- JiWageningen 1 10 0 2 1-,
Helmond Sport 10 10 11-
Veendam 10 10 11-
Haarlem 10 10 11-
Zwolle 10 10 1 1- 'NAC 0 0 0 0 0 0-"
CambuurL. 0 0 0 0 0 0-0 ,
Telstar 1 0 0 1 0 1' ,
TOP 10 0 10 0-
Go Ahead Eagles .1 0 0 1 0 0- il
Heracles 1 0 0 1 0 1- {
Excelsior 10 0 10 1-,
Eindhoven 10 0 10 0-,Zeeland 10 0 10 0-^
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De loop van de
ballen is de gang
van het leven

HEERLEN - Hij is promotor.
Dat wil zeggen, hij zet mensen en
dingen in beweging. Het liefst in
voorwaartse richting. Ooit
dirigeerdehij de beste biljarters
van de wereld secuur naar de
plaats waar hij ze hebben wilde.
Ceulemans, Blomdahl, Kobayashi
'om de hoek. Limburg stond paf.
Worldcup in Valkenburg,
eredivisie in Heerlen. Hij
openbaarde zich als redder van
een stervende sport. Een man met
fantastische ideeën. Bouwde
luchtkastelen en droompaleizen.
Hij oogstte roem en kreeg, toen
de ballen klosten, stank voor
dank. Het onvermijdelijke lot van
de profeet die - in biljarttermen -
uit de band springt. Want het
heelal hangtvan naijver aan
elkaar. Als goed getrouwde
huisvader met twee kinderen
offerde hij alles op voor zijn
passie. Nu heeft hij geen keu-top
meer om zijn kont te krabben.
Heinz Jacobs, het
onwaarschijnlijke verhaal van een
Heerlenaar met contra-effect. De
partij is uit, maar hij heeft de
nabeurt nog.

Wiskunde
|«ke tyden, schommelendejjjden. Soms is het leven grilliger
jjan dezinsbegoochelende
I^ronkels van de ballen. Hij heeft
de pech dathij het nog een keer
"toet overdoen. Driebanden is
?en combinatie van wiskunde,
'antasie, gevoel en mentaliteit."■Die vier factoren leveren de
topper." Maar alleen metVolstrekte inachtnemingvan de
Juiste volgorde. De
Rekenkundige realiteit voorop.
üaar is hij intussen achter als
"tonager zonder manege.

Slapeloze nacht gehad.Zoonlief
's aan de amandelen geopereerd.Perikelen van voorbijgaande
Jard. Zijn eigen malaise hangt
"tem de keel uit. Al drukt hij het
*elf minderplastisch uit. „Paar
stapjesterug, kan ik heel goed."
Van een kapitaal landhuis in de

naar een
aan de

Het is even wennen,
°okvoor Nada. Servisch bloed,
strijdvaardige vrouw. „Over mijn
Volk zijn vele verkeerde verhalen
{Ji omloop."Net als over Heinz.Stiekem uitgelachen, omdat hij
laar de sterren greep, in het

van Heerlen een
Peperdure biljartttempel
stichtte.

'n septemberzat hij aan de
jfrond, dacht hij 'dat ze het maar"ekijken, ik kap ermee. Een
Ppek schrijven leek hem wat,
Ideeën genoeg.Titel: 'De
£oolhof of 'DeKromme Bal',
leeft hh weerdichtgeslagen, datonthullende boek.

Hoekje
|-»e afstoot, hoe het 'toevallig'
jtegon.Hij was een redelijk
"iljarter, drie stoten boven"obbypeil. Vijf over de rooie,
haaide hij zijn hand nietvoorom.r n. Ineens had hij de neus vol
Jan hetregionale gebeuren. De
t^fel in een hoekjevan het café,
°üde lakens, keus met versletenjtomerans. Stoppen als de
'eceptie van de
kanarievereniging begint, deharmonie binnenkomt.Geen
'Uit aan. Het gesjoemel met de

het gehakketakover"et befaamde drukkenvan de"toyennes. Biljarters hebben,
/Teemd genoeg, de pest aan
Promoveren. De quasi gemiste
Carambole is de dood voor hetsPel.

J*atmoet een mens als hij tien
Jaarmet doorborende blik het

naar zijnpijpen heeftJ^tendansen en plotseling,
ftopsakee, metkind en kegel in
"et luchtledige zweeft? Dan gaat
"<j piekeren. Hij kreunt lichtjes

ook de stoel zijn), spiedt injjerondte. Net Ceulemans die
krijtje kwijt is, twee

maar. Niet klein tehijgen, dat soort.

honderdvijftigduizend gulden
prijzengeld, was voor rekening
van Bayer." Triomfantelijk: „Hij
ging door deknieën en ook
Holland Casino's was akkoord."j*?ht storm liephet niet. In

pmburg duurt het altijd wat
£toger. Totdat Jean Bessems?elde. „Wist niet waarheen met?et nationaal kampioenschap
*unststoten, informeerde naar"Mogelijkheden voor het

Hebben we toen in
gearde gehouden." Samen met
jrces van Oosterhout, groot
J'Suurachter de schermen, als

zoetgevooisde heilige
f\vevend over de fluweelzachte

raps'. Heel sjiek en artistiek,gat NK in Valkenburg.

Cocarde

"'j wilde hogerop met een team°P niveau. Holland Casino's
gepolst. In Valkenburg was huan leerling-croupieropgeklommentot zaalchef, deJ°ngstevan Europa. Het was deperste keer dat de HCs iets
gilden doen aan publiciteit via3e sport. Met steun van Peter

directeur in Valkenburg,
j*lboezemvriend. De ploeg gingyan acquitbij Frits Bardoul, de
f*eerlense Biljartacademie,
jehterdeurschouwburg. Van
Placht, Dielis en 'De Smis' in'6Venden Ujve. Heerlijke
pondjes. Had de provincie nog
"°oit meegemaakt. „Bayer meldde zich ziek. 'Heinz,

du schaffst das schon. Zorg dat
de organisatoren betalen vóór de
eindstrijd begint. Anders moest
de finale Ceulemans-Müller
worden afgeblazen. Een hoop
heisa. Ik heb de spelers bij
elkaar geroepen. 'Jullie starten
pas als ik het sein geef. Ze
steunden me allemaal. Onder
aanvoering van Ceulemans.
'Oké, Heinz, als jij het zegt,
vertrekken we. Verder stond ik
in het bomvolleStade de
Coubertin helemaal alleen."
Tegenover een leger
schreeuwendeen scheldende
organisatoren.

„Krijg je niet via de warme
bakker. Jemoet naarPhilips."
Hij vergrabbelde zich grandioos.
„Ik dachtdat tv-zendthd
automatisch sponsors
garandeert. Fout. Zij vragen
uitsluitendhospitality."
Sponsors zien de mooie
driebander niet eens. Het gaat
om deandere effecten. „Dat heb
ik verkeerd ingeschat. Rond het
biljart is te weinig business."

Tennis en voetbal hebben het
gemakkelijker.Absolute
uitschieter is golf. „Omdat
tachtig procent van alle
managers van de multinationals
golf spelen. De golfsport floreert
zelfs beter zónder televisie." Na
drievoorstellingen vertrok het
profcircus met de stille trom uit
Valkenburg. „De
aantrekkingskrachtwas te
gering. De grotebedrijven liggen
tever van Limburg. Valkenburg
had sowieso nooit kunnen
slagen. Cocarde teklein, geen
imago, geen hotelruimtevoor de
captains ofindustry."

sponsoring. Fer jaarwas een half
miljoen aan prijzengeld nodig.

Record

door

HARRY
MURÊ

Oosterhoutkende de hele
/touwe ontwikkelingin devjljartsport, had connecties met

Bayer, uitvinder en
j^tbatervan het profdriebanden,

rj"- W. Bayer, Delsa Systems,
j^viesbureauin automatisering,
kantoor in Stuttgart, zaak in

Handig en
de big boss van de,°l»nkende ballen. Na het NK eenonverwacht telefoontje. Hy had

j*ntoernooi om de wereldbeker
A* de aanbieding. „MetBayer,
/-eulemans en Van Oosterhout
°nd de tafel." Prijskaartje in het["^dden. Kwart miljoen, in de
Hlarterü een gigantisch bedrag,

wij er iets voor voelden. Zeer
reerd, maar ik heb tegenPeter

k'erres gezegd: niet doen."Niet
dieprys.

J^ter heb ik een andereinstructie bedacht. Hetïsicodragend kapitaal,

„De biljartwereld is verstrengeld
in kleine belangetjes. De sport is
nog altijd ondergeschikt aan de
horeca-omzet." Probeert hij met
ruim spel over de banden te
doorbreken. „Ten aanzien van
sommige punten weiger ik
compromissen te sluiten.
Daarom is Jacobseigenwijs."
Diepe zucht. „Ik ben
resultaatbewust. Dat is iets heel
anders."

Belangetjes

haalbarekaart. Bedankt, ik
vertrek." Het profcircus trok
verder. Heinz stond op straat.
Met de zwartepiet.

In de eredivisie ontsteeg Holland
Casino's glad het provinciale
plaveisel. In vier jaarvan
debutant naar de top. De
HeerlenseBiljartacademie
verdweenvan het schouwtoneel.
De sluiting was te
verhapstukken. 'Combo Jacobs'
verhuisde naar het cafévan Jan
Kikken, Walk-Inn te Ulestraten.
De volgende klap kwam harder
aan. Holland Casino's stopte met
de hoofdsponsoring.

Alles wat hij had opgebouwd,
dreigdeweg te vallen. „Ik had
van de ene dag op de andere bij
iedereen afgedaan." Jean
Bessems moest al langer niets
van hem hebben. Vond hem te
hautain. „Als Heinz denkt dat ik
hem nodig heb, vergist hij zich.
Ik ben dewereldkampioen," zei
hij. Toch slaagde Jacobs er
telkens in de beste spelers rond
zich te verzamelen. Hij heeft de
fijne neus.

Met een handvol tactische
kopstoten krabbelde hij
overeind. Dagen gepraat met
Arie Weijenburg, Ad Broeders
en Laurent Boulanger, de Waals»
tegenhanger van Ceulemans.
„Jongens, we hebben geen
sponsor, ik kan niets beloven.
Laurent zei: 'Ik speel verder bij
jou, desnoods voor niets. Alleen
Broeders haakte af." Op het
beslissende moment meldde
zich alsnog een sponsor, de
Waalse lakenfabrikant Iwan
Simonis, van dezelfde snit als
Boulanger. Het team bleef
behouden voor de eredivisie. De
verguisde glunderdevan
victorie.

Matchpoint
Volgende stoot in de
geprolongeerde, waaghalzerige
serievan deware Jacob(s).
Biljartpaleis Matchpoint
Heerlen, piqué picobello. Nada
had hem gepord. „Heinz, jehebl
lang genoegkromgelegen voor
anderen. Begin ietsvoor jezelf."
Hoe hij het financierde, ra, ra.
ledereen verklaarde hem voor
gek. „De zakenwereld zag het
niet zitten. Toch was het vrij
simpel. Naar vijfbanken gestap
met de directies gesproken.
Nadat ik het ondernemingsplan
had aangeboden,kreeg ik van
allevijfeen
financieringsaanbod." Peter
Werres was wederom van de
partij, twee handen op één buik
net als bij deworldcups. „Bij dt
opening viel iedereen de mond
open." Dat was anderhalfjaar
geleden. Sindsdien verrijzen

Op zondagmorgen met het
diplomatenkoffertjeopnieuw
naar de zweetkamer. „Binnen de
minuut was het voor elkaar. Het
prijzengeld lagklaar." Raymond
Ceulemans won, de spelers
kregen hun cheques. „Later
bleek dat ze niet waren gedekt.
Een bedrag van
honderdvijftigduizend gulden."
Hij hapt naar adem als een
biljarter diezijn keu heeft
ingeslikt.

Valkenburg schoot met deeerste
wereldbekerfinale devogel af.
De eindstrijd
Ceulemans-Kobayashizorgde
voor een nieuwtv-record. Dik
anderhalfmiljoen kijkers. Alleen
de Elfstedentocht scoorde hoger.
„We hebben in dat toernooi
volslagen nieuwe dingen laten
zien. Vip-loge, blauwe lakens,
moderneambiance." Weg uit het
achterzaaltje. Precies zoals hij
het zich had voorgesteld. „Onze
organisatie in Valkenburg is
nadien in dehele wereld
geïmiteerd."

Op slagwas Heinz Jacobs de
nummer één, de gevierde i
persoonlijkheid met het
zaligmakende patent. In die
verheffende dagen moet hem de
glamourvan de glimmende
ballen in de bol zijn geslagen. Hij
stapte op bij Holland Casino's,
tabee toppositie, en stortte zich
in een glibberig avontuur.
„Bayer had me graag als
managervan zijn profcircuit. Hij
was gecharmeerd van mijn
ideeën en aanpak. Het team van
tien profs werd van alle kanten
bedreigd met uitsluiting door de
amateurbonden." Bekvechten
met mensen diebang zhn voor
veranderingen.
Bovendien had Bayer geentijd
om zich bezigte houden met de

was."Een paar dagenvoor de
worldcup in Parijs was
financieel nog niets geregeld.

Heisa
Bij Bayer spatten detrekballen
van de 'managing-director' als
zeepbellen uit elkaar. „In heel
Europa kreeg ik te maken met
organisatoren dievan hun
contracten afwilden, omdat ze
verlies leden. Ik had meteen in
de gatenwat er aan de hand

„Het systeem was niet werkbaar
Heb ik tegenBayer gezegd.
Biljarten in deze vorm is geen
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" Heinz Jacobs. De partij is uit,
maar hij heeft de nabeurt nog.

Foto: FRANS RADE

biljart- en snookerzalen als bolle
paddestoelen uit de grond.

De zon schijnt door de grijze
lamellen. „Toen ik begon, stond
Limburg op nul." Hij komt uit
het casino, maar mijdt het
gokken. „Alles wat ik heb
ondernomen, heb ik tot nu toe
ook voltooid. Dat blijft
zichtbaar." Een avonturier?
„Neen, euh... ik ben een
opportunist." Zo caramboleert
hij ook. „Defensief sterk,
geduldigwachten op de kans."
Als de ballen en de zaken
beginnen teluisteren, is het
spelletje verslavend.

Perplex
Halverwege de competitie in
Matchpoint stelde hij een
driejarenplan op. „Als ik rustig
ben, zit ik steeds iets te
bedenken." Wat de mensen van
hem vinden, laat hem koud. Hij
wilde bewijzen dat hij nog iets
kon, 'zou het ze laten zien.
Raymond Ceulemans naar
Heerlen. Limburg opnieuw
perplex. Iwan Simonis en
Minolta zeiden ja. Budget van
twee ton beschikbaar om in drie
jaar door te stoten naar de
Europese titel voor teams. „We
kwamen tot een equipe met
Ceulemans, Boulanger, De
Kleine en De Wilde." De twee
Belgen voor de souplesse,Anno
deKleine en Joop de Wilde als
vechters.

De Hollanders schrokkenzich
verrot. Een topploeg in Limburg.
Kan niet. „Dat driejarenplan
moest van de baan."De overval
kwam bü nacht en nevel. De
Rotterdamse
automatenexploitantRovano
deed een bod op Ceulemans, dat
niet meerrealistisch was.
„Raymond ondersteboven.
'Heinz, ik kan in Rotterdam twee
miljoen Belgische francs méér
krijgen. Ik ben in mijn herfst.'
Hij hoopte dat ik het begreep."
Geen punt, alle begrip. „Een
paar dagen later lees ik op
teletekst: Ceulemans heeft een
contract getekend bij
Poppeliers." Het Utrechtse
muziekwarenhuis had het
bedrag van Rovano nog eens
verdubbeld. „Raymond
schaamdezich een beetje."

Dood
Iwan Simonis en Minolta
trokken zich acuut terug uit
Matchpoint. Nogal wiedes.
„Ineens was alles hartstikke
dood.Twee eredivisielicenties,
maar geen geld, geen spelers."
Het team van Matchpoint en de
gepromoveerde ploegvan
Holland Casino's. Die naam
hebben we altijdaangehouden
voor devereniging."

Voor de zoveelstekeer terug bij
af. „Het ging puurkapot omdat
mensen zich niet aan afspraken
hielden."Laurent Boulanger, de
Walloniër, was des duivels.
„ledere andere speler in
Nederland zou zijn geroyeerd."
De coup had verstrekkende,
persoonlijke gevolgen. De
oppositie stak de kop op. Ruzie
met Peter Werres. Het boterde
niet meer. „Ik was altijdalles
tegelijk geweest, voorzitter,
secretaris." Een dans op het
slappe koord zonder vangnet.
„Toch heb ik het bestuur
uitgebreid. Diezelfde mensen
hebben me onmiddellijk afgezet.
Ik had niets meer te zeggen. Ze
wilden nota bene de licenties
teruggeven aan de bond en
gezellig onder elkaar gaan
biljarten."

Daar stak hij een keu voor. Hij
nam de licenties - 'die ik zelf had
opgebouwd' - plus een aantal
spelers mee, formeerde de teams
Catenaccio en Tristar uit de
restanten, en vond onderdak in.Snookerpaleis Landgraaf. Hij
had evengoed een
transportfirma kunnen
beginnen. Sinds vorige week
parkeert 'Karavaan Jacobs'in...
Ulestraten bij JanKikken. De
cirkel is rond. Snookerpaleis
Landgraaf deed de grote
caramboletafels de deur uit.
Vandaar.

Handhaven
Catenaccio en Tristar staan
onderaan. „We proberen ons met
één team te handhaven." In
Ulestraten komt hij ook Jean
Bessems weer tegen. Ze hebben
elkaar de hand gegeven. Want de
Jacobs van vroeger en de
zesendertigjarigeHeinz van nu
'zijn twee verschillendemensen.
Hij heeft geleerd van 'de sprong
in het diepezonder te weten in
welk water lüj terechtkwam.

Oh ja, de nabeurt nog. Hij staat
op, loopt naar de lichtzijdevan
de kamer en komt terug met een
grootvel papier. Het is de
geheime plattegrond van -
driemaal raden - een nieuw
paleis. Drieëndertig tafels op
elfhonderd vierkante meter.

Een mens speelt wat klaar.



Naamgenoten
trejfen elkaar
tijdens derby
MVV-Roda JC

MAASTRICHT - Voetballers die met één actie een
wedstrijd kunnen beslissen zijn dun gezaaid. De
balkunstenaars waar het publiek voor naar de

stadions komt, zijn op de Nederlandse velden haast
uitgestorven. Toch kunnen MVV en Roda JC zich

gelukkig prijzen. Beide clubs hebben immers wél de
beschikking over dergelijke spelers. Vanavond

treden ze tegen elkaar aan in de Geusselt tijdens de
derby MW-Roda JC. Maurice Hofman, de

kwikzilverige middenvelder van MVV en René
Hofman, de rechterspits van Roda JC. Naamgenoten
en alletwee bijna onbespeelbare aanvallers, dat kan

haast geen toeval zijn.

HOFMAN & HOFMAN

seizoen eens af. Hopelijk blijft
het goed gaan met mij én de
club. Want MWheeft mij bij
Heer weggehaald en een kans
gegeven," stelt Maurice
bescheiden.

De andere Hofman heeft er
inmiddels dertien jaar
profvoetbal opzitten. Zijn
kwaliteiten als rechterspits
zyn alom bekend. Dit seizoen
draaitRené als nooit tevoren.

door-

Alleen, met de legio goede
voorzetten dievan zijnvoet
komen, wordt schrikbarend
weinig gedaan. Van kritiek
aan hetadres van
centrumspits Graham Arnold
wil René Hofman echter niets
weten. „Die jongenwerkt zich

kapot. Misschien doet hij wel
té veel, waardoor hij dan bij
een voorzet nietop de plaats
staat waar hij zou moeten
staan. Voor mijzelfvind ik het
ook lullig.Als Roda JC een
wereldspits had, zou ik ook
mee profiteren. Als 'n type
Van Basten in de punt zou
staan en vijfentwintigkeer
scoort uit 'n voorzet van mij,
dankomt ookmijn naam in
de picture."

Maurice heeftrespect voor de
staat van dienstvan
naamgenootRené. Hij voelt
zich niet te grootom de
'oudere' Hofman om raad te
vragen. „Het belangrijkste is,"
zo steltRené, „om je als je
jongbent met de juiste
mensen te omgeven. Vooral
bij onderhandelingen." Op de
vraag van Maurice 'Wie dat
dan zijn?', weet Rene niet zo
gauw een antwoord. „Het
komt erop neer datjezelf je
eigen ervaringen op zult
moeten doen. Het kan best
eens zijn datjedan jeneus
stoot, net als ik. Ik had
financieel veel meer uit mijn
loopbaan kunnen halen. Ik
ben misschien te veel
liefhebber. Je moetje in ieder
gevalhard durven opstellen.
Dat is misschien hetenige wat

ik in drie jaarFeyenoord
geleerd heb."
Raad die nietaan
dovemansorenis gericht.
„Ook bij MWluister ik veel
naar oudere spelers. Daar leer
jevan. Jongens alsThai,
Delahaye en Libregts kennen
het spelletje dooren door.Als
diespelers jeeens uitschelden
in hetveld, dan pik je dat.
Vaak hebben ze gewoon
gelijk."De 'oude garde' van
MVV hoeft niet meer zo vaak
te foeteren op Hofman, want
'Sieske' ontwikkelt zich
razendsnel. Roger Reijners
spreekt al vertederd over 'die
kleine. „Als Maurice in vorm
is, speel ik alle ballen op
hem," aldus Reijners.

Succes
Daarmee is het succes van
MW voor een deelverklaard.
De Maastrichtse club speelt in
deeredivisie weer een rol van
betekenis en blijft tot
verrassing van velen buiten de
gevarenzone. „MW heeft de
betere spelers in de
voorhoede," vergelijktRené
beideploegen. „BijRoda
moeten we het meer hebben
van degelijkheid.We hebben
niet de spelers om
spektakelvoetbalte spelen."

Maurice Hofman vindt Roda
JC een verraderlyke ploeg.
„Vooral in uitduels wachten
ze hunk,ansen leep af, om
daarnarazendsnel te
counteren. Zij hebben
natuurlijk ook een sterke
verdediging om op terug te
vallen. Een heel lastige ploeg,
want ?e dringen de
tegenstander hetinitiatief op.
Maak je danwat foutjes, dan
ben je gezien."

Lastig is Maurice Hofman zelf
ook.Lastig te bespelen, want
als 'Sieske' aanzet, zijn er
maar weinigen die hem
kunnen volgen. De positie
achter de spitsen Meijer,
Bucan en Visser is hem op het
lijf geschreven. Snelheid
maken, passeren en op het
doel af. „En dan scoren ja.Dat
wil nog niet erg lukken. Tot
dusver ben ik alleen
voorbereider geweest. Het
wordt langzaam tijd dat ik er
een in schiet.'Misschien ben ik
op die momenten nog niet
rustig genoeg. Was ik dat wel
geweest dan had ik toch aleen
stuk ofvijfdoelpunten
gemaakt."
Vanavond zijn de beide
'Hofmannen' vanaf halfacht
tegenstanders. Dan staat de

" René (links) en Maurice
Hofman hebben dit seizoen
een groot aandeel gehad in
de successen van respectieve-
lijk Roda JC en MW.
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Geusselt in het teken van de
revanche. Want Roda JC heeft
met MW nog een appeltje te
schillen.Op 10 september
werden deKerkradenaren
immers op het eigen
Kaalheide vernederd: 2-0voor
MW. Voor de
Maastrichtenarenbetekende
die zege de ommekeer. Na
vier wedstrijden zonder winst
zetten de twee punten in
Kerkrade MWop het juiste
spoor.

„Het was toen zalig voetballen
tegen Roda," aldus Maurice
Hofman. „De ploeg bleef ver
verwijderdvan haar normale
niveauen wij konden
profiteren. Die eerste winst
wasvoor ons heel belangrijk.
Trouwens, winnen op
Kaalheide is natuurlijk
sowieso leuk."

René Hofmankijkt met
gemengdegevoelens terug
naar het streekduel op
Kaalheide. „MW speeldeons
van de mat. Ze waren veel
agressiever en speelden
gewoon veel beter. We hebbei1
ons toen compleet laten
overbluffen. Onbegrijpelijk
eigenlijk.Achteraf gezien is de
nederlaag wel enigszinste
verklaren. MW heeft een
goed elftal. De plaats waar ze
nu staan, is voor mij geen
echte verrassing."

Voorspelling
Hoe het vanavond zal lopen?
Aan voorspellingen wagen de
twee zich niet. Met name de
toestandvan hetveld in de
Geusselt zal een onzekere
factor zijn. In hoeverre goed
voetbal op de Maastrichtse
ijsvlakte mogelijk zal zijn, is
de vraag. Beiden hopen echte'
dathet publiek eindelyk eens
kan genieten van een
aantrekkelijke, spectaculaire
derby. In hetverleden was he
publiek meer dan eens de
grote verliezer, omdat het
resultaat ook in streekduels
heilig werd verklaard. De
huidige stand op deranglijst
-beide ploegen bevinden zich
in de onbedreigde
middenmoot- zou garant
moeten staan voor
onbevangen, aanvallend
voetbal,

„Maar we willennatuurlijk
wel winnen," verklaren
beiden eensgezind. „Je kunt
het publiek nu geen droog
resultaatvoetbal
voorschotelen," merkt
MauriceHofman op. „Zeker
niet nu de Maastrichtenaren
de weg naar de Geusselt weef

'hebben gevonden. Daarom
hoop ik datwe het spel
kunnen maken, want Roda J^
zal zeker hetinitiatief niet
nemen. Met Erik Meijerweer
in de spits, moeten we in iede'
gevalkunnen scoren. Zeker
nu de besteverdedigervan
Roda JC (Bert Verhagen,red)
ontbreekt. Hij isvolgens mij
geschorst."

René Hofman bevestigt dat.
„Dat scheelt wel even, want
Verhagen is een speler met
een fantastische
wedstrijdmentaliteit. Maar
vooral de toestand van het
speelveld zint me niet. Veel
zal van het toeval afhangen. 0
verwacht wel een open strijd
met een aanvallend sterk
MW. Wij hebben echter wel
onze beste wedstrijden buiten
Kerkrade gespeeld.Dat
belooft dus wat."

MW put vooral motivatieuit
de magere thuisscore. In eige'
stadionwaren de
Maastrichtenaren nog niet
echt in staat hetpubliek te
boeien. Behalve in het
bekerdueltegen De
Graafschap, vielen er weinig
overtuigende overwinningen
te bejubelen in de Geusselt.
„Het wordt weer tijd dat we
ons eigen publiek een mooie
wedstrijd laten zien,
resulterend in een
overwinning. De derby tegen
Roda JC is daar een
uitgelezen kans voor."

sport
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Ontmoetingsplaats is 'beij
Brokamp' aan het Vrijthof.
'DeWitte' komt halverwege
het gesprek badend in het
zweet binnen. Net terug van
een rondje joggen. „Loopt die
tegenwoordig?" De pas
21-jarige Maurice Hofman
kentBrokamp alleenvan
verhalen. „Ik dacht datdie
niet veel liep."

Ander thema. ZowelRené als
Maurice haasten zich te
zeggen dat ze geen familie
zijn. Bloedverwanten zijn het
dan misschien niet,
geloofsgenotenzeker.René
valt over de flank aan,
Maurice door hetmidden.„We
zijn allebei eigenlijk spitsen,
maar ik geloof toch datRené
veelzijdiger is. Hij scoort ook,
ik bereid alleen voor," aldus
Maurice. René heeft zijn
kennis over Maurice meer van
horen zeggen. „Ik heb hem
nooitzien spelen, maar heb
wel veel goededingen over
hem gehoord."

Sterren
Hofman en Hofman draaien
alletwee goed bij hun clubs.
Een bewijs daarvoor is hetfeit
dat ze beiden in het
Vl-sterrenteam stonden
afgelopen week. „En achter
elkaar op één flank," aldus
Maurice, „dus wie weet spelen
we nog eens samen."Rene
Hofman gaat nog verder, hij
stelteen ruil voor aan het
eindevan het seizoen. „Bij
Roda willen ze toch, jonge
spelers? Nou, dan ga ik wel
naar MW. Daar zijn ze
misschien wel blij met me."

De doorgaans introverteRené
moet zelf lachen na zijn
uitspraak. De moeizame
contractbesprekingen met
Roda JC, een halfjaar
geleden, is hij nog niet
vergeten. „Mijn contract loopt
weer af. Ik hoop datRoda JC
hetspel dit keer anders speelt.

Zo niet, dan krijgen ze een
'kwaje' aan me. Ik wil
zekerheid en wil daarom een
meerjarig contract. Ik houd
meer van Roda JC danveel
mensen denken. Sommigen
bij de club menen dat ik met
mijn dertig jaar al te oud ben.
Daarom willen ze me nu nog
snel verkopen. Ik denkechter
dat ik in het jaar 1991 bewezen
heb dat ik veel kan betekenen
voor Roda JC."

Problemen die Maurice
Hofman nog niet heeft. Hij
staat aan het begin van zijn
carrière,René heeft al drie
jaarbij Feyenoord gespeeld,
vóór hij weer op het oude nest
terugkeerde. OfMaurice 'zijn'
MW aan het eindevan het
seizoenverlaat -ook zijn
contract loopt af- is nog een
open vraag. „Laat mevoorop
stellen dat ik het een eer vind
om voor mijn eigen stad te
spelen. Ik heb het hier naar
mijn zin, maar ik wil als
profvoetballer alles eruithalen
wat erin zit. Daarmee sluit ik
een vertrek bij MVV dus niet
uit. Maar ik maak eerst het



De meesten gaan op
gympen en RTL4kij-
kend door het leven.
Sporten is 'uit', dekleur
van je spijkerbroek is be-
langrijker dan jepunt
voor maatschappijleer.
Havo-4, de onderbouw
net ontgroeid maar nog
lang nietrijp voor het
eindexamen. Een bonte
melange van doorstro-
mers van demavo, afval-
lers van het vwo en eigen
kweek. Evenwicht zoe-
kend tussen de wetten
der natuurkunde en
Frans idioom. Weifelend
tussen disciplinair wer-
ken en 'keet trappen.
Jongens en meisjes van
zestien en zeventien, op
degrens van volwassen-
heid.

Een dwarsdoorsnede van
de goed gevulde vergaar-
bak waarin havo-4-leer-
lingen hun hoofd boven
water proberen te hou-
den. „Willen leren is een
kunde, dekennis komt
vanzelf."

DOOR GRAZIELLARUNCHINA

scholengemeenschapEijkha-
Sencollege in Landgraaf. Verza-melplaats voor mavo-, havo- en

gelegen op enkele
hectare eikenbos. Een middelbare
School als vele andere.

twaalfhonderd leerlingen zor-
Jjenvoor de nodige knelpunten bij
j*eleswisseling. Een kleurige stoetbepeeft zich naar deklaslokalen.
'Aan de maniervan lopenkan ik

of het een atheneum-klant is
ofeen hiphopper," zegt Rob, leer-
["ïg van 4havo. De Top-40 is popu-
'air, net alsU2en The Doors.Kom
J^oralniet aan met NewKids on
jjteBlock, want 'dat is ietsvoor
brugklassers.

*h havo-4 houdt zich met anderejongenbezig. Met het vakkenpak-
ket bijvoorbeeld. Je hebt pretpak-
*etten, studiepakkettenen combi-Pakketten. De exacte wetenschap-
Pers onder de havo-4-leerlingen
"üigen zich die donderdagochtend
j>Verde snelheid waarmee het aan-

grieppatiënten toeneemt op dev'erde dag van een epidemie. Een
Paar meisjes, veel jongensin de!^as. Is wiskunde-B nog typisch
'ets voor jongens?

"Mag ik jeboek even lenen?"Vl;aagtLudo Werker aan een van
leerlingen.„Ja hoor, die jon-

den is toch alleen maar lichamelijk
spreektRemco voor

klasgenoot.

"et is rustig tijdens de les. De le-raar waarschuwtnietéénkeer.

vakken, 28 lesuren per week.
voorbereiding op het eindexa-men volgend jaar. „Moeten we dat

Gemaal kennen voor het exa-
men," is een veel gesteldevraag

tijdens delessen. Paniek ver-
schijnt op de gezichten van velen
als devraag bevestigend wordt be-
antwoord.

Veel lessen roepen vraagtekens op.
Want wat is er nu interessant aan
rieerslagvorming in een reageer-
ouisje als buiten dezon schijnten
e ook uithetraam kunt staren?
Experiment nummer twaalf toont
achter dewonderlijkemetarmorfo-
se van twee helderevloeistoffen in
ïenknalgele emulsie.De klas ont-
maakt weer uit haar dagdromen.
Scheikunde boeit weer. „Want je
kunt er gifmenger mee worden,"
zegt Hans.

Voorkeur
„Een les is pas interessant als de
leraar het spannendbrengt, ook al

is het onderwerp saai," zegtLau-
rent. Ze hebben zo hun eigen voor-
keuren, die leerlingen van 4 havo.
De formule is kinderlijk eenvou-
dig. „Na deeerste les weetje of een
leraar orde kan houden of niet.
Daarna maak jegebruik ofmis-
bruikvan deze wetenschap."
De godsdienstleraar moet het ont-
gelden. Want die werpt zich op als
bestrijdervan onrust, en dus ont-
popt de klas zich als een ware ti-
ran.

„Laatst haddenwe ballonnen bij
ons en speelden volleybal in de
klas," zegt een leerling. De leraar
moestvervolgens optreden als een
soort legerofficier om deklas weer
tot bedaren te brengen. „Derde rij,
tweede bank links,koppen dicht,"
werd er geschreeuwd.

# De vierde klas havovan het Eijkhagencollege in
Landgraaf. ,JEen les is pas interessant als de leraar
hem spannend brengt."

Foto: FRANSRADE

Vanachter de schoudervan JoPal-
men loert 'Big brother' mee. 'He is
watching you', staat er op een le-
vensgrote poster.

Interesse
Onder deNederlandse les worden
er geen fratsen uitgehaald. Het
tijdschrift 'Studeren na de havo'
wordt uitgedeeld. „In een kleding-
zaak werken, lijkt me wel iets,"
zegt Peggy. „Kleuterleider zou ik
wel willen zijn," zegt haar achter-
buurman. „Opleidingen totwerk-
loze, bestaan die ook?" vraagt een

dikke jongen met een rood aange-
lopen gezicht achterin deklas. De
interessevan een 16-jarige op de
havo lijkt nietveel verder te gaan
dan het bekijkenvan 'Goede tij-
den, slechte tijden' en het doorbla-
deren van de leesmap.

„Politiek en wereldnieuwsinteres-
seren me niet," bekentRob. „Dat
verandert zo snel, dan kun jeblij-
ven lezen," vult een klasgenoot
aan. JanWolkers en AllistairMac-
leanzijn de enige twee schrijvers
diezich mogen verheugen in een

toenemende belangstelling van de
4-havo-leerling.
De meeste leerlingen hebbeneen
bijbaantje. Rob werkt in eenres-
taurant, Peggy iskinderoppas en
Laurent heeft een krantenwijk. „Ik
folder daarbij ook nog," merkt hij
op tijdens de economieles. Achter-
in hetklaslokaal bestudeerteen
meisje haar Franse woordjes. De
rest is verdiept in het betoog van
leraarTon van deRijt. Een effec-
tennota rouleert in deklas. Voor
ruim tweeduizend gulden hebben
de leerlingen gezamenlijk aande-
lenDaf gekocht. „De beste manier
om duidelijkte maken hoeer op
deeffectenbeurs wordt gewerkt,"
zegt Van de Rijt. Hetresultaat is
dat debeurspagina in dekrant met
buitengewonebelangstelling
wordt gelezen.

De leerlingen dievan de mavo
naar de havo zijn overgestapt, kla-
gen over deenorme hoeveelheden
huiswerk. „Op de mavo deed ik
nauwelijks iets, maximaal een
kwartiertje per dag," ondersteunt
een leerlinge de stelling van haar
klasgenoot dat huiswerkkinderar- I
beid is. „Alleen als jeverliefd bent [
op de lerares is huiswerk maken
leuk," zegt Rob. „Dan lijken de da-
gen niet zo lang als normaal."
Gelukkig komt aan elke lesdag
ook weer een eind. Het logboek
van de havo-4 leerling wordt even
gesloten.

Het eindexamen lijkt ver weg en
onbelangrijk. 'Goede tijden, slech-
te tijden' krijgt voorrang. Met het
grootste gemak.

(Limburgs Dagblad
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werken en 'keet trappen'
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ZMetruim 1400 leerlingen en 110 medewerkers, Hiertoe behoren ook cursusen die worden ge-

is de MTS Heerlen de grootste instelling voor geven op verzoek van bedrijven en instellin-
middelbaartechnisch onderwijs in Limburg. gen.

UDeMTS Heerlen verzorgt onderwijs in tien stu-
dierichtingen. Het beleidvan de MTS Heerlen is in sterke ma-
Naast de2- en 4-jarige beroepsopleidingen te gericht op hetafstemmen van hettechnisch
wordt een breed scala aan cursussen aange- onderwijs op de arbeidsmarkt door het intro-

I boden, zowel overdag als in deavonduren. duceren van nieuwetechnologieën.

KMTS HEERLEN BIEDT PERSPECTIEF

UOP EEN UITSTEKENDE BAAN!
Je kunt kiezen uit 'n korte of lange opleiding.

U 2-jarige opleidingen: |k 4-jarige opleidingen:

" houtbewerken; " bouwkunde;

X* elektrotechniek; « " weg-en waterbouwkunde;
" procestechniek; " energietechniek;
" metaalbewerken; " meet- en regeltechniek;
" motorvoertuigentechniek. " elektronica;

" proces- en milieutechniek;
MÉÊ^ Oriënterende programma's "besturingstechniek; emWtffSÊÊÊÊKMM en schakelprogramma's. " werktuigbouwkunde;

W " onderhoudstechniek;

" motorvoertuigentechniek.

2 Aanmelden is mogelijk tot 1 maart 1992. |k
Inlichtingen, brochures en aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.

MTS HEERLEN
Schimmelpenninckstraat 1, 6415 GH Heerlen, telefoon 045-720440.I |

Een goede start voor
je toekomst!

Heb jebelangstelling voor de onderstaande opleidingen, ' ■
vraag dan een brochure aan.

MAASTRICHT, jTTfffffßß Adminstratieve beroepen,
telefoon: 043-620620 „ D u , rtl Commerciële beroepen,Pres. Rooseveltlaan 101, e . .... , r

t i A^ixinon secretariële beroepen,lel. U4J-ÓO I I zu. . , , __ " " " L i .._■
juxpo Informeer ook naar de I-jarige bedn/rs-
r\ i -j- d " j . " ." l administratieve opleidingOpleiding voor: Beroepen in de toeristische ADMINISTRATIE KORT
Open dag: 15fa£ari 1992 ORIËNTATIE/SCHAKELEN

van 10.00 tot 15.00 uur

. /, n~ c Adelbert v. Scharn laan 210,
_AA STSSSSusI M 043-636163.
/ SSSSSÜ - KORTc Beroepsopl. (mcl. Leerlingwezen) ~.. ~ ■_. j i rs- ■ '.X p.

r
ji"j. Opleiding voor: Handel en Dienstverlening.

X Dag-en avondopleidmqen _r _a „, „„ , «~„* I A
,a. . ~\ f p. Open Dag: 21-22 maart 1992Administratie/Informatica, Dames- en r 9

!«««..,->««

Herenkapper, Detailhandel, Bouw/ van 10.00 tot 13.00 uur.r Timmeren, Bouw/Metselen, Elektrotechniek H»V
Motorvoertuigentechniek, Metaalbewerken, , „,„
D l " l /-. Adelbert v. Scharnlaan 210, iProcestechniek, Opstap. T

, ..,,,,,,, jr r Tel. 043-636163. 4
Lagere Beroeps Opleiding voor de y

A ii . , detailhandel. f
■ , r*—-A^-Tk/r A Amalbergastraatl, A/7 SIGMA 232"

\. COIISCIS l°p|eidin9 voor:

t Individueel Voortgezet Onderwijs.
Elk kind staat bij ons centraal en krijgt alle
aandacht die het nodig heeft.

* takensysteem
* mentor uren

★ faalangsttraining
★ studievaardigheidstraining

:r d
e
a
b
geridin9

* clubs (o.a. fotografie, gitaar)
* maandelijkse rapportage naar ouders

IVOZATERDAG 14 MAART M_tUA
VAN 11.00-"!* 00 UUR raAIV

Zelfvertrouwen
is te leren...

Regelmatig starten wij onder
deskundige leiding van
Lucie v.d. Meerakker
{mannequininstituut Nathalie)
decursus:

Mannequin/Dressman
Fotomodel
Info: 045-422424

modellenburoxs
_%L

Leren dat kan !
Voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Vraag vrijblijvend onze folder.

* 046-750895
Centrum voor Basiseducatie

Westelijke Mijnstreek
Centrum voor Basiseducatie is een samenwerkingsverband van:

Centrum voorBasiseducatie Westelijke Mijnstreek Zuid,
Stichting Welzijn en Educatie Sittard,
Stichting Welzijnswerk Born-Susteren. oss?6

■ Ui
college/SANCTA MARIA

★ Informatie-avond voor ouders
Di. 04-02 20.00-21.30 uur

★ Proeflessen voor leerlingen
Di. 18-02 19.00-21.00 uur
Wo. 19-02 14.40-16.30 uur

★ Open dag
Zon. 22-03 14.00-17.00 uur

Scholengemeenschap voor mavo - havo - atheneum
Elbereveldstraat 105, tel. 045-413964, Kerkrade-West ».»-_i

, ,
+*

ST.-JANSCOLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP
Patersweg 40, telefoon 218666
Postbus 178, 6430 AD Hoensbroek

Gymnasium v/\^\
Atheneum ,/ 1 T l|

Mavo

Open dag
zaterdag 2 maart 10.00-13.00 uur
Om 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur
informatie over:- het (vernieuwde) brugklassysteem- de studie- en huiswerkbegeleiding- studietoelagen en kostenI _

* %#«#f MAA^TRIRHT -~—~~~~=***

■"■—'■■■■.v.„........ "'jfflffim, 'w ,/ffltywmmi%'/'// <?j^*<_>v, »■»- MWW> ■m,,„mM«t_»w»w»»— ■■

M I I V Vrydag
_^" 31 januari

14:30-16:30 uur
18:00-20:00 uur

' ImuiMiii—i■«..■■ —■■■■ „ n - —
Korte & L^e oplaidi^.... I M(?fe/(50 & TöCflflfeL..
Bouwkunde " , f -

«*«*«* I '^ J0U.....? |
raef studierichtingen:
- Energie-techniek
- Elektrische Installatie Techniek- Elektronica

Werktuigbouwkunde Gebruik van computers 1
mer keuzevak: bij alle studie-richtingen (!)
- Luchtvaarttechniek



DOOR GEERT DEKKER lichting afstudeerde moesten we
concluderen dathet voor velen een
zeer zware periode was geweest.
De meesten die hier kwamen, heb-
benvoor twee jaarhet licht uitge-
knipt en zagen pas op het aller-
laatsteen zwak schijnselaan het
einde van de tunnel."

Deze zomer studeert de tweede
groep afen daarna start naast de
parttime cursus ook een gewone
vierjarige dagopleiding tot leraar
techniek. De omgebouwde gym-
nastieklerarenzijn inmiddels aan-
genomen op scholen om een begin
te maken met de invoering van het
vak. Hier en daar is het al zover,
aan deKoningin-Gerberga-mavo
in Meerssen bijvoorbeeld, de scho-
lengemeenschapSwalmen en het
Grotiuscollege in Heerlen, maar
over anderhalfjaarkrijgt elkkind
in deeerste twee jaarvan de basis-
vorming minimaal twee uur per
week techniek.

Creatief

et de basisvorming worden twee
leuwe vakken geïntroduceerd,
chniek en verzorging. De oplei-

,lng tot leraar verzorging wordtoor zes Nederlandse hogescholen
geBeven, maar niet in Limburg.

,eraar techniek kun jein het zui-en wei worden: m 1939 begon aane Hogeschool KatholiekeLeer-den Sittard HKLS deeerste. Jrsnelde) omscholingscursus van
l*ee jaar.Een groepvan veertigraren biologie, geschiedenis, Ne-J^lands,maatschappijleeren

ging lassen en solde- ",n>kreeg electrotechniek, proces-c«nieken energietechniek.

, e een was werkloos, de ander had
Weinig uren, devolgende zag hetervangen niet meer zitten en weern volgende wist dat hij als jong-
* van zijn schooler het eerste uit

F* Vliegen.

|*raren economie, wiskunde, na-
Uurkunde of Duits kennen die
j?r°blemen niet, daarzijn er veel te
einig van, en het vak techniek

dekomende jaren ook op de, otninatie voor een fors lerarente-
e°?t.Landelijk wordt geschat dat
y "11993 vierduizend nodigzijn.

ccl werk aan dewinkel dusvoor,e Nederlandse hogescholen die,e opleidingverzorgen, waarondere HKLS, want er zijn er nu nogaar een paar honderd.

" e techniekleraren in spe krijgen
f 1Sittard een lesrooster voorge-
steld dat uitgaat van wekelijksWlntiguren studie.

*üat is een gemiddelde, maar de
leiding is groot," zegt Jos Smits,

i,a«groepleider techniek aan den^LS. „Toen vorig jaarde eerste

Smits israzend enthousiast over
debedoeling van het vak, daar is
hij tenslotte vakgroepsleidervoor.

„Ik ben het van harte eens met de
WetenschappelijkeRaad voor het
Regeringsbeleid die in 1986 stelde
dat techniek deel uitmaakt van het
culturele erfgoed van onze samen-
leving. De wereld is technisch,
iedereen krijgt er mee te maken.
Dat het toch zo weinig populair is,
ligt aan devaak theoretische intro-
ductiein het voortgezet onderwijs.
Maar techniek moet nu voor 75
procent een doe-vak worden, waar-
bij het noodzakelijke gepraat de
kennis moet aandragen waarmee
leerlingen op den duur problemen
kunnen oplossen. Als dat lukt,
wordt het het leukste vak op
school."

'En als het nu mislukt?
Ik durf het niet'
Techniek nog met angst en scepsis bekeken

De witte plaat kunststof moet in het raamwerk worden
geklemd en dan verhit door het verwarmingselement
over de mal van de Volkswagen Kever worden gedrukt.
Dan moet je deoverblijvende ruimte als een gek vacuüm
pompen om de soepele plaat in de vorm van het autootje
te dwingen. Leraar Maurice Nelissen doet het een keer
voor. „Wie volgt?" vraagt hij. Niemand. „Doet u hetmaar
voor mij," klinkt het.

DOOR GEERT DEKKER dere gevalom een wieltje zo lang
mogelijk te laten doen overeen
omwenteling.

Met het wagentje, dat een helling m
moet beklimmen, mag ook geëxpe-. jf
rimenteerd worden met voor- of
vierwielaandrijving en het ver-
schuiven van het zwaartepunt dooi Jdeballastof het motortje ten op-
zichte van dewielen te verplaat-
sen.

Record

paar het is toch veel leuker om
zelf te doen?" vraagt Nelissen.ra, maar als hetnou mislukt? Ik

°-rf het niet," zegt een van zijn ha-
o-2 leerlingen. Techniek in de

Rraktijk, aan het Grotiuscollege inHeerlen.

De tweehavo-2-klassen die deze
donderdagmiddagin januari les
hebben, hebben voor dekerstva-
kantie hetelektrotechnische deel
afgesloten en zitten nu midden in
een leerperiodeover aandrijving.

Een heleklas kan nooit met het-
zelfde bezig zijn, daarvoor is er te
weinig materiaal. Dus is er een
groep bezig met tekenopdrachten,
zijn anderen in de weer met tech-
nisch lego om wagentjes te bou-
wen diehet snelsteen helling
kunnen nemen ofom een mecha-
nisme te ontwerpen dater zo lang
mogelijk over doet een omwente-
ling te maken.

Nelissen probeert in het begin van
de les iedereen zo snel mogelijk
aan het werk te krijgen en dat valt
niet mee, hij moet overal tegelijk
zijn en deene kreet om hulp klinkt
nog dringenderdan de andere.

Drie jongens, bezig met het cursus-
boek technisch tekenen, weten
niet goed wat ze niet een opdracht
aanmoeten. Als ze een kwartier la-
ter aan de beurt zijn, blijken ze
naar deverkeerde opdracht geke-
ken te hebben. „O, moeten we die
andere doen?"

I^aar uiteindelijk zit iedereenvan
et groepje dat vandaag met deva-

..^ümmachine werkt meteen der-
'ë centimeter langKever-modeloorzich. Sommigen met een door
Missen vervaardigd exemplaar,.e meesten echter met hun eigen
rots. Bij het plastic omhulselmoetu een houten 'chassis' inclusiefssen en wielen gezaagd worden.j*lshet geheel in elkaarzit, maar
pt zal wel tot de volgende les du-eh, kunnen de leerlingen hetWagentje mee naar huis nemen om

in allerust een aandrijfme-
te verzinnen. Het nieuwe

ak moet tenslotte leren techni-che problemen op te lossen.

|*an het Grotiuscollege, mavo, ha-o en vwo, is men dit schooljaar
alvast begonnen met tech-

jj'ek.Leraar Nelissenhoefde deersnelde cursus in Sittard alleen
te volgen om zijn bevoegd-

eid te halen, eerder werkte hij aan
lts en de inspecteur stelde hem
van examenplichten. Schriftelijk

De opdrachten met het technisch
lego boeien meer. " Techniek in de praktijk: leerlingen van het Gro-

tiuscollege bij de vacuümmachine die een ver-
warmde plaat kunststof in het model van een
Volkswagen Kever moet dwingen. Aan het roer Da-
nielle Gunneweg. Foto: dries linssen

J?et het door het ministerievan
ter beschikking gestel-

ij geld(een ton) werd hetvroegere
j^ndvaardigheidlokaaltot technie-j^okaalomgebouwd. De brugklas-
,eh krijgen twee uur achter elkaarJ^enblokuur), detweede klassenRoeten het doen mettwee afzon-
derlijke uren per week. „We zijn

beetje op zoek naar de besteaanpak," zegt Nelissen.

„Maar ik ben er aan het begin van
het schooljaar expres niet mee be-
gonnen," zegt Nelissen, diezowel
bij de leerlingen als bij zijn colle-
ga's toch nog wat scepsis onder-
vindt over 'techniek. „Technisch
lego zou al gauwwat minder se-
rieus overkomen."

Hij vertelt ookover rapportverga-
deringen,waarbij hij onvoldoen-
des regelmatig met het slechte
schriftelijke deelmoet motiveren.
„Dan kreeg ik te horen: 'Hoezo,
schriftelijk bij techniek?'" Maar bij schemaatjes ingevulden somme-

alles wat deleerlingen doen, moe-
ten vragen worden beantwoord,

aandrijfwieltjes, kettinkjes en elas
tiekjes worden ingebouwd. In het
ene gevalom een voertuig zo hard
mogelijk te latenrijden, in het an-

snelling. Het motortje moet op de
slimste manier tussen tand- en

Het experiment met het wiel dat zo Jlangzaam mogelijk moet draaien
leidt vandaag tot een record. Met
gebruikvan bijna de helevoorraad 4
onderdelen slagen twee bollebozen 3
erin het motortje, dat minstenseen |paar honderd toeren per minuut
maakt, het asje aan het eindvan de ■
schakeling in meer dan zes minu-
ten maar één omwenteling te laten I
maken. 'Zo moet dus een horloge 3
werken' is de boodschap.

Aan het eindvan de les, vijftig mi- -;
nuten lijktergkort, zijn deKever- fbouwers inderdaad nog niet klaar, jVooral het wegknippenvan deran- »
den van het plastic model geeft
grote problemen. Voor je het weet *schiet de schaar uit en zit er een
scheur in je spatbord.

„Rotwerk," zegt een van de getrof-
fenen. Zijn onderstelvan hout ligt
gereed, maar met die scheur is het
een en ander nietmeer stevigaan
elkaar te bevestigen. Ongeveer vijf
minuten zithij te twijfelen. Naar
de leraar toe voor een nieuweoefe-
ning aan het vacuümapparaat en
opnieuwbeginnen of toch maar
een instabieleKever? De bel redt
hem uit zijn lijden. Tijdens het op- 'ruimen, wordt de conclusie getrok-
ken: „Het is wel leuk, maar het
blijft school."

tjes worden gemaakt.
Bij de opdrachten met lego gaat
het vooral om het principevan ver

Wat is er dan zo leuk aan?

„Het is leuk omdat techniek crea-
tiefis. Geen creativiteit die gericht
is op het mooie, het esthetische
zoals bijkunst, maar op het func-
tionele, het probleemoplossende."

" Vakgroepleider techniek Jos Smits van de HKLS
met door zijn studenten ontworpen en gebouwde
wagentjes. Foto: PETER ROOZEN

Smits noemt het technische pro-
bleem van dekurk dieuit defles
moet.

„Ga maar eens naar dewinkel om
tekijken watvoor oplossingen
men zoal gevonden heeft. Dan zie

jeniet één beste oplossing, maar
tal van mogelijkheden, elke met
haar eigen charme."
Als onderdeel van zijn lerarenop-
leiding liet hij studenteneens een
karretje ontwerpen en bouwen,
dat,met een geringebeginsnel-
heid, een zo langmogelijke weg

moest afleggen dooreen van de
gangenvan het gebouwvan de ho-
geschool.

„Het resultaat was even diversals
het aantal studenten. De een
bouwde een enorme bak, deander
had een muizewagentje. Bijvoor-
beeld dietwee ontwerpen bleken
elkaar wat betreft de afgelegde af-
stand niet veel te ontlopen. En af-
gezien daarvan volstaat het niet
om te zeggen: er komt er maar een
het verst en is daaromhet best.
Want diewinnaar is bijvoorbeeld
heel duur, of onpraktisch in het
'gebruik. Dan moetje weer zoeken
naar andere oplossingen. Daarom
vind ik techniek creatief."

Reclame
Het is een ambitieus doel om kin-
deren van veertien vaardigheden
bij te brengen om eenvoudige
technische problemen op te lossen,
weet Smits. Want ze krijgen lessen
over electronica, over metaalbe-
werking, energietechniek, proces-
regeling en robots. Door dieveel-
heid aan onderwerpen is er weinig
kans op diepgang,terwijl het bij.
het oplossenvan probleempjes
juist handig is als jedingen be-
grijpt en kunt verklaren, als je
weet hoe het allemaalwerkt.

Maar techneut Jos Smits kan er
niet mee zitten dat het maximaal
bereikbare in veel gevallen te hoog
gegrepen zal zijn. Het nieuwevak
zal sowieso goedereclame voor
techniek zijn.

„Die twee jaarzullen het beeldver-
drijven dat techniek saai is of to-
taal onbegrijpelijk. Want er zal al-
tijd wel iets blijven hangen van
begrip en als jeiets met je handen
doetkan het nietmeer saai zijn.
Techniek is zeer creatief, als het
maar verder gaat danpraten."

'Dit moet het leukste van de basisvorming worden'
Techniek zware klus voor biologieleraren

iVat Jos Smits betreft hoeven kinderen niet meer op te
■ïit te groeien tot a-motorische studiebollen, met twee
inkerhanden en allerlei wiskunde- of talenknobbels.Smits levert sinds een halfjaar aan de lerarenopleiding
n Sittard docentenafin detechniek, vanaf 1993 een ver-
plicht vak voor alle kinderen tussen 11 en 15 jaar. „Dit
tan het leukste vak worden van de hele basisvorming.
Mleen moeten we het beeldkwijtraken dat het niet meer
s dan banden plakken en stekkertjes aanzetten. We
noeten laten zien dat techniek creatief is."
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TECHNISCHE SCHOOL HEERLEN >technisch onderwijs voor leerlingen vanaf 12 jaarop A-B-C-D niveau

Burg. de Hesselleplein 31
6411 CH Heerlen
Tel. 045-713687

BOUWTECHNIEK INSTALLATIETECHNIEK
- timmeren - cv., gas, water, sanitair en
- schilderen dakbedekkingen- metselen
- meubelmaken/stofferen MECHANISCHETECHNIEK

- verspanende technieken
CONSUMPTIEVE TECHNIEK -plaatwerken
- brood-banketbakken - fijnmechanische techniek
- koken-serveren - diverse moderne lastechnieken

ELECTROTECHNIEK MOTORVOERTUIGEN-
- sterk-zwakstroom TECHNIEK J-electrotechniek - benzine-en dieseAen I
SPECIALE OPLEIDINGEN
voor leerlingen met een LBO- of MAVO-diploma: . --. ~"JL \ '

- een-jarige opleiding ter voorbereidiftg'MTS ' __Wr^jt^~r~^..,..,,..- een-jarige technische opleiding" boverigenoemde vaJyhtjMjgn Ag

Md 2oe& èorstroiTiifipiogelijèedeaiMMlS,biimem hetzelfde sfAoolbesto
M_«-i«nMMM_MMM^_^aM___M«__M«__^^MaMMi^^aa a-a>K

Rijkshogeschool Maastricht

FACULTEIT THEATER

Toneelacademie

De Toneelacademie Maastricht leidt op tot _
acteur en docent drama I regisseur.

De studierichting tot docent drama/ regisseur
kan zowel in een dag- als een part-time
opleiding gevolgdworden.

De Toneelacademie organiseert in '92-93

I Voorbereidend studiejaar
(min. 6 uur per week)
voor dag- en part-time opleiding

Inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen.
Brochure op aanvraag.

Lenculenstraat 31-33, 621 I XP Maastncht
Tel. (043) 46 66 90

_" -ri
i

DAG-AVONDCOLLEGE
VOOR MEAO
Informatie-avond aanbod schooljaar 1992/93
Woensdag 19februari van 18.30 tot 21 .00 uur

"^ Eenjarige opleidingen
*& Tweejarige dagopleidingen
's? Avondopleidingen
*& Gefaseerde beroepsopleiding voor vrouwen
os" Directiesecretaresse

"^ Administratieve spoedopleiding

De opleidingen worden gemoduleerd uitgevoerd en geëxamineerd.
Studiefinanciering mogelijk (afhankelijk van opleiding).

Voor meer informatie: (045) 712106

Advies- en Studiecentrum
Afdeling Dag-Avondcollege MEAO
Diepenbrockstraat 15, Heerlen

Uil I __^^R m '^? ? > f | TB» Jï^f^^ji Ikï i . * . | gw* A ï ÉP

üPEhDAG
Jo Middelbare opleiding

fmJt I voor administratieve en
economische beroepen 1 wmM

" studierichtingen:
* Bedrijfsadministratief
* Bestuurlijk wmmm
* Commercieel J
* Secretariaat
* Vrij

|^^ " Directiesecretaresse/
management-assistente

■ «Administratief
middle-management

" Korte opleiding Administratie

zaterdag 1 februari 1992 I
van 1 1.00-15.00uur

Meezenbroekerweg 5, Heerlen
P-" Telefoon: 045-724815 f--*

_L:_:_o>;_v>_:.-:^ , , ; , ..............~.v,^

ECONOMISCH I^OLLEGE
MBO op hoog niveau!

I

METEXAMENGARANTIE -aal# "* UAAIAM AM I GRATIS CURSUS
Boekhouden 70PK 111111^1 1111 n verband mcl

MBA IllfcWVll UIVyWI W|l/11l 75 jarig jubileum

NIMA-A Binnenkort starten in Maastricht, Heerlen, Roermond, bedrijfshogeschool

PDi Sittard-Weert *n Venl°
BASISKENNISmondelinge avondopleidingen boekhoudenKANTOORGERICHT in alle lesplaatsen in==UR NIMA-A —-=

~.««„. "-
examengarantie voor méér informatieDAGOPLEDNG SPD J ,

1/nwiu.iuinuuru
__

en gratis prospectus

=» Loonadministrateur SSL^
--**-~„-.-.*m.i 046-599559 (Sittard)PRAKTIJKDIPLOMA —— „f c/ .hr;il

,
o„

—' I boekhouden-TÜBA^SPDI =^---.
BEDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN Jk

LIMBURGSE SPD-OPLEIDINGEN BROUWERS
De Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen is (voorzoverhet onderwijs onder de reikwijdte van de wet valt)aangewezen op grond van deWet op hethogerberoepsonderwijs,i erkend door de Minlslervan Onderwijs en wetenschappen op grond van de wet opde erkende onderwijsinstellingen en behoorttot de Stichting hoger Onderwijs Zuid Nederland > <

IHKIHI■lIII ■^■^■iii |i|iimillHH'lllllll WWTW^ii ii ——————————————————————,—m—m——imi ■ ■ .- i ■ i ■ 11
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::::::ï:-:-:::-:::::::::::::::v;:;;:;:::;::::::::::x y 1 ..".".'":::'» i ' :' ':1 . ■ " " "/$&1 -__M' " m " '"&" " >'*'"":""m :">*2_F* :': 'Mm '__i_W'lr% f _Al*~ utp hliiï' in Heerlen
T \MWl^^^Wooi | :' theologie-opleidingen

-_% Tr» y_%- -j& verzorgen.

{" 'vr Open Dag:
g zaterdag 22februari a.s.

11.00 - 16.00 uur

, Graag ontvang ik documentatie oyer de ;
J opleidingen aan de UTP; ;

''' / '^.^^^^^^^mm^mmmm^mi J naam: ]
_W^^^_\ J^^^^B " adres: '■ ■^_f *AU _V ■ poste, en woonpl. ■:;x;x;SS.;S:':;.' Jj In ongefrankeerde envelop zenden aan: ]

llll?' : I UTP, Antwoordnr. 5051, 6400 WC Heerlen. ;
Z Bellen kan ook: 045-718520 I

Een open visie op theologie en pastoraat

SOIOOL METj _
Wt ooni^Moai. delnitieve keurs pas ie Was 'jfV/ 2 BRUGJARbN. ra de tweede kks 2eklas BQpphl

V/ / /jr met intensieve begeleiding: o.a. studielessen. .— lm 0I

■/ Qflr tatengst, c^sfexje. sbderen op scto/; |_\ I_\ n.ii
■ ’ jTT7 met/vistekeuzebegeleiding: o.a. stages

________
£ _.___, „ _ /fl■V t_Êt en mkstedowing; m^^^T^^

Jl L_w metsx tapportage en ouderavonden; JW^ _^k^_m <y lAm I hee/ i-rt f V F van 73.30 ’fll k„
:i ’LU met een boekenfonds en ruime pakketkeus. __^_^_\ _f > IA In '/ DERRVErVBERG $ ;,^',,,y-M
I fm |*<I Scholengemeenschap voor mavo en vbo Ikm I a's
f Roevoetsstraat 1a - 6301 XV Valkenburg a/d Geul - Tel. 04406-15051 IM I rijd

I"' ' DrI 1 ' me

E I ' Hij
Met een opleiding van eer

Slichling EuroAeadem1' ter
I Nederland St

I^^ OPLEIDINGSINSTITUUT ** £E „DE THERMEN" Cn *, -Raadhuisplein 15 Heerlen fcav^l w]
*^g Telefoon: 045-713717 * d'

Directie kun je alk kanten Op Medewerkster \)\m *a
Secretaresse _——^71^-~~-^ Reisverkeer en Toeri* *ai

Medisch ~^/ \\T~~"—~ Euro j6l
Secretaresse / \ Host/Hostess Qal

s'e'crSsse Receptioniste g^SS. ",esS Ï
_^i ge{

Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt Slu

-^ ttii
(Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering)

OPENDAG D^irUAR,m2 l
Informatie en aanmelding: jjlt
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717 öjI - ' de

ko

<
BROEKLAND COLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO h6431 LD HOENSBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL. 045-213675

Leerlingen geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs gedurende
2 jarenin heterogene klassen. ,

Daarna wordt beslist of de studie wordt vervolgd op de derde klas van
de afdeling Mavo of van de afdeling Havo.

4-maal per week huiswerkbegeleiding gedurende het gehele eerste en
tweede leerjaar.

Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo.

Zaterdag 22 februari PFN IA 11
van 10.30-13.00 uur wl fcll l#f!M

Inleidingen over de inrichtingvan de brugklas
om 10.45 uur, om 11.30 uur en om 12.15 uur.

\\\WmmWmmlmm^mmWm\WmmmmWmWm\mmWmWkm4, , > k
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Yvy 1;
WalraiKl \co//ege sittard

\ V
instituut voor open \'beroepsonderwijs '\ rN r

I
i

open |
dagen

L-— kJ sector techniek
januari 1992
:

10.00-15.00 uur ÊtltS
Valkstraat 10 lange opleiding: werktuigbouwkunde / elektrotechniekSittard fijnmechonische techniek /maateriaaltechnologie

tussenopleiding: elektrotechniek
korte opleiding: metaal / elektra

ï0.00-i4.oo uur laboratoriumonderwijs 'Montgomerystr. / lange opleiding chemie / medisch / laboratoriumtechniek iSittard technisch onderwijsassistent / materiaaltechnologie
tussenopleiding: chemie/laboratoriumtechniek

Postbus 5280 6130 PG Sittard tel: 046 - 5298^



DOOR LUC SQMERS

Aanleg en motivatie.Dat zijn deasPeeten waarop dekandidatenv°or deVlaamsepaardehumaniora
| borden geselecteerd. Want denk

niet dat de opleidingeen lui-I leventje garandeert.

j«^tegendeel, de leerlingen moetenI pel hard werken en maken echt
dagen. Zelfs in devakanties

| "toeten ze hier de paarden verzor-pn. Daar wordt een speciaalroos-
i r* voor opgesteld. Daarnaast moet■ieiook algemenevakken leren. Dus

"s jealleen maar goed kunt paard-
riJden, kom jeer echt niet.", "'e waarschuwende woorden ko-
"ten uit de mond van 'Pferdewirt-

|' Jphaftsmeister' Dirk Meylemans.
"'j is paardrij-instructeur, heeftpn degelijkeDuitse opleidingach-
*r derug en isverbonden aan de

in Bilzen.Dat
's een school voor gemeenschaps-
onderwijs, voorheenrijksonder-
*'js, te vergelijken met ons open-
baar onderwijs.
Ir> Bilzen stond ook de manege

i' *aar depaardrijlessen bij de start
1 de opleidingin 1990 plaatsvon-

J|en. Maar derespons was zó groot
latde manege daar al snel teklein

Vanaf 1 september vorig jaar
borden depraktijklessen danookpgeven in manege TerBiessen in
knaken, vlak naast deberoemdestoeterij 'Zangersheide'van multi-
miljonairLéon Melchior.

Bossen
jtüitersportcentrumTerBiessen% prachtig aan derand van de
uitgestrekte bossen bij Lanaken.yaar kun jeuren paardrijden zon-
der ook maar één auto tegen tekomen,
eigenaar Erwin Mechels: „De sa-

menwerking met de schoolkwam
eigenlijkheel toevallig tot stand.

In Bilzen konden geen extra stal-
len worden bijgebouwd. Wij heb-
ben hier debeschikking over veer-
tig stallen, waarvaner nu 23 in
gebruik zijn. Straks moeten we
weeruitbreiden, omdat steeds
meer mensen hier hun paard wil-
len stallen. De dierenworden na-
melijkperfect verzorgd door de
leerlingenvan deruitersport-
school. Ook de stallen worden
door hen schoongehouden. Dat
hoort bij de opleiding."

Ander pluspunt is, dat de 'bak'van
'TerBiessen' waarlijkolympische
afmetingen kent: ruim zestig meter
lang. „Heel fijn om les te geven,"
beaamtDirk Meylemans. „En je
kunt hier wedstrijden houden.Dat
is geen enkel probleem."

En nog een voordeel-noemtMeyle-
mans de samenwerking met 'Zan-
gersheide. „Daar worden paarden
gefokt diewij mogen gebruiken.
Want een heelbelangrijk onder-
deel in de opleidingis het 'toilette-
ren' van depaarden, hetverzor-
gen."

Vakken
Ook wordter naast dressuurrijden,
springen en terreinrijden met hin-
dernissen les gegeven in detheorie
en techniek van het paardrijden en
komen onderdelen als hoefsmede-
rij, didactischemethodeleer, recht-
en sportorganisatieen opvoedkun-
de uitgebreid aan de orde. Algeme-
ne vakken zijn: Nederlands, licha-
melijke opvoeding,Frans, geschie-
denis, aardrijkskunde, wiskunde,
informatica en toegepaste natuur-
wetenschappen. Duidelijk is dat
dit laatste vak vooral in hetteken
staat van het paard.

AOC is meer dan boerenschool
Leerling kiest eigen weg naar diploma

„Het Agrarisch Opleidingscentrum is meer dan een boeren-
school."
Ondanks deterreur van een bomvolle agenda nemen Twan
Bisschops en Mart Dings detijd om die stelling hard te ma-
ken. Samen vormen zij decentrale directievan hetAOC-Lim-
burg dat op 1 augustus 1991 dooreen fusie van de biologische
scholen in Heerlen, Horst en Roermond én demiddelbare
agrarische scholen in Horst, Roermond en Venlo is ontstaan.
De directiezetelt in de Bestuursacademie aan de Lindanus-
straat in Roermond waar tot dusver ambtenaren voor semi-
overheidsinstellingen werden opgeleid. Op 1 maart verhuist
de Bestuursacademie naar Tilburg en komen er nevenvesti-
gingen in Goes en Sittard.

DOOR JAN VAN LIESHOUT en spreidingvan het agrarisch on-
derwijs inLimburg nader dooreen
onafhankelijke deskundigezou
worden bezien.

Een begeleidingscommissievan
vertegenwoordigers van het
WOL-bestuur en de Voorlopige
Medezeggenschapsraadvan het .
AOC-Limburg, gevormd door de
Medezeggenschapsradenvan de
zes participerende scholen, trok dr
irAugust deVries, hoogleraar on-
derwijskundeaan de Landbouw-
universiteit te Wageningen, als
deskundigeaan. De Vries wees op
hetgevaar dat bij een concentratie
van alle middelbaaragrarisch on-
derwijs in Roermond - zijneerste
optie - de continuïteitvan de op-
leidingin deproductietuinbouw
niet zou kunnen worden gewaar-
borgd. Zijn tweede optie stemde
overeen met hetbesluit dat het
WOL-bestuur in tweede instantie
had genomen. Het werd daarom
het 'definitieve' besluit.

Hetpersoneel van deMiddelbareTuinbouwschool in Venloweigert
zich bij de liquidatievan zijn
schoolneer te leggen. De voormali-
ge Medezeggenschapsraad heeft
zich daaromwederom totzijn ad-
vocaat gewend.

„Het zal nog wel even durenvoor
een herschikking zalzijn geëffec-
tueerd," veronderstelt Twan Bis-
schops(47), dievóór zijn benoe-
ming tot hoofddirecteur van het
AOC-Limburg directeur van de
Middelbare Tuinbouwschool in
Venlo was. „Het wordt een kwestie
vanjaren, vooraleer hetwij-gevoel
inhouden gestaltezal hebben ge-
kregen. Te meer daar studenten en
docenteneen heelandere rol is
toebedacht.

Het stelsel van middelbaar agra-

Gedurig raadplegen Bisschops en
Oings spiekbriefjes. Namen en af-| kortingen zitten nog niet. Een en
ander is nog te inktvers.

Het AOC-Limburg is een van deeenentwintig agrarische oplei-: dingscentra, waarin het voorberei-
dend en middelbaar agrarisch; beroepsonderwijs in Nederland is

" opgegaan.

«e start inLimburg verliep alles-! behalve vlekkeloos. Het bestuur
i van deVereniging voor Voortgezet

Onderwijs in Limburg (WOL),
daaronder het agrarisch onderwijs
'n Limburg ressorteert, confor-
meerde zich met het adviesvan hel
hoofdbestuur van deLimburgseI Land- en Tuinbouwbondom het

| AOC-Limburg in Horst te vestigen.Het betekende dat deMiddelbare

' Tuinbouwschool van Venlo naar
| Horst zou worden overgeheveld.

Onder invloedvan de kritiek van'Venlo' herzag hetWOL-bestuur
*ijn besluit. In Roermond werd dehoofdvestiging gesitueerd, metHeerlen en Horst als nevenvesti-
gingen.De dienstentuinbouwzou

I Van Venlo naar Roermond en de
Productietuinbouw van Venlo naaiHorst worden overgeheveld.

Oe Medezeggenschapsraadvan de; Middelbare Tuinbouwschool inVenlo nam dat niet. Hij wendde
! ?ich tot de Geschillencommissiej dievond dat deraad zijn medewer-iting aan een fusie met de vijf an-

dere agrarische scholen in Lim-
burg mocht onthouden. In kort
geding bepaalde derechter dathet
vVOL-bestuur geenAOC buiten
de Middelbare Tuinbouwschool
Van Venlo om mochtvormen. Op
de valreep ging deMedezeggen-
schapsraad overstag, ondervoor-
waarde dat het plan tot situering

Op Vlaamse 'paardehumaniora'
moet je stevig aanpakken

Wallonië had al langer een ruitersportschool.
Vlaanderen kent sinds enige tijd ook een
'paardehumaniora', een middelbare opleiding voor
jongelui die van deruitersport hun vak willen maken.Eenmaal het diploma op zak kun jealle kanten op: op
sportgebied, zakelijk gebied, of een combinatie vanbeide. En wat met name 'paardgekke' meisjes wel zal
interesseren: de school ligt vlak over degrens in
Belgisch-Limburg. Je kunt er al terecht als jede
tweede klas middelbare school hebt afgemaakt.

De schooldagbegint overigens be-
hoorlijk vroeg: om zeven uur. Dan
komen de leerlingen met debus
bij de manege aan en moeten de
paarden worden verzorgd en de
stallenworden schoongemaakt.
Om acht uur begint de eerste
groep met een les paardrijden.
Daarna volgen detweede en derde
groepvan deklas, die in totaal 23
leerlingentelt.

" De drie mannen achter de Vlaamse
ruitersportschool: projectcoördinator René
Stulens, instructeurDirk Meylemans en Erwin
Mechels van manege Ter Biessen in Lanaken

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Tussen de middagvertrekt de bus
naar Bilzen, waar op schoolwordt
gegetenen gewoon lessen worden

gevolgd tot tien over vier. Daarna
koerst de bus weer naar de manege
in Lanaken waar depaarden op-

nieuw moeten worden verzorgd en
de stallen schoon gemaakt. Op
kwart voor zes tenslottezit ook dat
karwei erop. Een loodzwaar pro-
gramma dus.

ProjectcoördinatorRené Stulens
onderkent dat de opleiding niet ge
makkelijk is. „Je moet echtaan-

risch onderwijs is flexibeler gewor-
den. De leerlingkiest zijn eigen
weg naar het diploma. Er is een'
scalaaan opleidingsvarianten. De
leerlingzegt: 'Dat wil ik worden'
en de docent bekijkt welke modu-
len hij daarvoor moet nemen. Dat
zijn thematisch gerichte onder-
wijsblokken. Er zijn er nu al 300.
Er komen er nog steedsbij. Ik
vrees dat we op 600 zullen uitko-
men."
„De stagevormt een essentieel on-
derdeel van de opleiding-nieuwe-

" De directie van het AOC-Limburg. Links: Mart
Dings (54), tot voor kort directeur van het biolo-
gische school in Roermond; rechts: Twan Bis-
schops (47), tot voor kort directeur van de Mid-
delbare Tuinbouwschool in Roermond.

Foto: PAUL KUIT

stijl," vult Mart Dings (54), devoor-
malige directeurvan de biologi-
sche school in Roermond, aan. „De
leerling gaat met opdrachten naar
een bedrijf. De stages aan de Prak-
tijkschool in Horst zullen worden
verdrievoudigd. Daar ook zullen
de deeltijdopleidingen grotendeels
worden gegeven. Het deeltijdon:

derwijs, ookwel leerlingstelsel
genoemd, sluit naadloos op het
dagonderwijsaan."

Aan demodulen hangteen certifi-
kaat.
Dings: „Men onderscheidtkern-
certifikaten: voor modulen diealle
leerlingen moeten volgen. Profiel-

certifikaten dievoor bepaalde be-
roepen zijn vereist. En vrrje certifi-
katen. Alle certifikaten leveren
studiepunten op.Wie het voorge-
schreven aantal studiepunten
heeft behaald, krijgt een diploma.
Er zijn er vijf: een voor de veehou-
derij, een voor de plantenteelt, een
voor de groenvoorziening,een
voor debosbouw en cultuurtech-
nieken een voor bloemenbinden
en bloemenschikken.Een examen
commissievan vertegenwoordi-
gers uit het onderwijsen het be-
drijfsleven, bepaalt ofde leerling

onderwijs ’92
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pakken. Anders haal je het niet.
We zijn gestart met 25 leerlingen,
maar er zijn inmiddels twee meis-
jes afgevallen. Die konden wel heel
goed paardrijden, maar waren niet
goed genoegin de algemene vak-
ken."

Staken deze twee soms te weinig
tijd in de leervakken? Stulens gaat
niet echt dieper op devraag in,
maar meldtwel dat het toevallig
om twee Nederlandse meisjes
ging. „Je moet echt super-gemoti-
veerd zijn. Maar dan volg jeook
een prima opleiding. Jekunt ma-
negebeheerder worden, instruc-
teur, dierenverzorgerof veearts-
assistent. Ookkun jeverdergaan
als topsporter, maar dan heb jewél
een goed diploma achter de hand."

Omdat er zoveel aanmeldingen
zijn, wordt er zeer streng geselec-
teerd. Dat gebeurt in de laatste
week van junien de eerste week
van juli. Jemoet in elk geval de
tweede klas van de middelbare
school hebbenafgemaakt. De op-
leiding duurt vier jaar.Daarna kan
nog een specialisatiejaar worden
gevolgd, waardoor je eventueel
ook hoger onderwijskunt gaan
volgen.

Kosten
De kosten van de opleidingzijn
niet mals, maar ja: paarden zijn
ook niet goedkoop. Je hoeft alleen
het stalgeld te betalen. Dat be-
draagt zon 10.000 frank (550 gul-
den) per maand. Lessen, boeken
en het busvervoerzijn gratis. In
het tweedejaar moetje een eigen
paard hebben, alhoewel een leer-
ling niet hoeft te vertrekken als dat
financieel niet haalbaar is. „Dan is
er altijd wel een oplossing te vin-
den. Daar sta ik voor in," legt Dirk
Meylemans uit.

Voor degenen die te ver weg wo-
nen, bestaat de mogelijkheid om te
worden ondergebracht in een in-
ternaat in Tongeren. De kosten
daarvan bedragen 295 frank per
dag. Wie belangstelling heeft voor
de opleidingkan telefonisch infor-
matie inwinnen op nummer 09/32/
11/411618 (school) of 09/32/11/
711035 (manege). Jekunt ook eens
een kijkje gaan nemen op de ma-
nege. „Belangstellendenzijn altijd
welkom," aldusErwin Mechels.

daarvoorvoldoende kunde en ken-
nis in huis heeft."

Bisschops: „Door dit nieuwe on-
derwijsstelseltreedt de docent in
derol van begeleider. Aan hem
zullen hogere eisen worden ge-
steld. De Stichting Opleiding Agra-
rische Scholen voorziet in de
mogelijkheid tot bij- en nascho-
ling. Ook hebben de gezamenlijke
AOC's een landelijk overlegorgaan
in het leven geroepen, waardoor
kunde en kennis kunnen worden
uitgewisseld. De noodzaaktot sa-
menwerking wordt allerwegeon-
derkend."

Ofschoon elkAOC autonoom is,
wordt door de vijfAOC's in Zuid-
Nederland op directieniveaual
geestdriftig samengewerkt. In mei/
juni komt elk AOC met een school-
ontwikkelingsplan. Zij zullen tot
één onderwijsontwikkelingsplan
voor Zuid-Nederland worden uit-
gekristalliseerd. Daarin komt te
staan wie wat waar doet.

Ook op bestuurlijk niveau zal nau-
wer met elkaarworden samenge-
werkt. De Verenigingvoor Voort-
gezet Onderwijs in Limburg en de
Onderwijscommissievan de
NoordbrabantseChristelijke Boe-
renbond zijn reeds 'on speaking
terms'.

De perspectieven voor leerlingen
met een AOC-diplomazijn, vol-
gensBisschops, gunstig. „Een
AOC-opleiding betekent bijna ge-
garandeerde werkgelegenheid."

Toch daaldehet aantal leerlingen.
De biologische scholen zowel als
de agrarische scholenin Limburg
telden eens 1.500 leerlingen, 3.000
in totaal. Nu zijn dater nog 2.000.
Het aantal leerlingen op de biologi-
sche scholennam het laatste jaar
licht toe, het aantal leerlingen op
de middelbareagrarische scholen
verder af. Die daling schrijven Bis-
schops en Dings vooral toe 'aan
het negatieve imago dat de land-
en tuinbouwwordt aangepraat.'

Zij geven toe „dat de akkerbouw
het moeiüjk heeft; dat de mestpro-
blematiek niet gering is; dat door
schaalvergroting steeds meer prak-
tizerende boeren en tuinders afval-
len. Maar daartegenoverstaat dat
in deperiferie nieuwe werkgele-
genheid ontstaat. Daarom hopen
we het komend schooljaar met een
experimentele studierichting 'na-
tuur-, milieu-en landschapsbe-
heer' te mogen starten. Overigens
hebben we al heel wat in de aan-
bieding. Een AOC is meier daneen
boerenschool."
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Hogeschool Katholif. k e Li ik

L^K| OPEN DAG
OPLEIDING

S LERAAR BASISONDERWIJS

PABO

jf%Ê SITTARD

r£fl De opleiding leraar basisonderwijs (PABO) in Sittard kent naast de

4-jarige opleiding een verkorte 2-jarige studie én specialisatiemoge-

■K lijkheden. Als ook jijover enkele jaren een af-

wisselende en inspirerende baan wü\ kom dan fM
op zaterdag l februari naar onze open dag.

Beukeboomweg 24, Sittard (teL 046-599666) van 10.00tot 13.00uur

Beveiligingsbeambte m/v, '*_md-m»s->
een beroep met toekomst! mM

.jj^S' OPLEIDINGSINSTITUUT

Binnenkort start het rijkserkende -~-B //TlMr^lliO) ' '"opleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgeving met de ~=^^. II Jl Vr^ \r%volgende mondelinge opleidingen: "5^ JÜ—P

BEVEILIGINGSBEAMBTE
Basisdiploma: 1 februari in Sittard 'II
Vakdiploma: 1 februari in Sittard
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

B ASISIvII LIEUCURSUSï bij voldoende aanmeldingen.

Bel of schrijfvoor informatie en aanmelding naar:
OPLEIDINGSINSTITUUT OPB, postbus 609, 6130 AP Sittard,
tel.: 046-580578 of 040-860162. Dsoai

P bouwkunde; bouwlnformatica; »*^* ÊË
"iviele techniek/milieutechniek; architectuur <>

inttt
jces- en milieuchemie;procestechnologie;materiaalkunde j** ËÊËwmwmW_\

gietechniek; technische computerkunde; s-\ f ;£_* ’vatietechniek v/ f "SJJ" j||

—sic natuurkunde; besturingsiechnohgie _) O !'■"'■■
'—— ’ /MM* /schniek; ptvduktietechniek; constructeïtechnfek; £Z / fjnde; automatisering f J f_)

f bestuurlijke informatiesystemen; ó) f £" /’ technische informatiesystemen . f-— f __<
_________■,vhiÉihUßlsHiJihmulm 1 *? / *-I tweejarige dagopleiding w f O J

o 0I tnfo en aanmelding: Postbus 4456,64Q1 CZHeerten, ■*■» f J* /’ telefoon 045*734930. Aanmelding vóór 1 april as. -L* f O j
/ ' -ü
f Studiemogelijkheden: /rf ’/ -I // maiytisch-chemisch; orgmïsch-cftemisch; biochemisch; . // milieuchemisch; medisch-chemisch zr // ® /

f matyfisch~chemisch;organisch~chamisch Q /
/ Info en aanmelding:Postbus 5515, 8103 PD Sittard, «y— J
l telefoon 04&519204, Aanmelding vóór 1 april a.s. -Lm f

hogeschool heerlen /sl
Voor aanmelders augustus 1992:

INFORMATIEMIDDAG SECTOR TECHNIEK
WOENSDAG 25MAART 1992

I F/^»11
Waarom kiezen voor de
HEAO Limburg in Sittard?

lOm de aanwezige studierichtingen:
" accountancy;

" bedrijfseconomie;
" bedrijfskundige informatica;

" commerciële economie;
" economisch-juridisch;
" economisch-linguïstisch(NIEUW!).

2 De internationalisering van het onderwijs:
" een Engelstalige opleiding International Business

Administration;

" buitenlandse stages;
" buitenlandse gastdocenten;
" voor alle derdejaars: het vak European Business Studies.

De hogeschool werkt intensief samen met AngliaPoly-
technic te Cambridge en Chelmsford, de Fachhochschule
Köln en het Provinciaal Hoger Handelsinstituut te Hasselt.

3 Om de kwaliteit van het onderwijsen de marktgerichtheid
van het diploma.

Inlichtingen en aanmelding: H.E.A.O. LIMBURG
Postbus 5268
6130 PG Sittard
Telefoon 046-510641

DE WEG NAAR PERFECT PC - GEBRUIK
Automatiseringsopleidingen zowel aan
ons instituut als in uw bedrijf
D Cursussen afgestemd op uw specifieke wensen
D Zowel individueel als in groepsverband
D Dag- en avondcursussen
D Uitstekende lunch
D Kleine groepen (10.P.)
D Inclusief cursusmaterialen

Prijzen ? een goede opleiding hoeft niet duur te zijn !
Bel voor inlichtingen 045 - 421140

COMEv.o.f.
, . kf« Bunderhof 21
% WW 6418JZ HEERLEN

Wmm^mm^mm^mm^mm^mmWmm^mm^mm^mm^mm^mm^mmlmm^mm^mmWmmM^mmmum^mmmm^mmmmU^mm^mmmmmmmmmmmmm

/ COLLEGE X. X (^*^^^9 N.

necior. j.b.A. Hemricns J Alg. dir.: J.H.J. Schiffelers

4-jarige opleiding MAVO (evt. met beroepsgericht vak)
- eenjarige brugperiode MAVO-HAVO-ATHENEUM 4-jarige opleidingen voorbereidend en individueel beroepsonderwijs

met tussentijdse herschikking
- veel aandacht voor begeleiding " administratie (mcl. mach.schrijven en tekstverwerking)
- ongedeeld atheneum ' bouwtechniek - timmeren - metselen
- atheneum met Latijn " elektrotecnmek > w.o, elektronica en computerbestunng

~t^Z^l^^T\ i* -l '- vTrztgtg^ncl^stage en groothuishouding)- keuzemogelijkheden voor beeldende vakken en muziek . theoretisch beroepsonderwijs- MAVO ook volgens C-programma mogelijk .in a||e opleidingen computerles- royaal aanbod van buitenschoolse aktiviteiten . intensieve leerling-, huiswerk- en beroepskeuzebegeleiding
mm

_
mmmi

_
mm

__
m
_

m
_

mm
_

mm
__

m
_________ " programma's praktijk en theorie op A, B, C, D-niveau VBO/MAVO

»2*S!ii 1 liformatie-avonrf:Slnsdag 111 februari } aanv. 19.30 u. dinsdag 11 februari - aanv. 19.30 u.

OPEN DAG: zaterdag 15 febr. OPEN DAG: zaterdag 15 febr.
van 11.00-15.00 uur van 13.00-16.00 uur



DOOR GEERT DEKKER

öorothy uit Tanzaniaen Derick uit
Gambia denken na de eenjarige
opleiding tot Master ofBusinessAdministration naar hun land te-
J^g tekeren met een boodschap;
jjeanderen, uit Indonesië, Grie-

kenland en de Verenigde Statenhebben meer persoonlijke motie-
Ven voor dit met keihard werken
y°lgeboekte jaar. Want eenvoudig
ls deMBA-studie niet, devraagnaar bezigheden in hunvrije tijd issnel beantwoord. „Eigenlijk heb ik
Been vrije tijd," zegt Derick Mun-
sele.
ye gemêleerde samenstelling vanjjebijna driehonderdkoppigestu-
dentenbevolking van het RVB is

van de grote voordelen van de
Managementopleiding. „Het mooi-
s*e zijn de onderlinge contacten,"
J'indt Torn Capellini, deAmeri-
kaan, „een belangrijk deelvan de
ftudie bestaat uit discussiebijeen-
komsten in kleine groepen, waar
*e naar aanleiding van de stof

(. ttaar eikaars ervaringen luisteren."

Dagboek. JJe anderen vallen hem bij. De
hoogleraar is in veel gevallen niet
Meer dan een dirigent diehet zaak-

|Je in de gaten houdt. Gespreksstof
.|s er ten overvloede, want ervaring
|'s verplichtvoor de cursisten. Ca-; Pellini werkte acht jaarbij eenNewyorkse investeringsmaat-
! Schappij, Moedjiwati Sajid uit In-donesië hield zich vanuitDjakarta. Jjrie jaarbezig met de ontwikke-'. Mig van landbouwbeleidenVasilisi Wargaritis is vier jaarbij een

Atheense bank in dienst. Hun
of de nationale over-

heid of de Nederlandseregering
betaalt hun verblijf en studie inMaastricht. Kosten: enkele tien-duizenden guldens. De verwach-
ung is dat ze bij terugkeer promo-
tie maken om op een hogerepost
de managementlessen tekunnenI Uitvoeren.

; »Maar jemoet niet denken dat je
van vandaag op morgen alles ver-

I anderen kunt," lacht Dorothy Mas-

DOOR RIK VAN DRUTEN

»Goeiemorgen mevrouw, met
Leendersvan Brandenberg.

jjtkreeg net van de leraar door datftoy niet aanwezig was... Hij is wel
haar school gegaan? Dankijk ik
*ven of hij inmiddelsis gearri-
yeerd. Als hij ernog niet is, neem'k nogeven contact met u op."

Een gewone schooldag,even na
tien uur. JohnLeenders van delandgraafse scholengemeenschap
örandenberg (mavo en beroepson-
derwijs) belt de ouders van 'onge-
oorloofd verzuimende' leerlingen.

fien blik in het lesrooster, een tele-
foontje naar deklas enRoy blijkt
'och aanwezig. „Waar was jedan?"
vraagt Leenders als de scholier
*ich bij hem meldt. Verslapen,
luidt het antwoord. „Meld jedan

even bij mij," spreekt
Leenders de scholierstreng toe.
".Nu moet ik jemoeder weer bel-
len, want diewas natuurlijk in
Paniek omdat jenietop school
Was."

>.Afen toe moetje ze een beetje
Opvoeden," vindt Leenders. „Nukrijgt hij niet alleen van mij, maar
straks ook van zijn moeder te ho-ren dat hij zich aan de regels moet
houden."

Leenders houdt sinds het begin
Jjan dit schooljaar opBrandenberg
het 'ongeoorloofd verzuim' bij.
>.We spreken liever nietvan spijbe-len," zegt administrateur Jan Fi-
scher. „Leerlingenkunnen om veel
redenen afwezig zijn, spijbelen is
daar maar één van."

Directielid Math Gulpers stelt

voorop dat het spijbelen op Bran-
denberg nooit de excessievevor-
men heeft gehad diede buiten-
wacht soms veronderstelde. „Het
ongeoorloofd verzuim is hier hoog-
stens een procent of twee ge-
weest."

Niettemin kwamen ook uit Land-
graafalarmkreten, vooral vanuit
het welzijnswerk. „Daarbij ging
het echtervooral om leerlingen
ouder dan zestien jaar, diehunver-
plichte tien jaaronderwijs er al op
haddenzitten."

Sociale vernieuwing
Ook degrootste spijbelaar is ech-
ter vaak ooit begonnen met het
overslaanvan een uurtje gymnas-
tiek, erkent Gulpers. „Door vroeg
in te grijpen, kan jemet minder
zware middelen meer bereiken."

Gebrek aan mankracht, en geld
derhalve, leekroet in het eten te
gooien. Administrateur Fischer:
„We haddenal een paar jaareen
geautomatiseerde verzuimregistra
tic, beheerd door de schooladmini-
stratie. Het ministerie van Onder-
wijs confronteerde ons echter keer
opkeer met nieuwe bezuingingen,
waardoor we uiteindelijk de men-
sen niet hadden om het systeem
bij te houden."

Brandenberg klopte daaromaan
bij de gemeente. Met succes: via di
banenpool - een samenwerkings-
project in het kader van deSociale
Vernieuwing,formeel de stichting
Gemeentelijke Werkgelegenheids-
projecten - nam John Leenders
aan het begin van dit schooljaar
zijn intrek in een strategisch gele-
gen kantoortje bij de ingangvan
de school.

Aanvankelijk was ik wel bang
oor ditwerk de boemanvan de
chool te worden," erkent Leen-
ers, „irufor dat is ontzettend mee-
evallen." Een crucialefactor
leek de duidelijketaakverdeling
assen deverzuimregistrateur en
e directie. Leenders: ,',lk breng
iet verzuim in kaart, de directie
iepaalt of en zo jawelke maatrege-
ïn genomen moeten werden."

# John^Leenders van scholengemeenschap Bran-
denberg registreert de absenten.

FRANS RADE

ledere middag voorziet Leenders
de klasseboeken van felgele for-
mulieren, waarop de leraren de
absenten moeten invullen. „Het
systeem werkt goed, maar het staat
ofvalt met hun medewerking," al-

dus Leenders. Want in deeerste
pauze, zo rond tien uur, komen de
ingevulde formulieren bij hem te-
rug. „Veel verzuim hebben de leer-
lingen al van tevoren gemeld, bij-
voorbeeld dooreen briefje van de

ouders dat ze naar de dokter moe-
ten."

De rest van de in deklas ontbre-
kende leerlingen krijgt thuis tele-
foon. Tenminste, als er thuis een
telefoonaansluiting is. Juist van-
daag zit er een leerling bij waarbij,
datniet het geval is. Leenders:
„Dan faalt het systeem. Een brief
schrijven heeft geenzin, want dan
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Stuk voor stuk voelen ze zich uitverkoren: vijf studenten
van hetResearchcentrum voor bedrijfswetenschappen, of-
tewel het Nederlands internationaal instituut voor manage-
ment in Maastricht. Een weliswaar door de directie geselec-
teerd groepje om met de journalistte praten, en daarkies
jegeen ongelukkige zielen voor, maar hunenthousiasme
over dekans die ze gekregen hebben is oprecht.

onderwijs ’92

Keihard studeren voor
jezelfof je land
RVB Maastricht doet aan missie en zaken

sawe, die voor het stadsbestuur
van Dar-es-Salaam aan economi-
sche planning werkt. „Al ben je
wel voortdurend bezig de dingen
die jehier hoort te vertalen naar je
eigen situatieen zitje te denken
hoe dat thuis tot verbeteringen kan
leiden. Ik hou daarvooreen dag-
boek bij, in de hoop dat het alle-
maal nog een keer van pas komt."

Succes is echter niet verzekerd. De
eerste drie maanden, gezien als de
zwaarste van het hele programma,
moeten de studenten op een gelijk
beginniveau brengen, voordat ze
kunnen beginnen aan hun speciali-
satie. Voor twintig procent is het
verstouwen van deenorme hoe-
veelheden nieuwe kennis te veel.
Zij krijgen de gelegenheid eenvan
de kortere cursussen te volgen,
maar moeten danterug. „Mensen
met lege handennaar huis sturen
levert voor velen, vooral in de ont-
wikkelingslanden, een te groot
gezichtsverlies op," zegtRVB-rec-
tor prof. dr irR. Samson, „dus we
proberen ze nog iets te laten ha-
len."
Zambiaan Derick Munsele sloot de
zogenoemde aanpassingsperiode
maar net met een goed resultaat af.
Deze maand kon hij beginnen met
'accounting andfinance'. „Het is
echt zwaar," zegt devan huis uit
psycholoog wat somber. Maar in
Zambia staat de oprichting van
een effectenbeurs op stapel en hij
hoopt eenrol tekunnen spelen bij
de introductie.

Vraagtekens

'Lesjes in kapitalisme' zouden de
cursussen van hetRVB denigre-
rend genoemd kunnen worden.
Hetkapitalisme heeft gewonnen
en in de hele wereld, ook in Tanza-
nia zegt Dorothy Massawe, kampt
men met een kater van de geleide
economie. „Dat men overgaat naar
een markteconomie staat buiten
kijf," aldus Samson, „maar bij die
overwinningkun jevraagtekens
zetten." Wat volgens hem ookaan
het RVB gebeurt, want het zou erg
naïefzijn teveronderstellen dat
één model geschikt isvoor alle lan-

" RVB-directeur drM.S.S. El-Namaki.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN " Van links naar rechts Moedjiwati Sajid, Vasilis Margaritis, Dorothy Massawe,

Torn Capellini en Derick Munsele. Foto: frits widdershoven

den ter wereld. Het voorbeeld van
het Westen wordt niet overdreven.
Torn Capellini: „Het gebeurt na-
tuurlijk wel dat Amerikanen me-
nen te moeten vertellen hoehet
moet, maarook in de VS zelf
neemt diearrogantie toch af."

Zijn eigen aanwezigheid is daar
een voorbeeld van, zegt hij.Het
besef groeit dat er ookbuiten de
VS iets te leren is, en ookbuiten
Europa of Japan.

HetRVB wil dieuitwisseling van
ervaringen stimuleren, met als aar-
digebijkomstigheiddat daar ook
nog wat mee te verdienen is. Toen
het instituut begon, in 1952 in
Delft, was het een volledig door de
afdeling ontwikkelingshulpvan
het ministerie vanBuitenlandse
Zaken betaald opleidingscentrum
voor studenten uit deDerde We-

reld. De laatste jaren,en zeker
sinds deopening van de Maas-
trichtse nieuwbouw in 1990,richt
de directiezich met een gerenom-
meerdewetenschappelijke staf
meer en meer op het bedrijfsleven
in de helewereld. Met name in
Zuidoost-Azië en Oost-Europa is
het RVB nu een gewildepartner
voor managementadvies, training
en onderzoek. De door de Neder-
landse overheid gesubsidieerde
programma's maken nog 45 pro-
cent uit van het totaal.
Nog meer succes op de zaken-
markt zal dat percentageverlagen,
maar directeurdrM.S.S. El-Nama-
ki ziet een groter gevaarvoor die
programma's. Hij heeft geruchten
opgevangen dat ministerPronk
van Ontwikkelingssamenwerking
de subsidiesvoor op deprivate
markt succesvolle instituten wil
verlagen.

„Hijredeneert dat die instituten
dan ookwel zonder subsidie kun-
nen, een kortzichtig standpunt,"
zegt hij. „Zo worden we gestraft
voor ons succes en ontdoet hij zich
van instituten dieeen belangrijke
rol kunnen spelen in de internatio-
naliseringvan Nederland en ook
'het verkopen' van Nederland."

El-Namaki's hoop is gevestigd op
deTweedeKamer. Hijheeft begre-
pen, vertelt hij, dat diehet de mi-
nister heel moeilijk zal maken.

D66-Kamerlid Dick Tommei be-
vestigt dat: „Wij vinden dat inder-
daad de omgekeerde wereld. In de
nota diePronk binnenkortuit-
brengt, zal hij in eerste instantie
voorstellen het budget voor scho-
lingen onderzoek te verlagen,
maarvoor ons en het CDAen de
WD is een beperkingvan de mid-

delenvoor onderwijs- en onder-
zoeksinstituten diezich met de
Derde Wereld bezighouden niet
aanvaardbaar. Dan zal hij ook
voorstellen dezwakkere instituten
wat meer te geven. Dat kan niet.
Misschien dat er wel wat gescho-
ven kan worden, maar dan juist in
derichting van meer steun voor de
succesvolle instanties. Het RVB
heeft wat ons betreft weinig te vre-
zen, integendeel."
Pronk, zo zegt El-Namaki, beroept
zich op het argument dat 'dit soort
opleidingen' uiteindelijkthuis-
hoort in de ontwikkelingslanden
zelf. „Maar juist dieomgeving is zo
belemmerd," sputtert hij tegen.
„Deverandering van omgeving is
dehelft van ons succes."
Van Dar-es-Salaam en Athene naar
Maastricht dus. Wat vinden destu-
denten van de trots van Limburg?
Het blijft wat lang stil. Er zijn be-

langrijker dingen dan de eige-
naardigheden van Nederlanders.
„Warmer en vriendelijker dan de
Engelsen," zegt Muhsele uiteinde-
lijk. „Schoner, efficiënter en min-
der hard danNew Vork." denkt
Capellini. Dat beaamt Margaritis,
maar danin vergelijking met Athe-.
ne. „En tot mijn verbazingkregen "
we alvoor dekerstvakantie de
roosters voor januari.Maar ik ben ',
rond defeestdagen naar huis ge-
gaan en ontdektedat ik de chaos
en de troep daar toch wel een beet- \
jegemist had."
Het zit 'm niet in speciaal in Maas- !tricht, zo moeten we begrijpen, net'
zomin als het speciaal in Ensche-
de, München ofBordeaux zou zit- ':
ten. Het is het feit dat zoveel zo
verschillendemensen elkaar op
één plaats ontmoeten. Dorothy
Massawe: „We zijn vooral erg ge-
lukkig met elkaar."

De alarmkretenkwamen vooral uit de grote steden, maar
ook daarbuiten dreigde het spijbelen dramatische vormen
aan te nemen. Het begint met het ontduiken van de leer-
plicht, vervolgens verlaten de drop-outs zonder diploma het
onderwijs en hetverhaal eindigtaan de boorden van de sa-
menleving: langdurig werkloos ofzelfs crimineel. Zo luidde
althans het veelgehoorde scenario. Of dat beeld geldt voor
iedere middelbare school is op zijn minst onduidelijk, maar
het onderwijs neemt het zekere voor het onzekere en heeft
destrijd aangebonden met het ongeoorloofd verzuim. Wat
blijkt? De meest eenvoudigeoplossingwerkt het best: een
telefoontje naar de ouders, zodra een leerling niet komt op-
dagen. .

Alerte vinger aan de pols
doet schoolverzuim dalen

duurt het zeker drie dagenvoordat
we een reactie hebben."
In zulke gevallen probeert Leen-
ders niettemin toch een telefoon-
nummer te pakken tekrijgen
waarop een van de ouders is te be-
reiken, bijvoorbeeld op het werk.
„Kijk, er kan ook iets gebeuren.
Pas nog was er een ongelukje met
een leerlinge^ebeurd, maar we
konden de ouders pas bereiken
toen ik al met haar naar het zieken-
huis was geweest.Dat is erg verve-
lend."

Ook dat soort klussen doetLeen-
ders, met plezier zelfs. „Ik zit erg
centraal in het schoolgebouwen
dankrijg je dat snel. Leerlingen
komen hier niet alleenvoor ver-
zuimbriefjes, maar ookvoor wijzi-
gingen van het rooster en om aller-
lei zaken te melden." Leenders
vindt hetprachtig. „Ik voel me als
een vis in het water."

Voorbeeld
De Brandenberg-directie is min-
stens zo tevreden. Gulpers: „De
eersteweek moest Leenders de
helft van deverzuimende leerlin-
gen nabellen, omdat ze zich niet
hadden afgemeld. Nu zijn dat er
nog maar twee, drie per dag."

De daling van het ongeoorloofde
schoolverzuim blijkt ook uit de
contacten met de leerplichtambte-
naarvan de gemeente.„Elke zes
weken hebben we daarmee con-
tact. Vroeger moesten we meestal
zon twaalf leerlingen op jaarbasis
bespreken, nu zijn dat er nog maar
een stuk of vier."

Het succes van het Brandenbergse
project Preventieve Jeugdzorg,
zoals het officieel heet (met behulp
van het jongeren- en maatschappe-
lijkwerk gaat de school behalve
het verzuim ook allerlei andere
problemen te lijf)vindt navolging.
Het eenvoudig te bedienen compu
tersysteem (Leenders: 'Ik had nog
nooit met een computer gewerkt,
maar binneneen weekkon ik er
mee lezen en schrijven') wordt bin
nenkort gedemonstreerd aan be-
langstellende Heerlense onderwijs
instellingen.

„Ook daar is vaak het probleem
dater geen personeel is om de
computer te bedienen," zegt admi-
nistrateurFischer. julliehebben
een banenpooler, zeggen ze dan.
Maar diehaddenwij aanvankelijk
natuurlijk ook niet.Als jeiets aan
het verzuim wilt doen, moetje er
wel iets voor over hebben."
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ATHENEUM-HAVO-MAVO
Schoolstraat 16, Brunssum
Tel. 045-258616

★ éénjarige brugklas
★ op atheneum zijn ook Latijn, muziek, tekenen, handenarbeid

en een extra achtste vak als eindexamenvak mogelijk.
★ op havo kan muziek, tekenen en handenarbeid als

eindexamenvak gekozen worden.
★ op mavo is de keuze van handenarbeid mogelijk.
★ doorstroming van 4 mavo naar 4 havo

en van 5 havo naar 5 atheneum

OPENDAG I
op zaterdag 15 februari van 10.00-13.00 uur

AANMELDING:
Bij de directeuren van basisscholen in de omgeving zijn
aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.
Op aanvrage kan eveneens een aanmeldingsformulier worden
toegezonden.

INLICHTINGEN:
Voor nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken
met de rector. d*»»

DAGOPLEIDINGEN 1
MARKETING-EN
PR-MANAGER

; " NIMA-A/B en NGPR-A
" éénjarig

SPD. extra NIMA-A/MBA
" tweejarig r--~--'7

ALGEMEEN: \°'7
" computerpractica \ /
" studiefinanciering yl " start aug./sept. '92 A *

" informatie-avond / \
24 febr 19.00 uur / \

in samenwerking —
met de HEAO-Limburg

Bel 046-510641
Marlie v.d. Hoeven
of 076-250666/215389
voor de brochure

Si 29 JAAR
rmmu\Ip"3 KWALITEIT
\mmm3 U IN OPLEIDEN

TOERISME
n september starten weer onze avondcursussen

SEPR 1 - vakbekwaamheid
SEPR 2 . handelskennis
MIRT . inkomend toerisme

Studiegids op aanvraag

BmFWUBCD
academie voor toerisme
molenberglaan 71, 6416 EL heerlen
tel. 045-714258

-f*m, OPLEIDINGSINSTITUUTm wDE THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

I Telefoon 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de erkende

onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen
de reikwijdte van de wet valt. .

In maart starten de cursussen
* Middenstand
* Praktijkdiploma Boekhouden
* Moderne bedrijfsadministratie

* Tekstverwerking Word Perfect 5.0 of 5.1
* Basiskennis informatica

* Lotus 1-2-3
* dßase 111 +
* Notuleren

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen. Tel. 045-713717. 05073

iScll College
Heerlen ' Maastricht Roermond

INVESTEER IN JETOEKOMST
Zoek je een opleiding, waar je niet ondergaat in de
massa en waar nog aandacht wordt besteed aan je
persoonlijkheid, inzet en discipline? Kom dan naar de
universiteitsstad Maastricht. Hier in deze, bij uitstek
Europese stad, ontmoet jeveel mensen uit andere lan-
den en het buitenland is om de hoek.
een- en tweejarige dagopleidingen:

KHO BEDRIJFSKUNDE
MARKETING/MANAGER
MIDDLE MANAGER
EURO/PR MANAGEMENT ASSISTENT
DIRECTIE/MEDISCH/JUR. SECRETARESSE
INTERNATIONAAL SECRETARESSE
TOER. MANAGEMENT ASSISTENT
TOERISTISCH MEDEWERKER

OPEN DAGEN:
29 februari, 28 maart, 9 mei

telkens om 11.00 uur.
Managementopleidingen:Lambertuslaan 9, Maastricht

Secretariële en Toer. opleidingen:
Stationsstraat 17,Maastricht

Studiegids aanvragen:043-218095.
Studiefinanciering WSFIB+

9_M IUI UUIVIATICA-OPLEIDINGEN
IvJ Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

- AMBI-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6

- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II
Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.
dhr/mw/mej: 'opl.:
adres: tel.:
woonpl.: lft.: _

ERKENDE LICHAAMS-
VERZORGENDE OPLEIDINGEN:

Inclusief manicuren. Voet- en schoenkundige oplei- Voor het enige erkende NGS-
Dag- en avondopleiding. ding voor het enige erkende -diploma.
Normale leerperiode 2 jaar. SEPVO-diploma. Dag- en Lesdag: zaterdag van 9.00 -
Spoedopleiding 1 jaar. avondopleiding. 13.00 uur.
Lid van de VAKOS. Leerperiode 18 mnd. . Leerperiode 9 mnd.
Diploma STIVAS. Aantal lesuren: 250.

Lid VOV.

Erkend door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen op grondvan de Wet op de Erkende
Onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen

——^_————-i———^m—de reikwijdte van de wet betreft. BEEÏB

" AANMELDEN
DAGELIJKS

I

/^LIMBURGSE
e\ m7<^m^ \ AKADEMIE VOOR
\&XX)\ LICHAAMSVERZORGENDE

BEROEPEN
OPLEIDINGSINSTITUUT

Studeren bij Van Mierlo
is vertrouwen op kwaliteit.
. , . ._ ... Voorlichtingsavond op di. 28 jan- T

Heel.eïXSe"oKard «■" »?-3(fuur in het voormalige
met onze mondelinge avond- Coriovallum College. Klompstr. JU

opleidingenvoor te Heerlen. J
8.K.8, basiskennis boekhouden
P.D.B, praktijkdiploma boekhouden so ' N s

M.B.A. moderne bedrijfs- v*administratie ' " " " "S.P.D. staatspraktijkdiploma
————*——-voor kt/IAfX/fïEPT Obedrijfsadministratie K *JKf -_.Vll.L__,I_\..LW

Erkend o
door , N s ' v
de minister -»
van Onderwijs en Schoutstraat 8. 6343 CS Klimmen
Wetenschapper, op Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen
nSeonderwTsinstellingen. Tel. 04459-1782 Tel. 045-715248 If

" h,

J 8'

' i , si,

\J(O Lr .\J ;
jfflA ILoPo(So(0)o 99Mo|©Ik^@fldlw ;

la
d«

Bemeiergrubbe 2 Verzorging Mode en kleding j
6226 NK Maastricht inTel. 043-620743/620340 J

h
Fax: 043-623273 J

Verkoop Uiterlijke verzorging £

nPFN DAG 1
UI bil Ufllfll 22 februari 1992 van 11.00 tot 14.00 uur V

8ï

* Stage in het derde en vierde leerjaar
* Uiterlijke verzorging als enige in de regio
* Veel aandacht voor leerlingbegeleiding hi

039» Sl
* *

BUSINESS
MARKETING/

MANAGEMENT/PR.
EUROMANAGEMENT
HOTELMANAGEMENT

SECRETARESSE
TOERISME

RECEPTIONISTE
HOST/HOSTESS

■i

Ben jij ook geïnteresseeerdin een dynamischetoekomst en
goed onderwijs met een europeeskarakter (1 of 2 jarig).

Stuur dan snel onderstaande bon op of bel even:

OPEN DAG
VENLO

Hotel Wilhelmina (t.o. het station)
12 febr. 1992

Aanvang:lB.oo TOERISME-HOTELMAN.
HOST/HOSTESS-RECEPTIONISTE

Aanvang: 19.45 BUSINESS-MARKETING/
MANAGEM./PR-EUROMAN. SECR.-REC.

MAASTRICHT
Helmstraat 3-5 (Geb. "Entre Deux")

13 febr. 1992
Aanvang: 18.00 uur TOERISME-HOTELMAN.

HOST/HOSTESS-RECEPTIONISTE
Aanvang: 19.45 uur BUSSINESS-MARKETING/

MANAGEM./PR.EUROMAN.SECR.-RECEPT.

lÊPpUu-PaTJÖ Algemeen secretariaat
mXi__wÉ&h teL: 04052 m

■PJÖKft JU + NOTENBOOM
W£P\\_ï_i_i_\ laat het samen gebeuren

I BON VOOR CARRIÈRE PERSPECTIEF
I Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegids. I
■ naam
I adres «■; 'ILDI

p.c./plaats I
| gefrankeerd sturen naar centr. adm: _i |
I Instituut Notenboom postbus 307. 5600 AH Eindhoven

Erkend door de minster van Onderwijs en Wetenschappen, opgrond van de
I wet erkende onderwijsinstellingen voorzover hetonderwijs onderderet\ wijdte

vande wetvalt

d Erkend doorde
Minister van Ondeiwijs &, Wetenschappen opgrond

_. — __««. rfv m-m van de Wet °P da ert<endePIP V\P I onderwijsinstellingen.

■ Praktijk Diploma informatica I en II

WordPerfect en PlanPerfect 5.1
O B] dßase lil plus of IV

Lotus 1.2.3.
'm Startcursus PC (MS-DOS)

I— m Gevorderd PC gebruik

< MS-Windows

*^- I Notuleren
I I Administratie voor de zelfstandige

Diverse examens van het
f\ mmJ% EXIN te Utrecht worden afgenomen
V—' ——i in ons instituut.

(045) 21 17 33
"—— Hommerterweg 224 Hoensbroek

opleiding - advies - begeleiding

.—i —^ N

:s *WW EXPORTSLACHTERIJ gj

benedik <:
VII
i

A. BENEDIK & ZN. B.V. E
EXPORTSLAGERIJ LANDGRAAF

ai
i

Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele g(

CHAUFFEURS
- in het bezit van het chauffeursdiploma S- enicje ervaring vereist- leeftijd tot 30 jaar

Gaarnetelefonisch reageren van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnr. 045-325000
A. Benedik & Zn. B.V.
Vogelzankweg 245
6374 ACLandgraaf om*I

_^\_>_L. r
* UITZENDORGANISATIE J P

___■■■_________! ■_B______________________r^P»THFPPfJ^W'F¥»P»'P*"f^ V
8
V

Staff Planning vervult vacatures m/v op middelbaaren hoger niveau voor tijdelijke functies o' j|
tijdelijke functies meteen vast karakter. Ze biedt daarmee de beste wegvan werknemer naai' c
werkgever. De zorgvuldige en vroegtijdige selectie zorgt ervoor, dat ambities naar boven s
komen en datde juiste mensen totvolle tevredenheid op de juisteplek terechtkomen. Zo levert $

Staff Planning al 13 jaar maatwerk voor de secretariële, administratieve, technisch- 'administratieve en commerciële sector. >,
k
li

StaffPlanning Nederland B.V. zoekt in verband metuitbreiding voor haarvestiging Maastricht i
een: .

i'

assistent manager !
werving & selectie m/v ;

V

Functie profiel:
U houdt zich bezig met de werving en selectie van personeel, met middelbaaren hogeroplei-
dingsniveau,voor vastebanen. U onderhoudt intensieve contacten metrelaties én prospects-
Voorts interviewt u kandidaten en stemt u vraag en aanbod op elkaar af. Uiteraard komt hief
ook een gedeelte administratieve afwikkeling bij, waarvoor ondersteuning van een secreta-
resse aanwezig is. U werkt samen meteencollega assistent, een secretaresseen uw manager.
Zeer zelfstandig, in klein teamverband meteen geheel eigen omzetverantwoordelijkheid.

j
Functie eisen:
- HBO werk-en denkniveau;
- 2 jaarervaring in een commerciëlefunctie, in zowel acquisitie én relatiebeheer;
- van nature slagvaardig en zelfstandig;
- administratief/organisatorisch sterk;
- woonachtig in Zuid-Limburg;
- leeftijd 25-29 jaar.

Wij bieden:.
- prestatiegerichte omgeving bestaande uit dertig jonge collega's, verspreid over zeven l

vestigingen;
- goede arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijkereactie kuntu richten aan de heerL.M.L. Theunissen, managervan devestiging I
Maastricht. Adres: Stationsstraat 21, 6221 BN Maastricht. Tel.: 043-255050.
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Turk in Nederland,
Nederlander in Turkije
Studenten tussen twee onderwijsculturen

DOORHATICETOKGÖZ

grote rol. „Veel ouders geloven dat
alles goed zal gaan als ze het kind
in Turkije achterlaten," zegt De-
mirhan. „Maar de ervaring leert dat
dekinderen er alleen maar onge-
lukkigvan worden, en datneem ik
de ouders zeer kwalijk."

kije. De angst dat het kind 'verwes-
terst', deTurkse normen en waar-
den vergeet, speelt hierbij een'1 Enschede geboren Iskender be-hoort tot de tweede generatie Tur-ken in ons land. Tot zijn twaalfde

g!ng hij naar een Nederlandse ba-
?Jsschool.Lol trappen en deruige
J°ngen uithangen in deklas, is het
enige wat hem is bijgeblevenvan
"e lagere school.De angst van zijn
°uders dat hun zoon ooit in de goot
*°u belanden, was dereden om Is-
kender in 1982 bij familie in Tur-Ne achter te laten. Acht jaar later
Keerde hij echter terug naar Neder-
land en begon hij in Nijmegen metac studieCultureel Werk.

!skender is een van devele Turkse
Jongeren, diena debasisschool te-
ruggekeerd zijn naar Turkije om
«aar verder te gaan met hun oplei-
""ig. Echter nietvoor lang, want
°ndanks de motivatievan dejon-geren valt het leven en de oplei-
ding in het eigen landvaak tegen,
'elen keren na een tijdje met han-
jjendepootjes terug of blijven in
fUrkije om te trouwen ofte wer-ken.
Kofferkinderen' noemen de jonge
Pendelaars zichzelf. „Je wordt van

ene land naar het ander ge-beurd. In feite weetje gewoon niet
jeaan toe bent," vertelt

%nur Aydin. Ook zij vertrok na deNederlandse basisschool naar Tur-*%. Vorig jaar maartkwam ze te-
naar Nederland. Aynur: „Het

Sing nietmeer zo goed op school
*n ik wilde alleen nog maar weg""'t Turkije." Volgende jaargaat ze
J'eer studeren. Nu volgt ze een Ne-derlandse taalcursus.

Hoge verwachtingen
Voor de meeste 'teruggangers' zijn
deeerste maanden in Turkije span-
nend. Immers, ze kennen het land
en de cultuur niet en ook het on-
derwijs wil nogwel eens verschil-
lenvan dat van Nederland. Met
frisse moed beginnen ze aan hun
nieuwe leven, dat allesbehalve
makkelijk is. „Ik had hogever-
wachtingen, maar datviel allemaal
erg tegen. Ikkon het maar vier jaar
uithouden," zegt de 18-jarige
Ilknur Aksakal.

schoolbinnen komen. Anders dan
dcNederlandsekinderen, groeien
buitenlandse kinderen tweetalig
op. Het mondelinge gebruik van
dc Nederlandse taal valt mee, maar
als het om Nederlandse spellings-
regels gaat, vallen dc kinderen
vaak buiten dc boot. „Dc leer-
krachten missen nogal eens dc
vaardigheid om allochtonekinde-
ren te begeleiden. Dc kwaliteiten
van dckinderen worden onderge-
waardeerd. Zokan het gebeuren
dat een intelligente leerling het ad-
vieskrijgt om toch maar lbo te
doen," zegt Demirbas. „In plaats
van dat advies te volgen, sturen dc
ouders hun kinderen dan gewoon
naar Turkije."

Dat is ook dc ervaring van Isken-
der. Na dc basisschool kreeg hij
het advies om naar een 'schakel-
klas' te gaan. Een school voor bui-.
tenlandse kinderen met taalproble-
men. Iskender: „Zeroepen dat
buitenlanders meer kansen moe-
ten krijgen, maar na dcbasisschool
wordt je al afgeschreven."

Dat een in Nederland geboren
kind geen succes kan hebben in
het vaderland van zijn ouders staat
nietbij voorbaat vast. Maar toch is
er in vele gevallen sprakevan mis-
lukkingen teleurstelling. Meestal
verliezen dc leerlingen ook nog
kostbare jaren. Ilknur: „Als ik had
kunnen kiezen, had ik mijn oplei-
ding onafgebroken in Nederland
gevolgd."

Inhoudelijk, vinden Ilknur, Isken-
der en Nuray zijn dc jaren in Tur-
kije goeddeels verloren jaren. Toch
hebben ze ook wel positieve din-
gen gezien in dcTurkse opleiding.
Aynur: „Ik ben zeer jongzelfstan-
dig geworden. Ook heb ik geleerd
om te vechten voor jetoekomst,
zonder daarbij jezelfvertrouwen te
verliezen." En dat geldtvoor dc
meeste teruggangers: dat ze zich
veel volwassener voelen dan hun
Nederlandse leeftijdgenoten. Voor
hen is het leveneen soort race, die
ze zonder kleerscheuren moeten
zien te overleven. Ilknurklaagt
dan ookover dc luiheid en gemak-
zucht van haar Nederlandse klas-
genoten.

Iskender is vooral blij dathij dc
Turkse waarden en normen heeft
leren kennen. „Vroeger schaamde
ik me voor mijn Turkse afkomst,
maar nukan ik met trots zeggen
dat ik een Turk ben. Onze cultuur
en warmbloedigheidzijn te mooi
om ze te ontkennen."

„Ik was 'de Hollander' in de ogen
van mensen, omdat ik gebrekkig
Turks sprak. Ook op school was al-
les vreemd voor me; veel discipli-
ne, roddelen en zware straffen."

Net als Aynur is Ilknur vrijwillig
teruggekeerd naar haar vaderland.
Al snel merkte ze echter, dathet
leven in eigen land moeilijk isvoor
een 'NederlandseTurk. Ilknur:

Discipline
Tewijl hetvoor scholieren in Ne-
derlandheel gewoon is 'een grote
mond' te hebbentegen hun leraar,
is dat in het Turkse onderwijssys-
teem ondenkbaar. De leerling

make-up of sieraden zijn streng
verboden. „Ik was niet onderdanig
genoeg volgens de leraren en ze

moet veel respect tonen voor de
leerkracht en de scheiding leer-
ling-leraar is sterk. Ook moeten de
scholieren gedurend hun middel-
bare opleidingeen schooluniform
dragen. De meisjes dienen sober
gekleed te zijn; lange nagels,

**acte cijfers over Turkse jonge-
die hun opleiding in Nederland

hebben voor een oplei-ding in Turkije, zijn er niet. Vol-gens beleidsmedewerkervan hetCNV TalipDemirhan komt dat
''oor de ouders, die hunkinderenvaak overhaast achterlatenin Tur-

De Aloysius Stichting bestuurt twee scholen in Lim-
burg, scholengemeenschap De Hamert in Wellerlooi en
een school voor zeer moeilijkopvoedbare kinderen in
Heibloem, De Widdonck. Het waren er wel eens meer en
het waren er wel eens minder, want de stichting begint
scholen, neemt ze over, heft ze op en stoot ze af.

DOOR GEERT DEKKER

Broodbakkers met idealen
Aloysius Stichting bestuurt honderd jaar scholen

hebbenvan dirigisme. „We bieden
overtuigde zorg voor kinderen die
het moeilijk hebben. Het klimaat
moet sfeer, betrokkenheid en
warmte uitstralen, want juistvoor
dezekinderen is alleen corrigerend
optreden geen uitkomst. Ze heb-
ben heel veel achter derug," zegt
Boonen.

Afscheid
DeAloysius Stichting zal zich
meer en meerrichten op het spe-
ciaal onderwijs, denkt ook Boo-
nen,een onderwijsrichtingwaarin
landelijke samenwerking nog
voordelen heeft. Dat nut laat zich
watbetreft basisscholen, mavo's
en beroepsonderwijs steeds moei-
lijker bewijzen. De door het minis-
terie van Onderwijs gestimuleerde
schaalvergroting gaat hand in
hand met regionalisering, in de
vorm van brede scholengemeen-
schappen.

In deeerste gesprekken over de
festiviteiten voor het honderdjarig
bestaan van de stichting dat vorig
jaardecember gevierd werd, deed
bijvoorbeeld detechnische school
in Wolvega nog mee, maar in 1989
kwam het bestuur in handen van
een andere organisatie. En De Ha-
mert in Wellerlooi is in gesprek
met het Thomascollege in Venlo,
om de mogelijkheden van een fu-
sie te onderzoeken. Het zal de vol-
gende schoolzijn dieAloysius
'verliest' aan een regionaal be-
stuur. Na de 'top' in de jarenzestig
is het scholenbestand van de stich-
ting ondertussen gehalveerd.

Zelfs Widdonck-directeur Boonen
kan een afscheid van de stichting
nietuitsluiten. „Als jeeen kleine
school wordt, is het heel moeiüjk
om in je eentje te overleven. Na-
tuurlijk praten wij ook met scho-
len in onze omgeving, maar ik
weet niet hoe dat zal aflopen."

Pessimisme over detoekomst van
Aloysius is aan broeder Leonardo
niet besteed. „Afgezien van het feit
dat het voortbestaanvan de orga-
nisatieop zich geen doel is, zullen
er altijd groepen kinderen zijn die
erbuitenvallen. Daar richten wij
ons op. En deviering vorig jaar
was een grootsucces, toonde aan
datwij een levendige stichting
zijn, omdat we bereid zijn ons aan
te passen aan nieuwe ontwikkelin-
gen.We hebben reeksen compli-
menten gehad, ook van staatsse-
cretaris Wallage. Waarom denkt u
dat we als adviseur gevraagd zijn
bij het opzetten van samenwer-
kingsverbanden in het speciaal
onderwijs? Echt niet omdat we op
onze laatste benen lopen!"

" Adjunct-directeur HansKanters (links), leraar
brood en banket Guus van Gogh en leraar Theo
van der Meer in het baklokaal van Aloysius-
scholengemeenschap De Hamert in Wellerlooi.

JAN PAULKUIT

Maar, in determen van devoorzit-
ter van de stichting (gevestigd in
het Zuidhollandse Voorhout), goe-
de mannen zijn er ook in Weller-
looi.

vakonderwijs: bouwen (timmeren)
en vooral brood bakken.
In de jarenzestig van deze eeuw
waren zeven van detweeëntwintig
Aloysiusscholen bakkers- en ho-
reca-opleidingen, onder andere in
Maastricht.
De laatstetwintig jaaris de aan-
dacht verschoven van het lbo naar
het speciaal onderwijs. „Onderwijs
voor kinderen waar anderen geen
tijd voor hebben," zegt voorzitter
Leonardo van Dijk, „dat was het
uitgangspunt en dat is het nu nog
steeds."

De ZMOK-school (voor zeer moei-
lijk opvoedbare kinderen) De Wid-
donck in Heibloem, nam in 1956
hetroer over van de kloosterscho-
len in dieplaats. Er is een internaat
aan verbonden, met honderdkin-
deren tot achttien jaardieuit heel
Nederland komen. Op de school
zitten negentig kinderen, tot der-
tien jaar oud. Zestig van hen zijn
intern.

Directeur TheoBoonen moet, ge-
lijk de stichtingsidealen, nietveel

Guus van Gogh, leraar op de afde-
lingbrood en banket, klinkt ook
als een idealist.„De jongens leren
hiereen vak waarmeeze zich kun-
nen redden in de maatschappij.

Dat is volgens mij duizend keer zo
zinvol als het met horten en stoten
doorlopen van de mavo of havo,
waarna ze als zestien- ofzeventien-
jarigevolledigaan hun lotzijn
overgelaten."

Banket bakken is de oude liefde
van deAloysius Stichting. Vanuit
Amsterdam trokken de broeders in
1852 met de moeilijkste straatjon-
gens naar Heibloem, bij Heythuy-
sen,om temidden van het niets
een bestaan op te bouwen. Het
voorzien in de eerste levensbehoef-
ten is daarna de basis geweestvan
het door de stichting begonnen

Broodbakken

in 1968('met vele anderen') uit de
congregatie. Van der Meerwas on
dertussen leraarhandvaardigheid
en biologie en kon blijven werken
aan deLTS De Hamert, die de

mouwen te steken, in plaats van
alleen maar te hopen op gelukin
het hiernamaals."

plaats van dekloostervakschool
had ingenomen. „Het waren de ja-
ren zestig. ledereen en alles veran-
derde en niet in de laatste plaats
het godsbesef. We vroegen ons op
een gegeven moment toch afof het
niet beter was ook hier op aarde
onze handen maar eens uit de

man gesproken," oppert Leonardo

niet om strengheid, om orde of de
baas zijn, zegt hij, het gaat om zorg,
om aandacht, om werkelijke inte-
resse in het lotvan kinderen. „Mis-
schien heeft u met deverkeerde

spijt in zijn stem. Het gaat juist

„Als dat inderdaad de oorzaak is
van de aantrekkingskrachtvan De
Hamert, gaat dat in tegen alles wat
we met destichting proberen te
bereiken," zegt Aloysius-voorzitter
broederLeonardo van Dijk met

Spijt

Smarten, decongregatie diein
1891 de Aloysius Stichting in het
levenriep. Hij kwam uitLeid-
schendam en wilde naar de missie.
Volgens zijn omgeving was hij niet
slim genoeg voor depriesteroplei-
ding, dus moest hij maar broeder
worden. „Dat idee van de missie
had ik al heel vroeg, naar de missie
gaan om mensen te helpen."

Hetklooster van decongregatie
was van oorsprong een groteLim-
burgse boerenhoeve. Het voorhuis
werd in deTweede Wereldoorlog
aan gruzelementen geschoten,
maar de gewelven onder deruïnes
bleven in gebruik. De eerste tijd
betekende 'mensen helpen' voor
de 12-jarige Theo van der Meer
elke ochtend om half acht de gang
naar dekelders om aardappels te
pitten voor honderd hongerige ma-
gen. „In dewintervielen de ijspe-
gels in mijn nek."
Zijn jeugdjarenbestondenverder
uit het lerenvoor timmermansge-
zel en bidden. Maar hijvond het
een waardevolle tijd, ook al trad hij

1992 zijn het er tien in heel Ne-derland, tien scholen van een
süchting met idealen, teruggaand
Jjaar devorige eeuw toen een broe-"ercongregatie deellendevan de
'rrnsten in de samenlevingte lijf
Jj'ilde gaan met onderwijs. Hon-derd jaarlater heethet kwaad geen
blende en armoede meer, maar so-
ciale wanorde, en zijn er nog
steeds kansarmen waar deAloy-
sius Stichting zich voor in wil zet-
*n. 'Geen enkele drop-out heeft*iehzelf zo gemaakt', luidt het.Ook zij moeten de kans krijgenhun eigenkwaliteiten te ontdek-ken. Hele mooie idealenzijn hetlus.
Pc visie van Hans Kanters, ad-
'ünct-directeurvan De Hamert, is
Jj'at ontnuchterend. „Dit is ook een
jteelgewone school, vergis jeniet.**r werken geen wereldverbete-

maar gewone leraren die
(tewoon hun uurtjes maken envoor wie de school een gewone
Werkgever is."

zegt hij. „De kinderen kunnen niet
weg in de middagpauzeofals er
een uur uitvalt. Ze kunnen niet de
stad in omrotzooi te trappen." En
hij maakten passant devergelij-
king methet St.-Janscollege in
Maaseik, dat met een ouderwets
streng onderwijssysteem veel Lim-
burgse ouders verleidt hun lastige
kinderen deBelgische grensover
te sturen.

strafkamp? „Nee, dat natuurlijk
ook weer niet, we letten gewoon
wat mee op de leerlingen." De lig-
ging speelt daarbij ook een rol,

„misschien stellen ouders het op
prijs dat hier wat meer orde en dis-
cipline heerst." De Hamert als

„Er is blijkbaar een bepaalde aan
trekkingskracht," zegt Kanters,

bebouwde kom af, maar de school
trekt leerlingenuit deverre om-
trek, met name uit Venlo, en dat is
vijftien kilometer fietsen. Daar zijn
mavo's en lto's genoeg, zou jezeg-
gen.

Langs deA73 tussen Venloen Nij-
megen liggen de gebouwen kilo-
meters van de dichtstbijzijnde

Toch is er wat bijzonders aan de
scholengemeenschapvoor mavo
en lager technisch onderwijs.

jAloysius (van Conzaga)
leefde in dezestiendeeeuw.
Mijwerd maar 23 jaar.Als: tienjarige page legde hij

! aan heihof van Florence de

■ gelofte van maagdelijkheid
af, gingstuderen inRome
en deed daarzijn novicaat.
Toen de pest uitbrak, wijd-
de hijzich aan de verple-

i ging van de slachtoffers,
maar stierf zelfaan de ziek-
te. In 1726 werd hijheilig
Verklaarden drie jaarlater
uitgeroepen tot patroon
van de studerende jeugd.

Theo van der Meerkwam in 1958
als twaalfjarige naar De Hamert,
toen klooster en vakschool van de
Congregatie van deBroeders van
onze Lieve Vrouw van Zeven

Maar de idealenvan de Aloysius
Stichting bleven hem bij. „Ja hoor
ik ben een idealist. En daarmee
ben ik hier uitstekend op mijn
plaats."

..

..

..

Niveauverschil

..

..

..

len laatste blik en een groet. Toen verdween het groene
usje met de bestemming Nederland uit het oog. De
ien 12-jarige IskenderKorkmaz bleef alleen achter bij
imilieleden. Hij zou zijn verdere opleiding in Turkije
loeten volgen. Een kind dat ter wille van een goede
pleiding in Turkije achter moest blijven. Een 'koffer-
ind', net als tientallen andere lotgenoten.
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DE LIMBURGSE WISff PERSONEELSGIDS

Het InstituutScheidegger is een begrip op het gebied van
kwalitatief hoogwaardigekantoor-, talen- encomputer-
opleidingen. Met een uitgebreid netwerkvan docenten is
het instituut in staat in geheel Nederland tot in de kleinste
gemeenten opleidingente verzorgen. In de afgelopen
decennia groeide het Instituut Scheidegger uit totéén der
grootste particuliere onderwijsinstellingen inons land.
Door de nog steeds groeiendevraag naar particulier
onderwijszoekt het instituutversterking van de
buitendienst met een I

I VERKOPER m/v I
Van deze medewerker wordt verwacht dathij/zij - aan de hand
van ingestuurde aanvragen uit de advertenties - belangstellenden
thuis opzoekt om hen op overtuigendewijze te informeren over
de opleidingenwaarnaar de belangstelling uitgaat.
Ervaring ineen soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, is
echter geenvereiste.
Wel vereist zijn:- een overtuigendepersoonlijkheid;

I -doortastendheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline;- aantoonbare verkoopkwaliteiten;- een representatief voorkomen;- enigekennis van hardware en software;- eigen auto en telefoon;
- een leeftijd van minimaal 22 jaar; H
- de bereidheid om ook in de avondurente werken; I- het bezitten van een goedeafsluittechniek.
Geboden worden:
-een hoog inkomen;- doorgroeimogelijkhedenvoor ambitieuze en enthousiaste
aanpakkers.

Uwkorte sollicitatiebrief met gegevensover opleidingen
werkervaring alsmederecente pasfoto ontvangenwij graagzo
spoedig mogelijk. Op de enveloppevermelden functienummer
32380

SCHEIDEGGER INSTITUUT
Kaldenkerkerweg 88
5915 AD VENLO ■

\i/ïm Instituut Schsideggßr^
COMPUTERCURSUSSEN -PROGRAMMEREN - TEKSTVERWERKING -m CONVERSATIE MODERNE TALEN - KANTOOROPLEIDINfiFIM M

_»^^S2^ stichting welzijnszorg
mmmmmma dienstverlening ten behoeve van mensen met een

verstandelijke handicap in Oostelijk Zuid-Limburg

De stichting Welzijnszorg richt zich op dienstverlening aan verstandelijk
gehandicapten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Hiertoe beheert de
stichtingo.a. een kinderdagverblijf, 4 dagverblijven voor volwassenen en 9
gezinsvervangende tehuizen.
Binnen GVT de Heerenhof te Mechelen bestaat een vacature voor de functie
van

BEGELEIDER
M/V

in volledig dienstverband

Oe voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over een voltooide
Z-opleiding alsmede enige ervaring binnen een GVT.
Van betrokkene wordt verwacht dat hij/zij oog heeft voor de ouderwordende
bewoner.
Het werk wordt verricht in onregelmatige diensten.
In verband met de ligging van het gezinsvervangend tehuis is debeschikking
over eigenvervoer een vereiste.
Het salarisvoor deze functie bedraagt, afhankelijk van de ervaring, min.

’ 2611,50 en max. ’ 3561,53 per maand, ook de overige
arbeidsvoorwaardenzijn conform de CAO Dagverblijven en Tehuizenvoor
Gehandicapten.
Verdere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij dhr.
Blezer, tel. 045-418483 of 04455-1748.
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 5 februari a.s. in het bezit te zijn van

' de sollicitatiecommissie, p/aRuys de Beerenbroucklaan 9, 6417 CC Heerlen.

De Stichting Bijzonder Buitengewoon Onderwijsvoor Geleen e.o. vraagt
voor één van haarLOM-scholen (lOBK en Onderbouw) te Geleen in
verband met het vertrek van haar huidige functionaris een

directeur(m/v.

Algemene informatie:
De school telt 160 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar.Het team
bestaat uit 30 medewerkers, deelswerkend in part-time dienstverband.

Van de sollicitanten wordtin elk geval verwacht datzij:
1. in het bezit zijnvan een akte op grond waarvan zij volledig

bevoegd onderwijsgevende zijn, alsmedevan de akte Speciaal
Onderwijs en/of de akte MO A/B pedagogiek;

2. minimaal 5 jaarervaring hebbenin hetonderwijs, bij voorkeur
in hetSpeciaal Onderwijs;

3. minimaal 35 jaaroud zijn;
4. beschikken over een goede communicatieve vaardigheid en het

vermogen tot samenwerken met allegeledingen binnen het
onderwijs;

5. kennis en ervaring hebben met onderwijs-management en de
recente ontwikkelingen binnen het Speciaal Onderwijs;

6. woonachtig zijn in deregio Geleen of bereid zijn zich daarte
vestigen.

i

Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de heren:
HJ. Dreissen (tel. 046-745748) of J. Henneman (tel. 046-373999),
bestuursleden van het schoolbestuur.

De sollicitatieprocedure wordtbegeleid door het Advies- en
Begeleidingscentrum voor Beroep en Studie (ABBS), te Geleen. In venband
hiermee wordt u verzocht uw sollicitatievóór 10februari 1992te richten
aan het bestuur van onze stichting, per adresABBS, Maurifslaon 77,6161z HS Geleen, ondervermelding van „code sol!010" op deenveloppe.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan de

—, sollicitatieprocedure. osw

De Ruiter Milieutechnologie B.V.
is één van de acht werkmaatschappijen van DeRuiter VerenigdeBedrijven B.V; laatstgenoemde voertwerken
uit onder meerop hetgebiedvan kabels, buisleidingen, boringen, bemalingen, sonderingenen waterwerken.

DeRuiter Milieutechnologie B.V. verricht advies- en uitvoeringswerkzaamheden op
het gebied van milieukundig bodemonderzoek, bodemsanering, waterbodemsanering,
behandeling van industrieel proceswater, milieubiotechnologie, luchtbehandeling,
afvalstoffenverwerking, geohydrologie en milieuzorgsystemen.

Voor onze regiovestiging te Bom zoeken wij inverband met een sterke toename van de
activiteiten een:

ADVISEUR BODEMONDERZOEK M/V
Taken: Profiel:- het voorbereiden, leidenen uitwerken van - een academische of HBO opleiding, bijv.

milieukundigebodemonderzoeken; bodemkunde, cultuurtechniek of aan-- het adviseren bij uitvoeringsprojecten, verwante richting;
m.n. grondwatersaneringen; - een goede kennis van geohydrologie,- het adviserenop hetgebied van bodem- chemie of biotechnologie;
bescherming, afvalstoffenbeheer, water- - een goede mondelingeen schriftelijke uit-
zuivering en milieuzorg bij bedrijven; drukkingsvaardigheid;- het assisteren bijR&D projecten op het -kan zowel zelfstandig als in teamverband
gebied van bodemsanerings- en water- werken;
zuiveringstechnieken en biotechnologie. - een praktische instelling en een flexibele

werkhouding; »- bereidheid tot het nemen van initiatieven;- woonachtig in de omgeving van de
regiovestiging te Bom.

U zult na een gedegen inwerkperiode, die gedeeltelijk in Halfweg (N.H.) zal plaatsvinden,
als zelfstandig adviseur in Bom gaan werken.
Wij bieden u uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van in- en externe opleidingen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer drs.T. van Ellen, Mortel 7te Bom, ,
tel. 04498-5 41 50.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitaekunt u richten aan: De Ruiter
Milieutechnologie 8.V., t.a.v. de heer R.W. Cune (Hoofd Personeelszaken),
Haarlemmerstraatwég 79,1165 MX HALFWEG, tel. 02907 - 8011.

m : * deruiter

Vriesveem de Berg BV
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij:

★ Onderhoudsmonteurs
(full-time):
- vaardig in het repareren en onderhouden van

machines, pompen, vorkheftrucks en
transportbanden;- kennis van elektriciteit;

- minimaal 5 jaarervaring;- goede kennis van deEngelse en Franse taal.

★ Programmeur
(part-time):

- kennis van hardware en software;
- ervaring in het werken met DOS en LAN;- ervaring in het programmeren in Clipper;
- goedekennisvan ac Engelse taal;- bereid zijn te reizen.

★ Vorkheftruck-
chauffeurs (full-time):
- in bezit van een vorkheftruck-rijbewijs;
- ervaring in vaten-handeling;- goede inzet.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met mevrouw Ch. Albertz,
bereikbaar onder telefoonnummer 045-327777.
Vriesveem de Berg BV,
Minckelerstraat 3, 6372PP Landgraaf. Dsm

■ ■ —
J\ AUTOBEDRIJVEN KERRES
%# HEERLEN-KERKRADE
Wij zijn Renault-dealer voor de Oostelijke Mijnstreek en wij zoeken
voor onze afdeling werkplaats:

CHEF WERKPLAATS
Vereist: vakbekwaam iemand

zelfstandig kunnen beslissen
controlerende en leidinggevende functie
goede contactuele eigenschappen

lste MONTEUR
Vereist: Iste monteursdiploma

bereid is voor doorgroei tot event. chef-werkplaats

2de MONTEUR
Vereist: 2de monteursdiploma

bereidheid om verder te studeren.

Schriftelijke sollicitaties liefst met pasfoto richten aan:
Autobedrijf Kerres, dhr. F.H. Lux, Postbus 260, 6460 AG Kerkrade. dm»

A
Hl_______________________________lW_______________________________l___._____________________l

Binnen het secretariaat van de Maatschap
Interne Ziekten ontstaat op korte termijn
een full-time vacature voor een

medisch typist(e)
Functie-informatie
De werkzaamheden bestaan primair uit het typen van
medische rapporten en verslagen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een dictafoon en een tekstver-
werker. De nieuwe medewerk(st)er kan tevens worden
ingeschakeld bij andere administratievewerkzaam-
heden.

Functie-eisen
" diploma MEAO-medisch secretariëlerichting;
" type-diploma èn -ervaring;
" kennis van medischeterminologie;
" ervaring met een dictafoon en tekstverwerking;
" zelfstandig en accuraat kunnen werken;
" goede contactuele eigenschappen;

" leeftijd tot 30 jaar. ,
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 25.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
mevrouw T. Block, secretariaat Interne Ziekten,
tel (045) 76 6584.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 4 februari worden
gericht aan de Personeelsdienst. Oe sollicitatiege-
sprekken vinden plaats op 7 februari.Vermeld in de
linkerbovenhoek van uw brief JL-92011.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot jaarlijksworden circa 20.000 patiëntenalgemeen ziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in de
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. dagverpleging; het aantal polikliniek-

bezoeken Dedraagt ruim 250.000.Samen met hel St. Gregorius-Zickenhuis Aan het ziekenhuis is een medische staf
en VerpleeghuisSchuttershof maakt het verbonden van 100 specialisten. Metdeel utt van de Stichting Cezondheids- 2.000 medewerkers is hetDe Wever een
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. grote werkgever in de regio.

— ■DeMferer^%j|tenhuis-——-
— s \

Randstad é^kheeft volop J|^\
Boekhouder m/v
U wilt graag zelfstandig werken in een klein team en heeft
derhalve minimaal PDB, MEAO A of MBA U bent enthousiast
en zoekt een baan voor lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Beladers m/v
Voor een huisvuilophaalbedrijf in Dunde. U beschikt over een
goede lichamelijke conditie en houdt van werken in de
buitenlucht. Het werk is overdag en voor enkele dagen per
week op afroepbasis. Eigen vervoer is noodzakelijk. Binnen
enkele maanden zullen de werkzaamheden van dit bedrijf
zich verplaatsen naar de omgeving van Heerlen.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerker m/v
Voor een bedrijf in de omgevingvan Sittard zijn wij op zoek
naar enkele personen in de leeftijd van 17-21 jaar. Het betreft
de produktie van luchtkanalen. Enig technisch inzicht wordt
gevraagd. Het betreft werk in dagdienstvoor langetijd.
Informatie bij Yolanda Alberts, tel. 046-52 96 96,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Bestellers m/v
In de omgeving van Sittard zijn wij op zoek naar personen die
post willen bestellen. Het betreft werk op afroepbasis met
een minimum-urengarantie. Houdt u van wandelen en heeft u
geen problemen met vroeg opstaan, dan is dit wellicht een
baan voor u.
Informatie bij Yolanda Alberts. tel. 046-52 96 96,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Elektromonteur m/v
Een bedrijf in Susteren is op zoek naar een kandidaat met een
MTS Elektro-opleiding of LTS Elektra met ervaring. Het werk
bestaat uit het plaatsen van lichtbakken door het hele land.
Soms isovernachten noodzakelijk. De baan is voor langetijd.
Informatie bij Yolanda Alberts, tel. 046-52 96 96,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Houdt u van variabele werktijden?
Voor een farmaceutische groothandel zijn wij op zoek naar
een magazijnmedewerkerdie lange tijd op afroep beschikbaar
is. U maakt bestellingen klaar en pakt geleverde goederen uit.
U wordt ingezet tijdens ziekte van vaste medewerkers, in
vakantieperioden en bij piekdrukte. Het aantal uren dat u
wordt opgeroepen kan variëren van enkele uren per maand
tot40 uur per week. Bent u op korte termijn inzetbaar en
weet u van aanpakken, reageer dan snel.
Informatie bij Karma Maessen, tel. 045-7400 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

■y randstad uitzendbureau

Hydraflex b.v.
zoekt een

techn. commerciële
medewerker

welke na een inwerkperiode met de dagelijkse leiding
bij de vestiging in Nuth zal worden belast.

" opleiding op MTS-niveau W

" leeftijd tot max. 40 jaar
" commerciële ervaring gewenst

" affiniteit met de installatietechniek en hydrauliek

" bekendheid met automatische administratie

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties
met cv. te richten aan:
Hydraflex b.v..
Postbus 22001,6300 AA Nuth. 05012

Macintosh is een detailhandelsconcern met binnen- en buitenlandse ondernemingen actief in
3markten (fashion, living en automotive) en in 5 landen. Met ca. 5.700 werknemers wordt een
omzet gerealiseerdvan ruim 1 miljardgulden.

De detailhandelsactiviteiten worden uitgeoefend doorSuperconfex, Kwantum, Halfords en deKlerkx-groep.
Daarnaast vinden produktie-activiteiten in kleding plaats bij Maconde in Portugal.

De houdstermaatschappij Macintosh N.V. te Maastrichtverleent met een kleine staf vanca. 20 medewerkers ondersteuning aan deverschillende dochtermaatschappijen.
Macintosh N.V. zoekt ter versterking van de afdeling concern-administratieen financiën een

medewerker concernadministratie (m/v)

Tot de belangrijkste taken van de nieuwe Gegadigden voor dezefunctie dienen te
medewerker behoren assistentiebij: beschikken over:- het consolideren van cijfers van - HEAO-BE of een gelijkwaardige opleiding;

groepsmaatschappijen; - kennis van en ervaring met financiële- het verzorgen van periodieke financiële verslaglegging, met name de
verslaglegging op concernniveau; consolidatietechniek;- het waarborgen van detoepassing van - kennis van en ervaring met PC-toepassingen;
concernrichtlijnen met betrekking tot de - kennis van moderne talen, met name Engels;
financiële verslaglegging; - goedeuitdrukkingsvaardigheid in woord en- het implementeren van een nieuw geschrift;
geautomatiseerd consolidatie- en " - dynamische persoonlijkheid met goede
management-informatiesysteem. contactuele eigenschappen;- leeftijd 25-30 jaar.

Kandidaten verzoeken wij de sollicitatie,
met bijvoeging van een curriculum vitae,
binnen 14 dagen te richten aan
Macintosh N.V., t.a.v. Mr. J.H.M.Witteveen, +_ * " f-Directeur Personeel & Organisatie, AriOf^ïfllTY^M
Postbus 5770,6202 MH MAASTRICHT, ' ,^"~11 +**-w*-** *"tel.: 043-280780.



Zijn ene faculteit is groter dan dehele Rijksuniversiteit Limburg bi
Mkaar, maar volgens de hoogle-
faar wiskunde staat de technische
universiteitvan Aken te springen

om samenwerking. „Dan zien de
studenten weer eens een ander ge-
zicht," zegt hij over de gastcolleges
van zijn twee Maastrichtse colle-
ga's, 'en misschien dater eens
iemand uitAken in Maastrichtkan
afstuderen.

Maar Aken telt elk jaartalloze
nieuwe gezichten. Er is een miljoe-
nenbudgetvoor contacten en con-
tracten met buitenlandse onder-
zoekers, terwijl 4.000 van de37.000
studenten niet uit Duitslandko-
men. Zekomen uit honderd ande-
re landen.

Een typisch hoogleraar is Jorigen
niet. Na het Bisschoppelijk College
in Sittard (dat gaat nog) volgde hij
bij de marine deofficiersopleiding
om daarna enkele jaren op zee
door te brengen.

„Toen hebik de dingen gedaan die
anderen in hun studententijd
doen," zegt hij. Zijn eigenlijkestu-
dententijd, tweeëneenhalf jaarheel
hard werken aan de universiteit
Twente nazeven marinejaren, was
niet zo prettig. „Ik had geen studie-
financiering. Om mijn studie te
betalen werkte ik aan een instituut
voor biomechanicain Munster.
Daar schreefik computerprogram-
ma's en alles bij elkaar was dat
toch wel een beetje teveelvan het
goede."

Maar medelijden is niet nodig,
Jongen bleek getalenteerd en pro-
moveerde in 1977 om in 1980 als
32-jarige hoogleraaraan de univer-
siteit van Hamburg te worden. De
stap naar Duitsland was 'niks bij-
zonders, als jegevaren hebt.' In
Aken is hij tevreden: „Ik hebeen
topbaan en woon vlakbij Lim-
burg."

honderd studenten in, maar het *
extra wiskunde-onderwijs aan de ";
technische faculteiten levert het
meeste werk op. Daar worden ook
de grote colleges gegeven.

Daarnaast begeleidt hij zes mede-1 -werkers diebinnenkortmoeten
promoveren, schrijft boeken in het
Engels over zijn vakgebieden, be-
oordeeltvoor universiteiten over
de helewereld onderzoeksvoor-
stellen en bezoekt conferenties.
Jongen is net terug uit Havana
waar de 'tweede conferentie over 1
optimaliseringstheorie' in voorbe- -reiding is. (Jongen begint aan een -uitleg, maar ziet al snel dat zijn
woorden weinig effect hebben.)

Echt lui is Jongen dus niet. Hoe
het hem luktmet al die cijfertjes '.
en sommetjes aan de gang te blij- I
yen, heeft hij zich nog niet afge-
vraagd. Waar anderen het abstrac-^te, weinig tastbare van wiskunde
afstotend vinden, daar ligtvoor
hem juisthet aantrekkelijke.

„De toepassing van de mathemati-
sche structuren die jemaakt, ligt \niet vast. Dat is heel spannend.
Bovendien gaat het bij het ontwikC»
kelen van diestructuren nietom Jhet oplossenvan sommetjes, maar»J
zit het moeilijkste deel in het stel- 9
len van de goede vragen. Maar dat**
is ook erg abstract."

Ver weg

Studeren in
het buitenland
Voor hetvolgen van een of
meerdere jaren studie aan
deRWTH in Aken gelden
voor Nederlandse studen-
ten dezelfdefinanciëlere-
gels als voor een opleiding
aan een Nederlands insti-
tuut, waarvoor geen stu-
diefinanciering verstrekt
Wordt: ouders van kinde-
ren van 18tot en met 24
jaarontvangen kinderbij-
slag, wat bijhet ontvangen
vanstudiefinanciering ach-
terwege blijft.

Maximaal is diekinderbij-
slag als het kind opkamers
woont en als de ouders
voor 90 procent of meer in
het levensonderhoud bij-
dragen. Dan komt men in
aanmerking voor driedub-
bele kinderbijslag, datwil
zeggen ongeveer 485 gulden
per maand.

Als de student thuis woont,
wordt er maar eenmaal
kinderbijslag uitgekeerd,
ongeveer400 gulden per
drie maanden.

De collegegelden inDuits-
land zijn laag, 200DM per
jaar.In Nederland betaalt
men 1.850 gulden.

" Gewezen marine-officier prof. dr Hubertus Jon-
gen, hoogleraar wiskunde in Aken: Jk hou wel
van een beetje show."

Foto: KLAUS TUMMERS

pluk borsthaar, heeft Jongen nog
steeds meer het uiterlijk van een
zeeman dan van een wiskundige.
Op zijn werkkamer hangen posters

Met zijn bruinverbrande hoofd en
hemd van spijkerstof inclusief

Show

van Marilyn Monroe, Ché Guevara
en Elvis Presley. „Intrigerende
persoonlijkheden,"vindt de pro-
fessor.

Zelf is hij ook niet vies van een
beetje show, zegt hij. „Als jeeen
collegezaalmet elfhonderd studen-
ten moet bezighouden, ga jevan-
zelf zoeken naar middelen buiten
de stofom. Jekunt nietvoorko-
men dat ervoortdurend vijftig

Het werken met grote groepen
mensen, waar het als marine-offi-
cier ook vaak op neer kwam, trekt
hem aan. „Het zal wel het optreden
zijn."

mensen zitten te praten, maar dan
is het nog werkbaar. Het wordt pas
lastig als er vijfhonderd zitten te
praten."

Dus moet de meute vermaakt wor-

den. „Niet zelden voel ik me een
soort Rudi Carrell. Maar devoldoe-
ning is er naar, als ik ze anderhalf
uur heb kunnen boeien, als ze
glunderend naar mijn wiskunde
zitten te luisteren."

Een hoogleraar isverder vooral
een organisator en een bestuurder.
Jongen is verantwoordelijk voor
de financiën van devakgroep,
waar 25 professoren elf leerstoelen
bezetten. Jaarlijks stromen twee-

Op zijn vakgebied genietniet al- ',
leen jongeneenreputatie, de hele»
universiteit, de grootste technische^
van West-Europa, timmert behoor
lijkaan deweg. In het gesprek val
len grote namen als deAmerikaan
se universiteitenvan Princeton,
Berkeley en Harvard, of instituten,
in Tokio, St.-Petersburg en Mos-
kou. Wat moet die gereputeerde
Rheinisch-Westfalische Techni-
sche Hochschule dan met Maas-
tricht, waar bij defaculteit algeme
ne wetenschappen welgeteld twee
wiskundigenwerken, zonderstu-
denten?

„Aken blijktvoor Maastricht toch
nog ergver weg, terwijl hier stude-
ren heeleenvoudig is. Je schrijft je,
in en betaalt 100 mark per semes- "ter en dat is dat. En ook al zijn we *"hier overbelast, iedereenis wel-
kom. Aan de anderekant kan
Maastricht er voordeelvan hebben
als bekend is datjezonder proble-
men hier een of meer bijvakken
kan volgen, in watvoor richting
dan ook."

Heerlense scholieren
naar Olympiade Utah

door aanzienlijk beperkt, zodat de
leerlingen zelf nog maar vijfhon-
derd gulden hoeven bij te dragen.
De vliegreis naar Amerika wordt
betaald uit sponsorgelden van be-
drijven uit deregio.

Het is vrijdagmiddag drie uur. Het Sintermeertencollege
stroomt leeg. Leerlingen haasten zich naar huis, weekend!
Ergens in het vrijwel verlaten schoolgebouwaan de John
F. Kennedylaan in deHeerlense wijk Weiten, wordt echter
nog hard gewerkt, vrijwillig...

DOOR MONIQUE PARREN 'Vooruitzicht op Amerika maakt harde werken goed' „De uitnodigingvoor de Olympia-
deheeft Sintermeerten te danken
aan debekendheid dieonze school
heeft gekregen door hettelecom-
municatieprojectWorldclass-
room," zegt Wim Didderen. „Met
behulp van de computer onder-
houden we contacten met zon
tweehonderd scholenin de hele
wereld. Per jaarwerken we met
ongeveer tien scholenzeer inten-
sief samen, bijvoorbeeld bij het
maken van werkstukken.Het vo-
rig jaarhadden weregelmatig con-
tact met een schoolin Utah. De
universiteit was daarvanzo onder
de indruk dat ze ons heeft uitgeno-
digdvoor dekenniswedstrijd."

Classroom

jaar- mógen simpel gezegd niets
vergeten. Kennis, daar draait het
om, straks in Utah.

Vlakvoor dekerst zijn er daarom
hulplessen ingelast voor hetOlym-
piade-team. Drie maal per week
krijgt het tiental een uurtje extra
les onder leidingvan vakdocenten,
die de training vrijwillig op zich
nemen.

Het Nederlandse team bestaat uit
elf studenten (tien deelnemers plus
éénreserve) van 5 lyceum en vier
begeleiders. Het team verblijfttien
dagen in Amerika. De échte
krachtmeting vindtplaats op 17
maart. Op die dag krijgen de deel-
nemers 's morgens een flink aantal
meerkeuzevragen voor hunkiezen,
die ze individueelmoeten oplos-
sen.

blaart nemen de leerlingen deelaan 'the Academie Olympiad 1992'
yan deUtah State University. Dit
Js een jaarlijksewedstrijd tussen
studenten van ruim twintig high-
schools in Utah. Sintermeerten is
de enigebuitenlandse deelnemer.

Ineen klaslokaal zitten tien leerlin-
gen in kleine groepjes bij elkaar.
Metrode konen bestuderenze stof
Uit het toonaangevende Ameri-
kaanse blad 'Physics Today'. Een
Wet geringeklus, maar dittiental
«eeft danook allereden om hetbeste beentje voor te zetten. In

Starwars
In de namiddagvindt de gezamen-
lijkeStarwars-competitie plaats.

».Soms droom ik datik alles wat wede afgelopen tijd geleerd hebben,
tyeer ben vergeten," verzucht
Astrid Reubsaet. „Dat is een heel
griezelig gevoel, 's morgens bij het
opstaan." De Nederlandse deelne-mers aan de scholierenwedstrijd-de leeftijd varieert van 16 tot 18

Kennis
Avontuur
Die wedstrijd zietDidderen als
'een grootavontuur. „De school
geeft goede leerlingen een kans om
zich te meten met scholieren uit
een ander werelddeel. Dat is voor
iedere deelnemereen waardevolle
ervaring." Het project was al vanaf
de start alléén toegankelijkvoor
leerlingenvan 5 lyceum. Didderen:
„Leerlingenvan de examenklas-
sen, de zesdejaars dus, kun jeniet
mee laten doen. De extra inspan-
ningen die de leerlingen moeten
leveren en niet te vergeten detien-
daagsereis naar Amerika, kunnen
in dat jaareen risico opleveren
voor de studie."

Ook het zorgvuldig geselecteerde
tiental blijft niet geheel onverschil-
lig onder deverhoogde studiedruk
„De voorbereidingenvoor dewed-
strijd nemen veel vrije tijd in be-
slag, meer danverwacht," meent
Daphne Smeets. Astrid en Idwer
zijn het daarmeeeens. „Maar het
vooruitzicht opAmerika maakt al-
les goed," besluit het drietal eens-
gezind.

Nog is het niet zover. Voorlopig
moeten de leerlingen het nogeven
doen met 'papieren surrogaten.
Alle boeken over Utah worden dan
ookzorgvuldig uitgeplozen. Het
blijft studeren geblazen, bijvoor-
beeld zoals deze middag termen
uit de natuurkunde van buiten
'knallen. In het Engels. Als dever-
slaggeefster het lokaal verlaat zit-
ten de leerlingen alweer met de
neus in deboeken. Axis is as, focus
betekentbrandpunt, maar wat was
loodrecht ook weer...

" Met dit
logo
presen-
teert
Sinter-
meerten
zich in
Utah.
Ontwerp:
Idwer
Bijlsma.

„Dat is net zoiets als hetvroegere
televisiespelletjeRen-je-rot," ver-
klaart 'eerstereserve' ldwer Bijls-
ma. „De deelnemersworden getest
op negen vakgebieden, waaronder
wiskunde, literatuuren 'science'."
De leerlingenvan Sintermeerten
kunnen meerdere beurzen winnen
voor zomercursussen aan deuni-

" IdwerBijlsma, Ivo Janssen, Astrid Reubsaet,
Tanja Schreibers, Daphne Smeets, Guide Boer,
Matthijs Kater, Joannes de Bont, Martijn
Zieverink, Roger Laeven,
Raffi Sharon en begeleiders Didderen en Melis.

Foto: CHRISTAHALBESMA

versiteit van ongeveer drie maan-
den óf voor maximaal twee Neder-
landsedeelnemers een volledige

beurs voor een jaar. Maximaal zes
Amerikaanse winnaarsvan de
Olympiade krijgen behalve een

beurs voor de universiteitin Utah
ook een tiendaagse trip naar Heer-
len aangeboden. Het Sintermeer-
tencollege treedt dan op als gast-
heer.

Het Heerlense team wordt tien da-
gen ondergebracht bij gastgezin-
nen in Utah. De kosten tijdens het
verblijf inAmerika worden hier-

Limburgs trots in Aken is de 44-jarige prof. drHubertus
Jongen, Sittardenaarvan geboorte en na omzwervingen via
de Nederlandse marine en universiteiten van Twente, Ham-
burg en voormalig Oost-Berlijn, in 1987 gevraagd om een ■leerstoel 'Mathematik' in deKarlsstadt te bezetten.

Een zeeman uit Limburg
geeft wiskunde in Aken
'Ik voel me vaak als Rudi Carrell'

DOOR GEERT DEKKER

onderwijs
’92
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Voor onze tandartspraktijk in Hulsberg zijn
wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren
———*—"^——————————————————————————mim——————_■_"_■___■__■■■_______^

MONDHYGIËNIST v/m

Functie-omschrijving

" U wilt graag zelfstandig werken

" Aan die vrijheid weet u op een verantwoorde wijze
invulling te geven

" Daarbij streeft u, net als wtj, naar niet minder dan
perfectie

" U houdt van uw vak, En dat weet u ook uit te stralen
naar uw patiënten toe Bk

" Na het voltooien van uw studie hebt u uw kennis bij
voorkeur ruimschoots in de praktijk toegepast

Uw werktijden worden in onderling overleg vastgesteld.
De salariëring sluit aan bij de zwaarte van deze functie

~ Uw schriftelijke reactie, voor-
Ê^^^*_^^_\ z'en van cv- zien we graag
l^__l^^ binnen 14 dagen tegemoet op

het onderstaande adres.
*m^ Hebt u nog vragen dan kunt
j^"^l u zich wenden tot:

Drs. P.A.M. Heïjr^7
Tsnr\* rtc teL: 04405-285 <Praktik)
i anaarrs 045-415622 (privé)

K7TSJ Iï^ïkln]mYxYA BURG
U-i^J VVV HET GEULDAL

Nederlands eerste VVV (opgericht in 1885) is volopin
beweging. Jaarlijks worden de activiteiten en diensten ten
behoeve van het bedrijfsleven en toerisme verder uitgebreid.
Ter ondersteuningvan directie en marketing bij deze groei is de
VW Het Geuldal op zoek naar een

SECRETARESSE
diebij voorkeur op korte termijn kan beginnen.
In dezefunctie bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van
een veelvoud aan secretariële activiteiten waaronder het
behandelen van de inkomende en uitgaandecorrespondentie
en het notuleren van vergaderingen.
Van u wordt verwacht dat u met een hoge mate van
zelfstandigheid en accuratesse dezewerkzaamheden verricht.
U heeft voldoende commerciële en representatieve uitstraling
en een goed gevoel voor interne en externe contacten.
Indien u geïnteresseerd bent en beschikt over- een vooropleiding op HAVO-niveau aangevuld met een

secretariële opleiding (bij voorkeur Schoevers, Bell-College),
■ - ervaring met WP en eventuele andere aspecten van

automatisering,- mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal,

kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie
uw schriftelijkereactie richten aan:
VW Het Geuldal, Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de
Geul o.v.v. "sollicitatie" opde linkerbovenhoek van de
envelop.

Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de geul (ïs.ooo inwoners) is een aantrekkelijk recreatief-toeristisch centrum inhet

hartvan Zuid-Limburg. Hetneemt een vooraanstaande plaats in optoeristisch en recreatief gebied in
Nederland Hetstreven bestaat deze positie in de komende jarenkwalitatief en kwantitatief te versterken.
De gemeente zalhierbij een stimulerende en toonaangevende rol vervullen.Daartoe bevindtde
gemeentelijke organisatiezich in een ontwikkelingsproces. waarbij de hoofdstructuur is bepaalden de
FIJNSTRUCTUUR ALSMEDE DE ORGANISATIECULTUUR ZICH IN EEN FASE VANEERSTE VERANDERING BEVINDEN.De
stafafdelingp en overvult de initiërende en stimulerende rol in ditorganisatie-ontwikkelingsprocts.

Valkenburg aan de Geulheeft momenteeleen vacature voor een ambitieuze

Directeur P en O v/m
Organisatie

De gemeentelijke ambtelijkeorganisatie(140FTE) bestaatuit drie hoofdafdelingent.w. „Grondzaken-,
„Burgerzaken- en „Financiën- en driestafafdelingennl. „Personeel en Organisatie-, „Kabinet en
Voorlichting- en „Informatie. Automatisering en Interne zaken-.

De hoofden van deze afdelingenvormen onderleiding van de gemeentesecretaris het
managementteam.

DestafafdelingP en O omvat naastde werkgebieden rechtspositie en salarisadministratiemet
name ook personeelsbeleid en organisatie-ontwikkeling HetP en O-beleidgaatuitvan een hoge matevan
betrokkenheid van medewerkistiers en leidinggevenden Bovendien wordt dit beleidgevoerd vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lijn- en staforganisatie.

Funktie-inhoud- eindverantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van hetpersoneels- en organisatiebeleid-,- vernieuwende initiatiefname met betrekking tot de verdere organisatie-ontwikkeling;
- het adviseren van bestuur, management en medewerk(st)ers;
- het leidenvan organisatie-ontwikkelingsprojecten;

- het inspirerend en motiverend leidinggeven aan de medewerk(st)ers van de stafafdeling;

- het leverenvan een bijdrage aan de integraalgemeentelijke ontwikkeling.

funktie-eisen
- sterk innoverendvermogen;
- academisch werk-en denkniveau;
- relevante opleidingop sociaal-wetenschappelijk en/of bedrijfskundiggebied. sioo strekt totaanbeveling;
- sterk kommunicatieve persoonlijkheid;

- leidinggevende kwaliteiten en ervaring;
- mondelinge en schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid;
- flexibele werk(tijd)instelling.

Aanstelling en salaris -¥- een vertegenwoordiging van de medewerk(st)ers isbij deselectie betrokken;
- salarisafhankelijkvan opleiding en ervaring totmaximaal salarisschaal 12 max. ’ 7528.- brutoper maand,

exclusief vakantietoeslag;
- een psychologisch onderzoek zaldeeluitmakenvan deselectieprocedure.

Nadereinformatie kanworden verkregen bij degemeentesecretaris de heer G. Biemans ofbu de
heer G. Hermans (interjm-manager P en O).

Reacties binnen u dagenna hetverschijnen in ditbladte richten aan hetcollegevan B en W,
Postbus 998,6300 AZ Valkenburg aan de Geul, ondervermelding van „soll. P en O" op de enveloppe.

ZR^Groep
Registeraccountants Door de sterke groei van ons cliëntenbestand, zoeken wij
Belastingadviseurs voor onze vestiging in Heerlen
Met 7 vestigingen inLimburg en « /rnTAniimnTmn / i -vBrabant behoor, de ZR-Groep tot de W_\ MEDEWERKER (lü/v)
middelgrote accountants- en ■» " "SS;iM

die m staat moet zlJn zelfstandig
on^r^rZtaalZc 8""* jaarrekeningenen fiscale aangiften
" de controle en het samen- "~ ¥61x0FgCn

stellen van jaarrekeningenen —, ~ . .
verzorgen van tussentijdse FlinCÜevereiSten:
rapportages; " SPD, bij voorkeur met ervaring

" begeleiding op het gebied van . 0f MBA, metruime ervaringadministratieve organisatie, , „.. . , , , . . . ...
ondememings- en " aantoonbare affiniteit met hetbelastingrecht strekt tot aanbeveling.

financieringplanning, subsidie
en automatisering; Wij biedennaast een goed salaris een uitgebreidpakket secundaire

" verzorgen van diversefiscale arbeidsvoorwaarden, waarondereen goede pensioenvoorziening .aangiftenalsmede het

jïridhc%adZ%r?le m Heeft u voor bovengenoemde functie, dan verzoeken
wij u uw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae,

Onze dienstverlening is vooral te Zenden aan
gerichtop hetmidden- en ZR-GroeDkleinbedrijf, handels-en industriële' , ' ~.,..,, „, „
ondernemingen alsook vrije Ohemolenstrasit lA, 6411 GJ Heerlen
beroepsoefenaren en particulieren. La.V. Drs. H. Bischoff.

A. Sicax B.V. gevestigd in Sittard, is een joint venture vanRoth Frères S-A. en ECA N.V., en is/o\ gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en afwerkenvan complete stoelenen banken voor
/_| |__\ de automobielindustrie. De eisen die de automobielindustrie stelt aan het Just In Time afleverenvanJ0M^L de goederen, vormt de belangrijkstereden voor het opstarten van een produktieplant in Sittard In

_^L^^^L\< deze plant zal het produktieproces in hoge mate worden bepaald door efficiency waarbi) de
werknemers een belangrijke bijdrage zullen gaan leveren aan het eindresultaat. De waarde van de
bijdrage van deze werknemers in het proces zal tot uitdrukking moeten komen m een goed

wW^^^^^B voorraadbeheer, produktieflexibiliteit, integrale kwaliteitszorg en het Just In Time afleverenvan het
c ■ _r» a»" V^^r eindprodukt. Voor de verschillende afdelingen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende
»ll_cll WV functies:

A 1. boekhouder m/v £* 4. kwaliteitscontroleurs m/v
Tot de taken behoren 0.a.: Tot de werkzaamheden behoren:- het voorbereiden van de jaarrekening -het uitvoeren van de ingangs- en eindcontrole
- het assisteren bij het opzetten van de administratieve - het makenvan statistische en trend-analyses

procedures . -het doen van produkt audits
- het voeren van definanciële administratie - het trouble-shooten in de produktie-afdeling- het controleren en bewaken van de standaardkostprijzen Wij vragen:
Wij vragen: - een opleiding op MBO-niveau, aangevuldmet cursussen op het
- een voltooide SPD -opleiding gebied van de kwaliteitszorg
- enige jarenervaring in een vergelijkbare functie binnen - een leeftijd van 25 tot 30 jaar

een produktiebedrijf Deze (^„g wordt m een'2-ploegendienst uitgeoefend.- een leeftijd van 25 tot 35 jaar *

é 2. medewerker/ster udsmonteurSm/v
finSnCiële S.dmini^t'r^tiP ~ ne construeren CQ aanpassen van de equipment
ZTli . n w

"V,*J'l *"""ö*■*"«*l*^ - het verrichten van alevoorkomende onderhoudswerkzaamhedenTot de taken zullenbehoren (zowel mechamsch alselektrisch)- het voeren van een dibiteuren- en crediteurenadministratie _ he, ombouwen van produktieapparatuurbijv. in gevalvan lay-out- het boeken van de matenaalontvangsten wijzigingen- de facturering - het opsporen en verhelpen van storingen- het controleren en boeken van facturen Wiivraaen:Wij vragen: - een LTS-opleiding op C-niveau aangevuld metpraktijkgerichte- een afgeronde MEAO-opleiding of een door ervaring cursussenverkregen vergelijkbaar niveau _ bIJ voorkeUr ervaring met elektrotechniek-een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar. - een leeftijd van 20 jaar ofouder
O cpPTpfarpqqn Deze functie wordt in"een 2-ploegendienst uitgeoefend.

De werkzaamhedenzullen bestaan uit: f!\ R SUDerVISOr- het voeren van de correspondentie ...... i.. ■ f * öv'x

- het bijhoudenvan de agenda's van de °f voornaamste in dezefunctie zijiu
management-teamleden ~ ne'ln de 6 zm, leiding geven aan een groep

- het verzorgen van de postverdeling produktiemedewerkers

- het notulerenvan vergaderingen ~ het leverenvan een kwalitatief en kwantatief goedeoutput
- het plannen en voorbereiden van dienstreizen " van de efficiency
- het uitwerken van rapportages voor de " het mollveren van medewerkers

management-teamleden "'J vragen:
Wij vragen: " een°P'elcuncl °P MBO-niveau bij voorkeur aangevuld met cursussen
- een afgeronde secretaresse-opleiding op helgebledvan leidmggeven

- een uitstekende aktieve en passieve beheersingvan de
_

emgf e"mg m
c
vergelijkbare functie

Franse, Duitse en Engelse taal - een leeftljd vanaf 28 )aar

- enige jarenwerkervaring en een specifieke ervaring met Deze functie wordt in een 2-ploegendienst uitgeoefend.
WordPerfect- een leeftijd tot 35 jaar

Wij bieden: - de gelegenheid en uitdagingom met ons een bedrijf op te starten- interessante werkgebiedenbinnen een open en op participatie ingesteld internationaalbedrijf
- een compleet pakket arbeidsvoorwaarden

Behalve de specifiekefunctie-eisen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die willen samenwerken in het totale team vanmedewerkers. Sleutelbegrippen zijn resultaten, teamwork, open opstelling ep communicatie.
Bent u geïnteresseerd in onsbedrijf en in eenvan de genoemde functies? Schrijf dan een korte sollicitatiebriefaan
Sicar b.v. Millenerweg 22, 6136KW Sittard. t.a.v. R. Ouwehand, manager Personeel & Organisatie.
Voor telefonsiche informatie (tussen 10.00 en 14.00 uur) 046-528680
■

MR. JOEP LAUDY
NOTARIS TE SITTARD
vraagt op korte termijn

A. receptioniste/typiste
verlangd wordt:- MEAO-diploma- bekendheid met tekstverwerkende

apparatuur (WordPerfect 5.1)- leeftijd 18-23 jaar

B. notarieel medewerkster
verlangd wordt:- ervaring in het notariaat- bekendheid mettekstverwerkende

apparatuur (WordPerfect 5.1)

Voor beide functies geldt, datzij worden
aangebodenvoor halve dagen met de
mogelijkheid van uitgroei tot volledige
betrekking.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae,
gaarne richten aan:
postbus 191, 6130 AD Sittard. D,«o

KRAAMVERZORGSTERS &
VERPLEEGKUNDIGEN A

THUISZORG CENTRALE LIMBURG
DORINE VERSCHUREPLEIN lOC

6181 AS ELSLOO_. TELEFOON 046 374963

▲ ASSISTENT PRODUCTMANAGER
Voor een farmaceutisch bedrijf in Vaals.
Deze boeiende baan bestaat onder meer uit het plannen van de produk"
en het verzorgen van een optimaal voorraadbeheer en een |viste order-
administratie. Daarnaast onderhoudt u contact met toeleveranciers en
draagt u zor g voor he t periodiek onderhoud van het machinepark.
Wij vragen kandidaten te reageren met de volgende kwaliteiten:
een afgeronde MTS-opleiding met minimaal 4 jaargerichte werkervaring
een goede mondelinge en schriftelijkebeheersing van de Engelse en Duiß*
taal, contactuele eigenschappen, een flexibele instelling en de leeftijd tusse"
de 25 en 30 jaar.
Een vast dienstverband is bij gebleken geschiktheid niet uitgesloten.
Interesse in deze afwisselende en verantwoordelijke job? Neem dan
contact op met Sylvia Otten of Jos Driessen van onze vestiging in Kerkrad*
A CALCULATOR
Voor onze opdrachtgever, een ingenieursbureau gespecialiseerd in de
dienstverlening, gevestigd in de regio Heerlen. De adviesdiensten omvatW
de gehele cyclus van het bouwproces: onderzoek, ontwerp, realisatie el.
gebruikvan vastgoed. Indien nodig vindt samenwerking plaats met par*
ners op specialistische gebieden zoals logistieke, organisatie en fiscale
vraagstukken.
In verband met uitbreiding zoeken wij een kandidaat die, bijgestaan do"1
een assistent-calculator, zelfstandig projecten var» bouwkundige aard Q<&
calculeren.
Onze gedachten gaan uit naar een HTS-er Bouwkunde of een
MTS-er Bouwkunde met gerichte aanvullende scholing. De leeftijd ligt russs*
de 30 en 40 jaar. U beschikt bij voorkeur over calculatie- en uitvoering*'
ervaring en enige kennis van automatisering.
Voor meer informatie over dezeboeiende functie kunt u vrijblijvend conta^
opnemen met tynda Lemmens van onze vestiging in Heerlen.
Zij kan u tevens ook informeren over andere functies op MBO/HBO-nive*
in de bouwsector.

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de vacature vermelde contact-
persoon of met de voor u dichtstbijzijnde vestiging.
Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045 - 463700,
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120

/^ Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
*^ Landgraaf, Streeperstraat 48, 045 - 326595.

AD IAKESER Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.
UITZENDBURO

j

1 j^MMW^*■ 1 Scapino is op weg naar 100 winkels in heel
*Af\AfllflCl 1 Nederland en heeft de vaart er goed in! Scapino-

-1 IVl^"* \ klanten vinden in onze winkels een modieuze en
1 CLrtQfT \ klinkendekollektie schoenen, vrijetijds- en
\ ,—■—' sportkleding en sportartikelen voor het hele gezin.
- " ' De prima kwaliteit en dealtijd vele guldens voordeel worde"

zeer op prijs gesteld. Scapino blijft dus voorlopig nieuwe winkels openen-
Wellicht uw kans om deel te nemen aan het succes van Scapino!

Inverband met onze voortdurende groei zoeken wij
kandidaten (m/v) voor devolgende funktie in onze
winkels in Vaals en Kerkrade:

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDERS
Onze voorkeur gaat uit naar dekandidaat die:
" ouder is dan 18 jaar(geen eventuele dienstplicht).
" verkoopervaring heeft in de (schoenen/kleding)

detailhandel.
" een opleiding heeft genoten op tenminste MAVO-

MEAO-MDS-niveau.
" bereid is te verhuizen naar de vestigingsplaats.

Scapino hecht grote waarde aan een positieve instelling
en krachtig doorzettingsvermogen.
Teneinde uw carrièremogelijkheden te vergroten, krijgt
u een interne opleiding.
Door de snelle groei van ons bedrijf zijn er ook voor
kandidaten met minder ervaring voldoende kansen

#
om door te groeien naar de funktie van bedrijfsleider.

Uw schriftelijke sollicitatie met recente pasfoto
zenden aan Scapino BV, Postbus 250,9400 AG Assen,
t.a.v. afdeling Personeelszaken.

\
Office Print is een jongesnel

_é^^_\_mt Wgm■ u _0^ ■_■ groeiende organisatie met meerdere
ÊT I I I W vestigingen in Nederland.

mz^ m Office Print is gespecialiseerdin
_~l _^ I V reklame- en handelsdrukwerk en DTP'

_W_*\ service, kopieerwerk in zwart/wit enM __________! 11 I I BB 4 kleuren.

Op 25 maart e*.s. openen wij onze nieuwe vestiging in
Nuth (Limburg). Hiervoor vragen wij:

WERKVOORBEREIDER (M/V) ]-
en

ASSISTENT-WERKVOORBEREIDER (M/V)
Hij/Zij:
D Heeft gevoel voor commercie.
D Kan creatief met de reprocamera omgaan.
D Heeft een grafische achtergrond.
D Heeft DTP-ervaring of wil een volledige opleiding volgen, die

binnen de arbeidstijd gegeven wordt.

i OFFSETDRUKKER (M/V)
en

ASSISTENT-OFFSETDRUKKER (M/V)
Hij/Zij:
D Heeft een grafische opleiding gevolgd en ervaring.
D Heeft gevoel voor kwaliteit en een flexibele instelling.
D Wil graag in een klein team gevarieerd en goed werk leveren.

Wij bieden onze medewerkers een goed salarisen een kans om binnen
Office Print via opleidingen door te groeien naar een manager funktie.

Office Print is een onderdeel van Office Centre (de specialist in verkoop van
kantoorartikelen) en maakt deel uit van een van de grootste bedrijven in
Nederland.

U kunt uw sollicitatiezowel schriftelijk als mondelingrichten aan:
Office Centre, Willem Fenengastraat 2, 1096 BN Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon: 020- 663 06 36 t.a.v. de heer D. van Houten.
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Op zoek naar kamers
in Maastricht
Wordt het asbest, marmer of onderhuur?

De kamerbriefjes bevatten alleno
dige informatie. Prijs, adres, tele-
foonnummer en ook afstand.
Omdat iedere verhuurder zijn ka-
mer zo goed mogelijkwil aanprij-
zen, worden zelfs lange afstanden
van dekamer naar Maastricht-cen
trum ingekort. Maasticht-Rothem
isvan centrum tot 'centrum' circa
zeven kilometer. Op hetkamer-
briefje is de afstand gereduceerd
tot driekilometer. Goede wijn be
hoeft echter jfeenkrans.

Rothem.
De deur van de dorpskroeg gaat
voorzichtig open. Twee slaperige
ogen en een stoppelbaard vragen
om binnen te komen. De uitbater
houdt met één hand derevers van
zijn haastig aangeschoten ochtend-
jasbij elkaar. „Ik heb degriep of
zo. Ga maar even zitten, ik benzo
terug." Is dit de toekomstige huis-
baas? Hij komt terug, gewassen en
in trainingspak. Wat hij te bieden
heeft is hooguit driebij vier meter.
Hij stelt daarbij twee tienerkamer-
stoeltjes uit de jarenzeventig ter
beschikking. Het uitzicht bestaat,
als de grauwe glasgordijnen opzij
zijn geschoven, uit golfplaat en
baksteen. Vierhonderd inclusief
vraagt de baas. Bij de uitgang zegt
hij nog, alsof hij voelt niet te heb-
ben kunnen overtuigen: „Oh ja,ze
hebben ook nog telefoon. Ik weet
niet hoe dat gaat. Dat regelen ze al-
lemaal zelf."

Ongeveer tweeduizend studenten
staan momenteel ingeschreven bij
het Kamerbureau. „Om de vier
maanden maken we een schifting.
De mensen die hun inschrijving
niet zelfverlengen, gooienwe uit
het bestand," aldus Ivo Brouwers.
„Het is moeilijkom exact te zeg-
gen hoeveel mensen we aan een
kamer helpen. Als ik een grove
schatting moet maken, dan hebben
we in 1991 tussen dezestien- a ze-
ventienhonderd kamers bemid-
deld." Dat zijn er gemiddeld bijna
vijfper dag.

Het is onmogelijk twee identieke
kamers te vinden. Het is eveneens
onmogelijk kamers te vergelijken.
Er bestaat een puntensysteem,
maar dat houdt geenrekening met
nare huisbazen, asbestvloeren of
lelijke uitzichten. Studenten kun-
nen zich daarom slechts inprenten:
er is altijd een betere kamer te vin-
den.

vrij. Het vertrek wordt nog opge-
knapt. De vloer wordt in beslag
genomen doorverfpotten en ge-
reedschap. Een gaskacheltje
snoept nog wat ruimte van de lut-
tele elfvierkante meter af. Geheel
overbodig hangt aan de muur nog
een cv-element. Overbodig? „Bo-
venop dekale huurkomen de af-
schrijvingskosten voor dekamer.
Die zijn vijftig gulden. Dat isvoor
de geiser, de gaskachelen dever-
warming," laat deeigenares van
het huis door de telefoon weten. Of
dekamer werkelijk nog beschik-
baar is, is devraag. Volgens de
verhuurster is er al een kandidaat.
Driehonderdveertig gulden moet
de nieuwe bewoner ophoesten.De
kale huur bedraagt honderd gul-
den minder. Volgens de eigenares
is dat exact bepaald volgens het
puntensysteem van de huurcom-
missie. „Onzin," zeggen de andere
bewoners van het pand, „hier in
huis is een kamer van achttien
vierkante meter. Die moet volgens
de huurcommissietweehonderd-
dertig inclusief opbrengen." En de
boyenbuurvrouw: „Mijn kamer is
even groot als deze hier, alleen heb
ik er nog een eigen keukentjeen
toilet bij. Aanvankelijk betaalde ik
driehonderdvijfenzeventig gulden.
Maar ikheb het laten uitrekenen
door dehuurcommissie en nu be-
taal ik driehonderdvijftien inclu-
sief." Het legekamertje is nog
aardig hoog. Omruimte te winnen
had devorige bewoner er een
hoogslaper in gebouwd. Daar komt
nu een einde aan: debaas vindt
een verlaagd plafond mooier.

Bij conflicten tussen huurdersen
huisbazen, hospita's ofeigenaars is
het mogelijk hetKamerbureau in
te schakelen. Ivo Brouwers: „In
eerste instantiezijn wij een onaf-
hankelijkadvies- en bemiddelings-
bureau.Soms wordt dezijdevan
de huurder gekozenen soms dezij-
devan deverhuurder."

Groenhoven, België
ue verhuurster staat te wachtenvoor het huis, een pand dat in de
eerste helft van deze eeuw ge-
bouwd moet zijn. Tegen het huis
leunt een enorme schuur. „Ja, dieboort erbij. Daar kunnen fietsen of
!*n auto staan," prijst devrouwpar handel aan. Zewoont niet zelfn het pand, maar bepaaltwel wieer in het huis komt en wie niet. De
"iatrone laathet huiszien. Er
*ordt nog aan gewerkt, een goed
eken. Op de eerste verdieping
oont ze een kamer van pakweg

lWintig vierkante meter. „Hij isn°g niethelemaal af, ziet u, maarals u er maandag in zou willen, dans "ij maandag af." De schouwen
p sierlijke gaskachelervoor stra-en geborgenheiduit. De plankenv oer is hobbelig. „Daar komenMaten op te liggen, zoals daar in de??*k. En dan gaat ervloerbedek-
*lng overheen, diestaat beneden

>n de gang. Die plaat? Ja, dat is
pbest. Dat komt over de helevloere üggen," zegt ze met een stalen§ezicht. Mevrouw vraagt vierhon-
derd, guldenvoor dekamer, inclu-sief. Inclusief asbest.
" "e controleren de aangeboden
*amers per definitie niet op kwali-
*'t."Aan het woord is Ivo Brou-wers. Hij werkt bij hetKamerbu-
{^au in Maastricht.Bij het bureau
"^nnen zowel verhuurders als ka-

zich laten inschrij-
y*r». Het bureau helpt vervolgens
DIJ de bemiddeling. „Op verzoek
jandeverhuurder gaan we een en-
£elekeer eens kijken naar een
*amer. Ofop verzoek van een
"Uurder," aldus Brouwers. leder-en diedenkteenruimte te kun-
lenverhuren, kan zich inschrij-
Ven. Maarhet begrip ruimte blijkt
voor velerlei uitleg vatbaar.
Maastricht-Wyck
lti een studentenhuis is een kamer

Bezoek dat met jekomt spelen
Heerlen heeft Limburgse én landelijke primeur

spel-les, niet alleen hetkind, maar
zeker ook de ouders. „Als mijn
dochter vroeger boos werd, hoefde
het spel voor mij ook niet meer,"
erkent Bertie. „Bovendien: wat
voor speelgoedkoop jevoor een
zesjarige?"

In twaalf Heerlense gezinnen wordt sinds kort gespeeld dat
het een lieve lust is. Aapje gooien, Mens-erger-je-niet, Me-
mory, dammen en nog veel meer spellen staan opeens in de
belangstelling.

Spelen is niet langer not done, nee het is juisteen leuke be-
zigheid voor het hele gezin. Dank zij diehelper van buiten. Carolien: „Ik ga er niet de hele tijd

bij zitten. Ik werk in het huishou-
den en kijk van een afstand toe.
Soms ga ik ook buiten wandelen.
De stagiair moetrustig zijn gang
kunnen gaan, twee kapiteins op
een schip, dat werkt niet. Ik doe
wel graageen potje Mens Erger Je
Niet mee. Daar ben ik dolop."

DOOR JOOS PHIUPPENS
J!yr°egervond ik er niks aan om2?et mijn kind te spelen, nu wel.oen was er na een kwartiertje
°een 10l meer aan, nu zijnze rustig

uur in deweer."

Nu loopt datproject al op twintig
plaatsen in Nederland, met als
dichtstbijzijndeplaats Den Bosch.
Het gaat steedsom buitenlandse
gezinnen. In bijvoorbeeld islamiti-
sche landenwordtbijna geen
speelgoed gebruikten ouders spe-
len niet met hunkinderen. Dat
cultureleverschil wordt via het
project overbrugd.

Voor Van denEisen moet in juni
blijken hoe succesvol het project is
geweest. „De enige echte graadme-
ter is dat ouders lid worden van de
Speelotheek of bibliotheek.We be-
kijken namelijk ook of we in sa-
menwerking met debibliotheek
extra aandachtkunnen gevenaan
het lezen. In de betreffende gezin-
nen wordt nauwelijks gelezen."

I eriieen Carolien, twee moedersn Zeswegen, zijn enthousiast.DatSeldtvoor alle betrokkenen bij het
jjroJeetSpelvoorlichtingaan huis,, at in deHeerlense wijken Vrie-
eide en Zeswegen sinds oktober
°Pt. Een Nederlandse primeur.

„Maar in Zeswegen en Vrieheide
zijn ookveel Nederlandse gezin-
nen waar hetspelen een probleem
is. Aan ons project doen danook
tien Nederlandse gezinnen mee,
datis nog nergens in Nederland
vertoond,"verklaart Van denEi-
sen. " Moeder Bertie en

dochter Melissa
samen aan het
spelen met
stagiaire
Maureen (rechts).

Foto:
KLAUS

TUMMERS

Met twaalf gezinnen in heel Heer-
len is sprakevan een experiment,
oftewel een druppelop een
gloeiendeplaat. „We willen in sep-
tember met vrijwilligers,andere
oudersbijvoorbeeld,en stagiairs
ook in de overige wijken starten
waar een buurtnetwerk is. En ook
soortgelijke projecten beginnen
voor allochtonen."
Dat kost vanzelfsprekend geld, ter-
wijl de perspectieven voor de hulp
verlening juistverre van rooskleu-
rig zijn. „De korting op de PNL-
geldenhoudt in dat ik hier per 1
januari 1993weg ben," zegt Van
denEisen eenvoudig.

Wat volgens Van denEisen mee-
speelt, is datbij de basisschool in
Vrieheide zeventig procent van de
kinderen aangemeld wordt door
een alleenstaande moeder (of soms
vader). Ze vermoedt dat dat getal
in Zeswegen nauwelijks lager ligt.

Alleenstaand

Signalen
5e van den Eisen leidt hetproject.

r*e stichting Zymose (in Heerlen
met sociaal-cultureelwerk -*d-) merkte dat er in een aantal, ,nken 'iets' aan de hand was met

mderen. Er kwamen signalenvan
cholen en peuterspeelzalen."

en heel schooljaar lang komen
stagiairsvan HBO-J en So-

'ale Akademie een keer per week
Pel-les geven bij twaalf gezinnen

Die gezinnenzijn netjesver-
eeldover beide wijken. In iets

g eer dan de helft van de gevallen
jpathet, zeker niet geheel toeval-

-6> om alleenstaande ouders.

Het was even wennen toen de sta-
giairsvoor heteerst aan huiskwa-
men. De kinderen wisten niet al-
tijd wat ze met die 'vreemdeling'
aan moesten en de benodigde sets
speelgoedontbraken nog, waar-
doorflink geïmproviseerd moest
worden. Met een incompleet Me-
moryspel is het moeilijk spelen...

„Een kind kan best evenwichtig
opgroeienbij een alleenstaande
moeder.Maar in een aantal geval-
len wordt de opvoeding dan extra
moeilijk."

J"rlekinderen vielen op doordat ze
'et goedkonden samen spelenen

.et concentratieproblemen kamp-en>" schetst Van den Eisen hetsedrag van jeugdigen diebaat zou-en kunnen hebben bij spel-les.

keuzes moeten maken. Alleen: ten
koste waarvan? Aan het jongeren-
werk kun je niettornen, voor het
vrouwenwerk geldteigenlijk het-
zelfde."

„Maar als het resultaat van dit pro-
jectuiterst positief is, dan moet het
voortgezet worden. Zymose zal

an den Eisen kreeg een vrije op-
i rac ht. Ze gingin derest van het

ttdkijken en stuitte daar op het
Spelvoorlichtingaan huis,

at in 1986 voor heteerst werd toe-
past in Den Haag bij allochtone
gezinnen.

Twee moesten zelfs al snel opge-
ven. „Als de situatie in het gezin te
onrustig is, hebben de mensen wel
wat

Een enkele stagiair had het in die
tijd bepaald niet gemakkelijk. Voor Bertie en Carolienkan de

spel-les nog een heletijd doorgaan.
„Onze kinderen vinden het zo leuk
die stagiairs mogen ook het vol-
gende schooljaar bij ons thuis
komen."

anders aan hun hoofd daneen
spelletje spelen," legtVan denEi-
sen uit.
Voor de stagiairszijn gelukkig snel
weer nieuwe gezinnen gevonden
en nu, naruim twee maanden, be-
ginnen de positieve effecten zicht-
baar te worden.

Onmacht
Bertie en Carolien verklaren dat de
kinderen door hetproject watrus-
tiger zijn gewordenen ze verheu-
genzich op het wekelijkse bezoek
van de stagiair. „Was mijn dochter
maar altijdzo braaf," grijnstBertie.

„In de twaalf gezinnen, die nu
meedoen, is het contact met de
kinderen leuk," voegt Van denEi-
sen daar meteen aan toe: „Maar de
ouders ervaren een bepaalde on-
macht."
„Zelf gingik met mijnkinderen de
liedjeszingen die mijn moeder met
mij zong," illustreertze. „Maar wie
een gebrekkigerelatie heeft gehad
met zijn eigen ouders, heeft ook
geenvoorbeeld over hoe met de ei-
genkinderen om te gaan."

„We laten de ouders zien dat het
plezierig is om met jekind te spe-
len. Datje als ouder veel invloed

hebt, dathet kind er veel van leert.
En het is nog leuk ook!"
Dat laatste willen de beide moe-
dersBertie en Carolien graag bea-
men. „Vroeger sjoeldemijn zoon
heel agressief, liephij voortdurend
van debak weg. Hij kon ook abso-
luut niet tegen zijn verlies," zegt
Carolien. „Mijn dochterwilde per
se winnen, desnoods metvals spe-
len," vult Bertie aan. De stagiairs
leren hen dateen spel 'maar' een
spel is.

In diverseHeerlense wijken be-
staat een zogenaamdBuurtnet-
werk Jeugdhulpverlening, waarin

debasisschool, het Groene Kruis,
de schoolarts, kortom alle instellin-
gen die weten wat er leeft bij de
jeugd,zijn vertegenwoordigd.

Die netwerken in Vrieheide en
Zeswegen zochten een aantalvoor
het projectgeschikte gezinnenuit.
„Alle benaderde gezinnen deden
ook mee, al viel het niet mee om
hen te vragen. Tenslotte wijsje
hener dan op dat niet alles goed
gaat in hun gezin," schetstVan den
Eisen.

Speelgoed
Niet alleen destagiair leert van de

Dat is alleszins schappelijk. De.
studente gaat echter verhuizen en
twee maanden later komt een
vriendin haar aflossen. Slechts
voor de tussenliggende periode is
haarkamer beschikbaar. „Dat wil-
de ik nog zeggen: er komt nog drie
honderd guldenborg bij," voegt
het meisje er nog snelaan toe.
„Voor dietwee maanden?" Ze
knikt schuldbewust.

Maastricht-centrum 1
Uit een raam op deeerste verdie-
ping verschijnteen hoofd. „Een
kamer vrij? Hier? Nee hoor, hier
woont iedereen nog. Tijdelijk? Ik
weet van niets. Jekunt hoogstens
proberen bij het bemiddelingsbu-
reau. Helaas, doei."

Even op het briefjekijken. Ja, het
adres klopt toch. Het gaat welis-
waar om eentijdelijke kamer,
maar het hoofd zou dat zeker heb-
ben moeten weten.

HetKamerbureau in Maastricht is
overzichtelijk ingericht. Aan een
wand hangen alle briefjes van ka-
mers die vrij zijn of vrij komen. Ze
zijn gerangschiktnaar plaats. Het
aanbod in het centrum is het
kleinst. De categorieBelgiëis aan-
zienlijk groter, evenals Randge-
meenten en Buitenwijken.De gege-
vens van de kamers zijn nooit
compleet. Meestal ontbreekt het
telefoonnummer ofhet adres.Om
daar achter tekomen is inschrij-
ving nodig. Wanneer de veertig

" Kamer met prijskaartje
Foto:FRITS WIDDERSHOVEN

gulden betaald zijn, kunnen per
keer drie adressenaan de balie op-
gevraagd worden. Blijft succes op
de drieadressen uit, dankunnen
de medewerkers van hetKamerbu-
reau drie nieuwe briefjes verstrek-
ken.

Veldwezelt, België
De huurbazin doet de mooi afge-
werkte deur open en gaatvoor
naar binnen. De vloervan het trap-
penhuis is uitgevoerd in zalmkleu-
rig marmer. Emmer en dweil
moeten nog in debuurt zijn. De
verhuurster loopt als eerste de trap
op. De weg naar de leegstaande
studio voert een verdieping hoger.
Het marmer van de trap wordt
plotseling steiler.Dan blijkt dat de
deur van de studio dicht is. Buur-
mans deur, waarachter dezelfde
ruimte in spiegelbeeld ligt, is even-
eens op slot. Een verdiepinglager
wordt wel opengedaan. Een veel te
keurige plavuizenvloer wordt

zichtbaar. Op een comfortabel
ogende hoekbankzit een duur ge-
coiffeerde jongen. Op het andere
deel van derechthoek ligt een ver-
sufte blondine. In de hoek van de
kamer staateen vergulde bar met
bijbehorende barkrukken. Gordij-
nen hangen ordentelijk in deplooi.
De jongen lacht minzaam. Hij zegt
niet veel. Dat hoeft niet, het is wel
duidelijk dat hij zijn brood niet
met geld uitGroningen koopt.
„Negenduizend frank, zei u?" „Ja,
negenduizend," herhaalt dever-
huurster. „Is dat inclusief, eh, met
gas, water en licht?" „Nee, nee,
maar er is wel elektrischechauffa-
ge." Een snellerekensom leert dat
de totale huur tegen dezeshonderd
guldenaan zal liggen. Na Maas-
tricht is de hoop op een koersval
van de Belgische frank ijdel. Stu-
denten hebben bij de Vlaamse
mevrouw dus niets te zoeken.
Toch hangt haarbriefje op hetka-
merbureau.

Hetkameraanbod in België is
enorm. De namen Vroenhoven,
Veldwezelt, Smeermaas,Lanaken
komen vaak terug op de wand met
briefjes. De afstanden tot Maas-
tricht-centrum vormen niet de
grootstebarrière. Het onveilige ge-
voel dat het 's nachts dooreen kaal
weiland terug fietsen oplevert,
speelteen rol, maar ook de jaar-
contracten. De meestekamers in
Belgiëzijn slechts te huur als ze
voor minimaaleen heel jaarge-
huurd worden. Zo niet in het cen-
trum van Maastricht. Onder andere
door het toenemende aantal bui-
tenlandse stages zijnkamers in de
binnenstad dikwijls maarvoor be-
perkte tijd te huur.

Maastricht-centrum 2
Op de deur staan vijf meisjesna-
men. Een van de namen doetopen
en wijst deweg over een berg fiet-
sen heen naar debewuste kamer.
Een behoorlijkeruimte met split-
level en uitzicht op een van de leu-
kere straten van Maastricht.Drie-
honderdvijfenzeventig verlangt ze.

leimwee heeft een eerste schifting aangebracht. Het begin van de
ieks tentamens heeft devolgende groep slachtoffers geëist.Tot
root genoegen van deachterblijvers, want er komen veel kamers
rij. De studenten die in augustus genoegen moesten nemen met
en prijzighok van twee bij driebij een hospita op tien kilometer
»n het centrum, zien hunkansen stijgen.

amerverbeteraars worden ze bij het Kamerbureau in Maastricht
enoemd. Ze proberen hun huidigvertrek in te wisselen tegen een
omfortabele ruimte in een gezellig huis in Maastricht-centrum, en
Is heteven kan met uitzicht op deMaas.
tet aantal kamers dat in omloop is niet gering. De wand met ka-
lerbriefjes in hetKamerbureau vertoont weinigkale plekken,
laar wat steekter achter diebriefjes? Zijn hetde ideale kamers in
e binnenstad? Of leiden depapiertjes naar dure lekkende kroch-
en totver over de landsgrens? Een ding is zeker: veel verhuurders
"ebben het boek Hoe verhoog ik mijn bruto maandinkomen? goed
lelezen.

DOOR BENTI BANACH
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Automobielbedrijf Mengelers BV is een
Toyota-dealer met vestigingen in Oirsbeek,
Landgraaf en Sittard.
Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen zijn ook het uitvoeren van
onderhoudsbeurten, (schade)reparaties en de
verkoop van accessoires en onderdelen zeer
belangrijk binnen ons bedrijf.

Onze concernadmimsuatie is gevestigd in Oirsbeek. Ten behoeve van
deze afdeling is er momenteel een vakature voor:

MEDEWERK(ST)ER BOEKHOUDING M/V
Na een inwerkpenode wordt van U verwacht dat U zelfstandig de
administratieve taken kunt vervullen Voor deze tunktie hebben wi| iemand
m gedachten die aan de volgende eisen voldoet:
- opleiding Prakti|kdiploma Boekhouden of MEAO
- goede kontaktuele eigenschappen
- leeftijd tussen 20 en 25 jaar- accuraat kunnen werken
- bekend zijn met geautomatiseerde verwerking van financiële gegevens
- flexibele instelling
- enige ervaring in soortgelijke funktie is een pre

j
Ten behoeve van onze werkplaats te Landgraaf vragen we op korte
termiin een:

CHEF WERKPLAATS
Na een inwerkpenode wordt van U verwacht dat U de leiding kunt
geven aan 6 tot 10 monteur medewerkers. Voor deze funktie hebben
wi| iemand in gedachten die aan de volgende eisen voldoet:
- praktijkgerichte opleiding- goede kontaktuele eigenschappen- leeftijd tussen 25 en 35 jaar
- accuraat kunnen werken
- flexibele instelling- in teamverband met magazijn en werkplaatsreceptionistkunnen

werken

Onze werkplaatsreceptie in Landgraaf zouden we graag uitbreiden
met een:

TECHNISCH/COMMERCIEEL
RECEPTIONIST(E) M/V
Na een inwerkpenode wordt van U verwacht dat U leiding kunt
geven aan onze gehele after-sales afdeling. Voor deze funktie hebben
we iemand in gedachten die aan de volgende eisen voldoet:

- IVA-opleiding of vergelijkbare praktijkgerichte opleiding

- goede commerciële en kontaktuele eigenschappen

- leeftijd tussen de 25 en 35 jaar
- accuraat kunnen werken
- bekend zijn met geautomatiseerde verwerking van gegevens- technisch en commercieel inzicht
- flexibele instelling en in teamverband met magazijn en

werkplaatschef kunnen werken
- ervaring in soortgelijke funktie is gewenst

Voor onze carrosserie service Oirsbeek zoeken we een:

EERSTE PLAATWERKER
Na een inwerkperiode wordt van U verwacht dat U zelfstandig alle
voorkomende plaat- en chassisschades kunt herstellen. Voor deze
funktie hebben we iemand in gedachten die aan de volgende eisen
voldoet:
- praktijkgerichte opleiding
- ruime praktijkervaring
- leefti|d tussen de 25 en 30 jaar- m een teamverband van 8 medewerkers flexibel kunnen werken

Wij bieden:
- een afwisselende baan in een enthousiaste omgeving- salaris overeenkomstig opleiding en ervaring
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden- eventuele scholmgsmogelijkheden zowel extern als intern via het

Louwman-college van onze importeur

Bent U een van dekandidaten die wij zoeken?
Schrijf dan Uw sollicitatie met CV naar:
Automobielbedrijf Mengelers BV
Tav mevr. L. Hintzen
Postbus 56
6430 AB HOENSBROEK

®TOYOTA Mengelers

Rijksweg Zuid 212 Baanstraat 129 Provmcialeweg Zuid 91
6134 AG Sittard 6372 AE Landgraaf 6438 BC Oirsbeek
Tel. 046-521000 Tel. 045-318888 Tel. 04492-1814
Fax 046-519174 Fax 045-320040 Fax 04492-4822

Resort Hoog Vaals is een kwalitatief hoogwaardigResort Hotel met320 chalets,
gebouwd in het prachtigeLimburgse landschap. Verschillende restaurants en
bars verzorgen het innerlijkvan onze gasten op excellent niveau.
Sport-, leisure- en health-faciliteiten plus diverse banquetzalen completeren het
produkt. De dienstverlening karakteriseert zich door de klasse die onze gasten
zich wensen en van ons verwachten. Naast Resort Hoog Vaals, maakt het in
het Zeeuwse Burgh-Haamstede gelegen Resort Haamstede deel uit van
"Bohemen resorts".

VoorResort Hoog Vaals roepen wij kandidaten op te solliciteren naar de functie
van:

chef de rang m/v
receptioniste B m/v

en

chef de party m/v
Wij zoeken mensen diemet veel inzet en enthousiasme hun vak uitoefenen en
die graag verder willenkomen in de horeca en bij voorkeur binnen onze
Resorts. Wij leveren een kwalitatief hoogstaand produkt en wij bieden een goed
salaris in een uitdagende werkomgeving.

Vereist: - Ervaring.- Opleiding: MHS, MTRO of vergelijkbaar.- Leeftijd: 23-35 jaar.- Goede kennis van de moderne talen.- Representatief.

Informatie/sollicitatie: éO
Informatie over deze functies kan worden ingewonnen ZB? f ->^bij mevrouw J. Langstraat, personeelszaken, dÉrtM \tel. 04454-8324. _T_ _-_ m^,_^—-_KI \
Uw schriftelijke sollicitatie wordt met !■! lr^ ItV^ l«lbelangstelling afgewacht door de directievan: M—W%MM m M m-iim I

Resort Hoog Vaals RESORTS \ /
Randweg 1

______^ 6291 DC Vaals

WE TURN EVERY DAY INTO A HOLIDAY

I "TeX (Europe) b.v. I
Texture-Tex is een veredelingsbedrijf(rwijnen/heatsetten) van synthetische garens voor
verwerking in de tapijtindustrie. Deze halffabrikaten vinden hun afzet in geheel Europa.

Texture-Texmaakt deeluit van Crown America Inc. en is gevestigdop het industrieterreinDe
Beitel te Heerlen. Hetpersoneelsbestand bedraagtthans ca. 150 werknemers.
In verband met een toename van de aktiviteiten alsookverdergaande diversificatie van het
produktenpakket, zoeken wij terversterking van het bestaande team:

JTA_iVf J__U\ïDimJrlu9 (wachtchef) m/v

Funktie' ~ aeeft leiding aan de hem toegewezen medewerkers;- dientop zo efficiënt mogelijke wijze»het machinepark te benutten;
- onderhoudtkontakten en/ofkoórdineert met planning en technische

dienst;- draagt zorg voor kwalitatieve en kwantitatieve aspecten m.b.t.
produktie-output.

Wij vragen: -mts(Wtb);- ervaring in een vergelijkbare funktie;
- leidinggevendekapacffeiten;- bereidheid tot werken in 4-ploegendienst;- redelijke kennis van de Engelse taal;
- leeftijd ca. 30 jaar;- in teamverband kunnen/willen werken.

WÜ bieden*
_ een 'n 9r°te mate zelfstandige funktie met ruimte voor kreativiteit en

probleemoplossend vermogen in onze dynamische organisatie;- werken in een groeiendeorganisatie met een gemotiveerd team;
- een uitstekendebeloning;
- goede sekundairearbeidsvoorwaarden, zoals bijv.

* 8%vakantiegeld;

* 6-10% eindejaarsuitkering;
* bedrijfspensioenfonds;
* bedrijfsspaarregeling.

Voor nadere informatie over defunktie, kunt ukontakt opnemen met de heer G. Dieters
(chef produktie), tel. 045-423741 tst. 26. Sollicitaties met CV. kunt u richten aan:

Texture-Tex (Europe) B.V.
t.a.v. de heer LP. Werry (chef Administratie/Personeelszaken)
Postbus 2711,6401 DE HEERLEN mn
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z
Alpheios B.V. is een toonaangevende Het Wetrok systeem omvat een kompleet
handelsonderneming in professioneel pakket hoogwaardige machines en
schoonmaakmateriaal met een sterke produkten voor het rationeel schoon-
marktpositie in de Benelux. Alpheios maakonderhoud van gebouwen. Tot de

heeft de exclusievevertegenwoordiging afnemers behoren grote bedrijven uit de
van het Wetrok schoonmaaksysteem, dat handel, industrie en dienstverlening,

al meer dan 25 alsmede instel-
jaar in 14 landen /y^s^ lingen uit de

van Europa f|fil| gezondheidszorg
wordt gebruikt. I%V__ II — II" I en overheid.vslll»alpheios bv
Wegens vertrek van onze huidige medewerkster zoeken wij, ten behoeve van de

Technische Dienst, enthousiaste kandidaten met een commerciële, service-gerichte
instelling, voor de funktie van:

administratief medewerkster (m/v)

Haar voornaamste taken zullen'bestaan uit: orderverwerking en fakturering is gewenst.- het opnemen en verwerken van Leeftijd: 20-25 jaar.
reparatie-orders;- fakturering van reparatie-orders; Wij bieden een fijne werksfeer binnen een

- telefoon- en postbehandeling; sterk groeiende, moderne onderneming.
- het uitwerken van correspondentie via Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

tekstverwerkingssysteem, zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidate Indien u geïnteresserd bent in deze funktie
met een opleiding op MEAO-niveau. Goede kunt uuw schriftelijke sollicitatierichten

typevaardigheid is een vereiste. Ervaring aan: Alpheios 8.V., t.a.v. de heer P.
met tekstverwerking en geautomatiseerde Schobben, Postbus 2558, 6401 DB Heerlen.
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I 1 FEBRUARI 1992, VAN 10.00 TOT 16.00 UUR: I
DE NATIONALE BANENDAG.

BAANBREKEND VOOR TECHNICI.
Het belooft een bijzondere dag te tal van vacatures. Onze bemiddelaars,

worden: 1 februari '92 van 10.00 tot 16.00 die zelf een technische achtergrond heb-
uur. Dan wordt de nationale banendag ben, helpen u graag
gehouden alle __-__^_^_^_^_^_^_t_^_WK^ WB^« °P we£'
14 Techno Time j^BH I Mocht uop 1
vestigingen in Ne- I fl fl fl fl I februari a.s. verhin-
derland. fl lflfl 1 fl V V I c'cr<^ Zl,n' an ent u

Wat kunt u als I I Mm iII I 1 kfl I altijd op een andere
aanstaand of erva- H .^kw B Wm fl fl ml I dag van harte wei-
ren technicus op die I B Wm _m fl fl ' I kom bij uw Techno
zaterdag verwach- I W W fl fl Time vestiging,
ten? Techno Time f l flfl \ ~^k Techno Time
houdt open dag. En fl M Hl _ " I bemiddelt uitsluitend
de kans is groot dat I ~^m»^J W A m^m voor tecnrnscri Per"
we een baan voor u | ] 1 | fM*A ■ \\ soneel, van midden
hebben. "^ *^ -^ \^r kl len hoger kader tot

Maar natuur- I Bik v _____________[ fc M m I fl fl uitvoeren^e vakmen-
lijk is het ook een I "I k " B mm\ WL m\jM sen. Kom langs op
prima manier om u H ■~^"^Vl _~ma_ _\_w_4 I ïf-m^ I onderstaand adres,
snel en breed te on- ■?/ 111 "M Ifl IM I ffl I U kunt ook gratis
enteren op andere Ifl IJi J 1kfl m\ m\ Ik I L.B| I bellen met 06 - 0636
mogelijkheden in uw I voor meer informa-
vakgebied. tic of voor het adres
U komt op de banendag in aanraking met van onze andere vestigingen.

Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen, telefoon 045 " 71 71 83.

(WjTECHNOTIME
V^ U yDE UITZEHDGROEP VOOR TECHNISCH PERSONEEL

Voor goede technici wordt 't Techno Time.
AMSTERDAM - DENBOSCH - BREDA - DORDRECHT - EINDHOVEN - GRONINGEN - HAARLEM - HEERLEN

LEEUWARDEN - LEIDEN " NIJMEGEN - ROTTERDAM - UTRECHT " ZWOLLE - ANTWERPEN

«-f,_DE LIMBURGSE
MM/ff PERSONEELSGIDS,

r -^

—

WSs^\M Integraal Kankercentrum Limburg

In het Integraal Kankercentrum werken achtLimburgse ziekenhuizen,
hetRadiotherapeutisch InstituutLimburg en de medische faculteit van
de Rijksuniversiteit Limburg samen. Het IKL bevordert en coördineert
de samenwerking op het gebiedvan onderzoek en behandeling van
patiënten met kanker. Tevens verzamelt en bewerkt het IKL gegevens
over kankerpatiënten in Zuid- en Midden-Limburg en wordt aandacht
besteed aan voorlichting, preventie, vroege opsporing, bij- en
nascholingen psychosociale zorgverlening.
Eén van de taken is het verzamelen, opslaan en bewerken van
gegevens over kankerpatiënten ten behoevevan de Regionale en
LandelijkeKankerregistratie.

Bij het IKL komen de volgende functies vacant:

A. REGISTRATIEMEDEWERKER „,
80%

De medewerker werkt voor 60% in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voor de overige 20% bij het IKL te Maastricht.

B. REGISTRATIEMEDEWERKER .
20%

Voor deze functie geldt een basis-contract van 20%, waarbij tijdelijke
uitbreiding, o.a. vervanging bij ziekte, tot de mogelijkheden behoort.
Gedurende het jaar 1992 wordt dit contract uitgebreid naar 50%. De
standplaats is het IKL te Maastricht.
Functie-eisen:- goede kennis van de medische terminologie;
- een (bijna) voltooide verpleegkundige opleiding of:- een administratieve opleiding op MBO-niveau met enkele jaren

ervaring in de gezondheidszorg;- goede contactuele eigenschappen;- bereidheid om een op deze taak gerichte scholing te volgen.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform deCAO voor het
Ziekenhuiswezen.
Schriftelijke sollicitatieskunnen vóór 10 februari a.s. worden gericht
aan de directeur van het IKL, drs. W.G.H. Visschers, Postbus 2208,
6201 HA MAASTRICHT.
In de linkerbovenhoek van de enveloppevermelden: sollicitatie functie
A of functie B.
Inlichtingen worden verstrekt door dhr. L.J. Schouten, hoofd afdeling
registratie IKL, tel. 043-254059 (functie A en B) en door dhr. J.G.M.
Bremen, hoofd medische registratie De Weverziekenhuis,
tel. 045-766199 (functieA). du*
I
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Huize Louise te Brunssum —'" j
een tehuis met 84 verzorgingsplaatsen, heeft de mogelijkheidtot plaatsing van:
A. een gediplomeerd ziekenverzorgende (m/v) op

full-time of part-time basis;
B. gediplomeerde invalkrachten verpleegkundige/

ziekenverzorgende (m/v)
Voor beide functies zijn goede contactuele eigenschappen en een wezenlijke
belangstelling en respect voor de ouder wordende mens een eerste vereiste.
Bij voorkeur ervaring in een verpleegtehuis.
Christelijke levensovertuiging.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO bejaardentehuizen.
Inlichtingen bij het hoofdverpleging/verzorging: mevrouw Meuffels, tel. 045-251144.
Sollicitaties met vermelding van vroegere en huidigefuncties, diplomabezit e.d. binnen
14 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan de direktrice van het
bejaardentehuis, Vijverlaan 5, 6443 BA Brunssum. o»'

_—_—_—_—__—_—_—__—_—_—_—_—__—_—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—^0

■ —————Bi __H_____________________________—'

Binnen de Polikliniek Longziekten ontstaat
op korte termijn een part-time (60%)
vacature voor een

spreekuurassistente
Functie-informatie
De spreekuurassistente draagt zorg voor een correcte
opvang van patiënten en treft (administratieve) voor-
bereidingen voor het poliklinisch spreekuur. Tevens
wordt assistentie verwacht bij eenvoudige medische
onderzoeken.
Functie-eisen
Wij zoeken een gediplomeerde (MDGO-.) dokters-
assistente, die bij voorkeur over poliklinische ervaring
beschikt.Tevens zijn goede uitdrukkingsvaardigheid
en een patiëntvriendelijke houding van belang.
Kandidaten dieaccuraat, zelfstandig èn in teamver-
band kunnen werken, worden uitgenodigdte sollici-
teren. Men dient bereid te zijn om eventueel meer
uren te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 30.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnenbij
mevrouw V. Huntjens, tel (045) 76 6066.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 6 februari worden
gericht aan dePersoneelsdienst. Vermeld in de
linkerbovenhoekvan uw brief JL-92009,

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot Jaarlijks worden circa 20.000 patiënten
algemeen ziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in de
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. dagverplegine;het aantal polikliniek-

bezoeken bedraagt ruim 250.000.
Samen met het St. Gregorius-Ziekenhuis Aan het ziekenhuis is een medische staf
en Verpleeghuis Schuttershof maakt het verbonden van 100 specialisten.Met. deel uit van de Stichting Gezondheids- 2.000 medewerkers is het DeWever een
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. grote werkgever in de regio.

-De MfererV^zükenhuis- ■

Limburgs Dagblad



Op maat gemaakt

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 12 januari t/m zaterdag: 18 januari 1992

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 27 ’ 15,39 341
900 30 ’ 17,10 385

1000 33 ’ 18,81 428
1100 37 ’ 21,09 473
1200 40 ’ 22,80 514
1300 43 ’ 24,51 558
1400 47 ’ 26,79 602
1500 50 ’ 28,50 645
1600 54 ’ 30,78 688
1700 57 ’ 32,49 734
1800 60 ’ 34,20 777
1900 64 ’ 36,48 821
2000 67 ’ 38,19 865
2200 74 ’ 42,18 951
2400 81 ’ 46,17 1037
2600 87 ’ 49,59 1125
2800 94 ’ 53,58 1212
3000 101 ’ 57,57 1299
3300 111 f 63,27 , 1429
3600 121 ’ 68,97 1561
3900 131 f 74,67 ' 1690
4200 141 ’ 80,37 1821
4600 155 ’ 88,35 1996
5000 169 ’ 96,33 2176
5500 185 ’105,45 2388
6000 202 ’115,14 2606
6500 219 ’124,83 2823

Tip: Verwarm alleen daar, waar dat nodig is!!!

overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 23 januari 1992
De voortdurende daling van de rentetarieven op de kapitaalmarkt
de afgelopen weken, heeft er uiteindelijk toe geleid dat de meeste hy-
potheekaanbieders ook hun hypotheektarieven hebben verlaagd. De
verlaging bedraagt gemiddeld 0,3 procent.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. inpet. constantNaam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,56 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,56 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10.20 5,84 4,15ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,90 6,46 5,24ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,27 5,08ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,61 3.96
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 5,67 4,02CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,13 4,97CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,27 5,08Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,69Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 3,69Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,50Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,51 3^86Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 5,33 3,73Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,73NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,56 3,92
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,56 3,92NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,27 5,08Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 3,72
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3^77RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3^77RABO (adviesrente) arm. hyp. var/1 jr 1,00 9,50 6^20 5^03RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4^92SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,49 3.85SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,49 3,85SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,70 6,33 5,13
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,50 5,36 3,76Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,70 5,53 3,90
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,49 3,85
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,18 3,62Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 5,87 4,76
De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/fef bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.Bij andere hypotheekbedragenwijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

®Copyright 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

/ /\_ C&C * tegels ■ natuursteen " marmer
j / /&_^__ * badkamers
a C w * tegelzettersbedrijf

\NyT^ laat UW complete badkamer>v^ ONZE zorg zijn
EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF
SHOWROOM KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT

04404-1916 Of 1996

De verkoop van sociale koopwoningen (premie A) is in 1991 metcirca 15 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Bemidde-
lende Organen, die de gemeenten adviseren over het verlenen
van gemeentegarantie. Die cijfers geven een betrouwbaar beeld,omdat hypotheken voor sociale koopwoningen vrijwel uitslui-tend worden verstrekt als de koper over gemeentegarantie be-schikt.

hypotheekrente (9,5 procent of meer)
vorig jaar de belangrijkste oorzaak
voor de stagnerende verkoop. De la-
gere inkomens, voor wie de premie-
A-woningen bedoeld zijn, konden
daardoor in veel gevallen hun hypo-
theek niet rond krijgen. Dit pro-
bleem speelt al enkele jaren.

Staatsecretaris Heerma (Volkshuis-
vesting) heeft daarom besloten de
premies voor sociale koopwoningen
met ingang van 1 januari rente-
afhankelijk te maken. Dat houdt in
dat als derente stijgt de premies om-
hoog gaan. De woordvoerder van de
Bemiddelende Organen verwacht
dat dit een positief effect zal hebben
op de verkoop.

Ook de economische onzekerheid
die de Golfoorlog teweeg bracht,
heeft volgens hem een nadelige in-
vloed gehad op de verkoop van pre-
mie-A-woningen in 1991. De eerste
helft van het jaar trad een terugval
opvan 20 tot 25 procent. Later in het
jaar deed zich een herstel voor.

PremiesIn totaal gaven de Bemiddelende Or-
ganen vorig jaar 10.980 positieve ad-
viezen voor gemeentegarantie af
voor premie-A-woningen. In 1990
waren dat er 12.858. Over het bouw-;
programma premie-A van 1991 wer-
den vorig jaar 4.858 positieve advie-
zen afgegeven. In 1990 waren dat er
5.792 over het bouwprogramma van
dat jaar. In beide gevallen bedraagt
de daling 14 tot 16 procent.
Volgens een woordvoerder van de
Bemiddelende Organen was de hoge

Egaliseerpasta voor
doe-het-zeivers

" Een stoel van bijna twee meter hoogte
''het een even grote tafel. Reusachtige meu-
bels die je op de allerlaatste plaats in een
babyspeciaalzaak zou verwachten en daar
staan ze nou juist, bij Haflekijn's Baby-
land in Hoensbroek.

&ij nader inzien ook niet zon vreemde
Plaats. De set is door de fabrikant ban de
ffiee-groeistoel' Tripp-Trapp. Die wil vol-wassenen aan den lijve laten ondervinden
hoe het voor een kind is om op een gewone
stoel te zitten.

Te groot voor de kinderstoel en te klein voor
een volwassen zetel, moeten kinderen het
vaak doen met een slecht 'passende' stoel.
Die biedt hun geen steun in de rug en onder
de voeten en werkt daardoor een slechte
houding in de hand. De Tripp-Trapp (op de
foto links) is zó ontworpen dat hij eenvou-
dig kan worden ingesteld op de grootte van
de gebruiker; van peuter tot volwassene.
Een speciale veiligheidsbeugel en kussentje
maken van de Tripp- Trapp een kinder-
stoel. Zitvlak en voetensteun bepalen de
hoogte van de stoel.

Structuurpleister is een veel-
gebruikt middel om muren in
huis te verfraaien. Het is wel
een produkt dat, als je weer
eens iets anders wilt, lastig
verwijderbaar is. Dat kost veel
inspanning en de kans op be-
schadiging van de ondergrond
is groot. Het is weliswaar mo-
gelijk oude pleister met een
verfafbijtmiddel van de wand
of het plafond te steken, maar
dat is een vieze, veel rommel
veroorzakende klus.
Een alternatief is om zon pleister-
laag te laten zitten waar hij zit en
hem te egaliseren met een vulmid-
del dat alle oneffenheden weer uit-vlakt. In de professionele wereld
zijn daarvoor diverse uitstekende
materialen bekend, zoals Rood- of
Geelband. Een geroutineerde doe-
het-zelverkan daarmee ook best uit
de voeten. Voor de minder ervarenklusser waren er tot dusver minder
mogelijkheden.

Op de beurs Karwei lanceerde Ala-
bastine voor dit manco in de markt

Een fantasie-hotel
aan de Spaanse kust

Sittardenaar studeert afals architectonisch ontwerperllj had eigenlijk diergenees-
" s ,n de willen studeren, of
* (..Vikunde. Maar het dichtst
' J zijn uiteindelijke vak, zat
" jt

§ wel de gedachte om indu-
j.r)ële vormgeving te doen.
u°g net in 1991 studeerde
■pre Vola uit Sittard aan dej,echnische Universiteit in
J^dhoven af als architecto-'
sch-stedebouwkundig ont-

Als afstudeerproject
„^akt hij een ontwerp voor
jj n vakantieflat aan de°ordspaanse kust.

en gewone vakantieflat maar een
i^ 1"* jongerenhotel. De wijze vantL 6ling is vooral gericht op een op-
IkJ*al contact tussen de jeugdige
(j ten van diverse nationaliteiten.\1 ontwerP begon, inmiddels zon "e jaar geleden, eenvoudig met
le

a Wel zeer ruwe versie: een hoeki-
steen met links en rechts een"^werk van ijzerdraad.

' _)V neb een tijd zitten twijfelen. Ik
<)Vj eerder al het idee om zoiets te(V6ri- Maar toen ik ermee bezig was,
()5

ek dat het alleen maar goed was
(^ ,ik er zoveel herinneringen aan
i^V vertelt Mare Vola. Hij had im-rs ook exact de plaats uitgeko-■ WkWaar in zi^n Sedacnten althans
c|e bouwwerk moest verrijzen: Portia Selva, een klein plaatsje aan
w kust, even ten noorden
CRosas-tis was en is zijn geliefde vakan-
fc ord- Al meer dan tien jaarkeerttt)J"c Vola er terug. Vanaf het mo-
VQ| t dat zijn keuze was bepaald,
lt) Sde de ene schets na de andere.
ke nSchriften, als het ware dagboe-
Dj.' hield hij niet alleen aanteke-
o^ §en bij, maar tekende hij er ook
by '°s. „Ik had altijd een dagboek
s<;l fne. Ik denk ik dat wel tienV^j riften heb volgetekend. Als ik, V^nden in Parijs opzocht, die ik
W de vakantie kende, kreeg ikr nieuwe ideeën."
Kt begonnen was met een stuk

en Üzerdraad> zou gestaag uit-'
ïö ,er» tot een concreet ontwerp.

11 ny voor zijn afstudeerproject
'hUiefPort de la Selva had uitge-

kozen, ging hij in het dorpje op
zoek naar de precieze plek waar de
vakantieflat zoukunnen worden ge-
bouwd. Alleen een (fantasie)ont-

werp maken was niet voldoende,
het zou ook op een bepaalde plaats
te realiseren moeten zijn.
Hij vond een mooi stukje grond in

een hellend gebied, boven aan de
rand van het dorp, met een zeer
ruim uitzicht over de haven en de
baai.

een handzame oplossing: egaliseer-
pasta, een direct gebruiksklare, pla-
muurachtige substantie waarmee
heel gemakkelijk wanden en pla-
fonds perfect uitgevlakt kunnen
worden, waarbij tevens beschadi-
gingen als scheuren en gaten wor-
den hersteld. Het levert een gave,
gladde nieuwe ondergrond op,
waarop jekunt behangen of die ge-1
schilderdkan worden.

De pasta hecht uitstekend op on-
dergronden van allerlei aard: pleis-
terwerk, bak- en kalkzandsteen,
cement, beton, spaanplaat en ook
op oude (mits goedhechtende) verf-
lagen.
Egaliseerpasta is alleen voor ge-
bruik binnenshuis geschikt en moetop een droge ondergrond worden
aangebracht. De pasta is samenge-
steld op basis van waterverdunbare
acrylaten en marmerpoeder en is
dus vrij van oplosmiddelen en min-
der milieubelastend. Gebruikte ge-
reedschappen kunnen gewoon
onder de kraan gereinigd worden.

Egaliseerpasta is verkrijgbaar in
verpakkingen van 1,5 kilo (f 14,95)
en 7 kilo (f 39,95).

Het ingenieus in elkaar gezette ge-
bouw kon uiteindelijk grofweg in
drie partijen worden verdeeld, nog
steeds conform het eerste uitgangs-
punt: in het midden een trappenga-
lerij met links en rechts respectieve-
lijk de slaapkamers en de (gemeen-
schappelijke) ruimten zoals keu-
kens en woonkamers.

De verdiepingen lopen niet alle-
maal gelijk op; er zitten ook tussen-
verdiepingen bij. Om het contact
tussen de gasten onderling te bevor-
deren, zijn ook langs de buitenkant
trapjes aangelegd zodat ze gemak-
kelijk bij elkaar op bezoek kunnen.
„Ik ben wel eens met vrienden op
vakantie geweest, toen we in ver-
schillende appartementen , zaten.
Maar dat was niet zo gezellig," ver-
klaart Vola.

Volgens hem is zijn fantasie-hotel
toch in een verregaande mate tech-nische gedetailleerd, zodanig dat
het ook daadwerkelijk gebouwd
zou kunnen worden. „Het is belang-
rijk dat als je ergens een zwevende
vloer tekent, datje ook weet dat dit
kan. Anders zit je maar wat stoer tedoen. Daarom heb ik maar één pro-ject helemaal uigewerkt," aldus deSittardenaar.

De maquette, die hij op de TU
bouwde, en een greep uit de vele
kleurenschetsen gebruikte hij on-
langs bij de presentatie bij het af-
studeren. Het gebouw voorziet uit-
eindelijk in een dertigtal slaapka-
mers. „Ik zou niet weten wat dit
gebouw in werkelijkheid zou gaan
kosten. Als ik een ruwe schatting
maak, denk ik: drie miljoen. Het is
en blijft natuurlijk fantasie. Maar
zoals ik al zei, als jevanuit een theo-
retisch uitgangspunt een gebouw
bedenkt, mag het geen toevalstref-
fer zijn. Met de bouwkosten hoefje
tijdens de studie ook geenrekening
te houden, maar in de praktijk kan
dat wel tot problemen leiden. Zo
heeft een afgestudeerde, die inmid-
dels werk had gevonden, eens een
ontwerp gemaakt voor een glazen
jongerencentrum in Amsterdam.
Dat bleek zo duur te worden, dat

■het glas vervangen werd door steen.
Dan blijft er van jeontwerp natuur-
lijk niets meer over."

" Mare Vola bij de maquette van zijn ontwerp: gemakkelijk bij elkaarop bezoek kunnen.

Costa fantastica
Zaterdag 25 januari 1992 " 41

Hogere hypoheekrente en economische onzekerheid belangrijkste oorzaken

Verkoop premie-A-woning lager
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045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd
Arts (28 jr) zoekt met spoed
woonruimte in MAAS-
TRICHT. Tel. 020-6916704.
Gezocht door zakenman
comfortabele WOONRUIM-
TE m. 2 a 3 slpkrs omgev.
Landgraaf, Ind. mog. m.
kantoorruimte en ruime tuin,
aangepaste huurprijs en
borg onbezwaarlijk. Evt.
huur en/of koop. Inter be-
spreekbaar. Br.o.nr. B-0273
LD., Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.
Met sp. gevr. APPARTE-
MENT met 2 slpkmrs. en
balkon voor werk. jonge
vrouw omg. Herten. Tel.
045-223726, na 17 uur.
Te huur gevr. WOONHUIS 2
of 3 slpk., max. ’ 700,-. Tel.
045-232261.

Navo-officier zkt. vrijst. huis
met 3 of 4 slpks, omgeving.
HEERLEN-Brunssum-
Schinnen. Tel. 0949-
-24548693
Jonge man zkt. APP. tot

’ 550,- in Landgraaf of omg.
Tel. 045-315109.

Te h. gevr. APPARTE-
MENT/Flat omg. Valken-
burg-Schin op Geul-Gulpen
of Wittem voor 2 werkende
pers. Tel. 04406-42313.
Amerikaanse manager z.s.

.m. HUURWONING voor de
duur van ongeveer 3 jr. Type
2 onder 1 kap, 3 slpks, gara-
ge, regio Sittard/Geleen/
Beek. Huurpr. plm. ’1.100,-
-p.mnd. Tel. kantooruren
04498-92330.

Onroerend goed te huur aangeboden
Wegens gezondheidsredenen te huur aangeboden

goedlopende friture/cafetaria
met woning (3 slaapk.). Overname inventaris verplicht.

Prijs in overleg. Financiële regeling mogelijk.
Alleen serieuze gegadigden met opgavevan tel. nr.

Br.o.nr. B-0264, L.D. Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.

Te huur in centrum Heerlen
Ruim appartement (91 m2), ruime hal, toilet, woonkamer
(11x5 m), slaapkamer (4x4.5 m), logeerkamer (2.5x3 m).
Badkmr met 2e toilet, berging in kelder, 2e verdieping,

lift aanwezig. Huurpr. ’ 891,05 per maand exel.
verwarming en servicekosten. Tel. 045-742333.

Te huur in centrum Heerlen
Ruim appartement, keuken, grote woonkamer, 2 slaap-
kamers, luxe badkamer metügbad/douche, berging, lift.Huurpr. ’ 777,75 per maand exel. stook- en servicekosten.

Tel. 045-742333.
Te h. WINKELRUIMTE te
Kerkrade (Pr.lrenestr. 2
Chevremont), mcl. kantoor,
kitchenette en wc, ca. 100m2, geh. onderkelderd. 045-
-463621 / 453279
Te huur APPARTEMENT te
Kerkrade, huur ’ 750,- p.
mnd. all-in. Tel. 09-
-49282117252.
Te h. APPARTEMENT (2
pers) plm. 85 m2, 1 slaapk.,
keuken, douche, berging.
Omg. K'rade Centrum. Bar-
tels, Melchiorstr. 4, K'rade.

CAFETARIA/Friture nabij
Heerlen, 40 zitpl- omzet fisc
’200.000,-. Nog te verho-
gen w. goede ligging. Huur

’ 1.250,-, pr. inventaris/
goodwill ’ 95.000,-, event.
gehele pand te koop

’ 330.000,-, alleen ser.
gegad. Br.o.nr. B-0279, L.D.
P.B. 2610, 6401 DP Heerten
NUTH, kantoorruimte (ca.
245 m2). Gunstige ligging
en huurprijs! Huurprijs op
aanvraag. Mak.kantoor
Janssen, 046-335840.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Limbricht, Zuid-Oost

In het plan Zuid-Oost grenzend aan de westrand v. Sittard
is gestart met de bouw van een aantal herenhuizen (attrac-
tief van architectuur en royaal ingedeeld). L-vormige
woonk. ca 37 m2, mcl. open keuken. Garage met zolder-
mogelijkheden. 1e Verd. 3 slaapk. ca 16, 8.5 en 8.5 m2,
alsmede badkamer met douche en 2e toilet. Vaste trap
naar zolder ca 33 m2. Prijzen v.a. ’ 184.674,- v.o.n. Netto
maandlast va ca ’ 875,- op basis van LoonVast Hypotheek
(rekeninghoudend met fiscaal voordeel en 100% financie-
ring) 10091026.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045 - 71 22 55.

Maastricht
Parkresidentie

OP TOPLOKATIE, LUXE APPARTEMENT, 4e ETAGE.
Ind.: entree, hal, toilet, berging, 2ruime kamers,

balkon aan Maaskant, open keuken met inbouwapparatuur
1 ruime slaapkamer, royale badkamer met ligbad/toilet.

ALLE KAMERS PRACHTIG UITZICHT OP MAAS.
Servicekosten ’ 318,- per maand. Vr.pr. ’ 440.000,-.

Inl.: Tel. 04450-2048.

Heerlen Landvoogdstr. 26,
perfect onderhouden woonhuis met CV., voor- en achter-
tuin in jongebuurt. Ind.: hal, royale woonkamer, nieuwe
open keuken, achterkeuken, berging. 1e verd.: 2 royale
slpks., toilet, betegelde badkamer met douche en vaste

wast., optimale isolatie. Vr.pr. ’ 109.000,- k.k.
ALBATROS VASTGOED ADV. (lid VBO) Tel. 045-714599

b.g.g. 04920-52667.
Te koop

halfvrijstaande woning
centrum Meyel, perc. 500 m2, bwj. '64, 3 slpks. cv. garage

Inl.: tel. 04760-73118.

Susteren, Kavinksbosch 46
woonh. m. garage, keld., woonk. m. parket, ruime keuken,

douche m. v.w. en w.a. en 2e toilet, 3 slpkms.
Vr.pr. ’ 115.000,-k.k.

Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum, ruime semi bungalow
met representatief kantoor, op goede lokatie

Merkelbeekerstraat 57:_________■■________ M IC^SHHH* ■
_
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Royale living 100m2(woonk. en halfopen keuken, metplav.j, privékantoor 20 m2met extra kamer 12 m2, en afz.
ingang. 3 Slpks: 15, 11, 11 m2(event te combin.), 2 moder-ne voll inger. badk., vrije bovenverd. 65 m2voor extra slpk.en hobby, gar. 50 m2met ruime oprit, aparte pi. voor event.

carav./boot, gehele huis goed geisol., zonnige tuin, veel
privacy, opp. 1.060 m2, inh. 920 m3, bwj. '75.Pr. ’ 427.500,- k.k. Aanv. i.o. Zeer de moeite waard! Bel(045) 25 36 08 of 25 55 54, ook 's avonds en in weekend.

Heerlen, Siluurstraat 2
woonh. met cv. en garage met bergzold., woonkm., terras,

3 slpks, badkm, met douche en toilet, gr. zolder.
Vraagprijs, ’ 122.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 8,9% met gemeente garantie.

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

Schin op Geul
huis met garage en grote tuin, open keuken, goede isolatie,
2 slaapkamers, 2e toilet, vaste trap naar zolder, cv., prijs. ’ 169.000,-k.k. Aanv. direct. Info: 043-610660 of 612099.

fortwoningen: een klasse apart
Je eigen huis in houtskeletbouw; flexibel bouwen in:

SLEUTELKLAAR, RUWBOUW OF CASCO.

llf*r' a

VOOR MEER INFORMATIE:
Bouwkundig Adviesburo Prevoo
Boschweg 1, Bunde. Postbus 35, 6240 AA Bunde.

Tel. 043-646563.

Voerendaal - Kunrade, Te koop op unieke locatie, blijvend vrij uitzicht, vrijst. geschherenhuis plm. 520 m3, 40 m2woonkamer met luxe houten
vloer, open haard, wit kunststof keuken mcl. app. bijkeuken
inp. garage met extra bergruimte. 1e Verd.: 3 slpkrs, badk.
met ligbad, aparte douche en 2e toilet. 2e verd.: Bereikbaar
via vaste trap. Grote zolder/hobbyruimte.

Rondom uitst. aangelegde tuin. Vr.pr. ’ 269.000,- k.k.■ Aanvaarding 1-11-92. Tel. 045-752031.

Landgraaf, Leemkoel 1
Halfvrijst. woonh. met cv., rustig gelegen, berg., badkmr.

met douche, 2 slpkrs.. Vr.pr. ’ 139.000,- k.k.
Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Te koop

Gevraagd
Bouwgrond
en/of slooppanden

Vlotte afwikkeling mogelijk
Tel. 045-220550.

Kerkrade
in Kerkrade-West een ruim
tussengel. herenhuis met
binnenplaats. Ind.: beg.gr.:
ruime hal, toilet, kelder, gr.
woonk., eetkeuken, douche.
Verd.: 4 slpks., vaste trap
zolder alwaar 3 slpks., cv.,
pr. slechts ’ 98.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Gulpen
in centrum goed gesitueerd
ouder tussengelegen woon-
huis met behoorlijke tuin.
Ind.: beg.gr. woonk., eet-
keuken, bijkeuken, douche,
toilet. Verd.: 2 slpkms., vas-
te trap naar zolder. Pr.

’ 95.000,- k.k.

Kerkrade
In Kerkrade West een tus-
sengelegen ruim herenhuis
met binnenplaats. Achter-
stallig onderhoud. Ind.: beg.
gr. hal, woonk., eetkeuken,
douche, toilet, kelder. Verd.:
4 kamers, toilet. Vaste trap
naar zokterverd., alwaar 3
kamers, cv.. Pr. ’98.000,-
-k.k.

Heerlen
Keurige halfvrijst. woning
(bwj. '85) m. kantoorruimte
en tuin. Ind.: beg.gr. hal, toi-
let, woonk. met open keuken
Verd.: 3 slpkms., badk. cv.
Pr. ’ 118.000,- k.k.

Hoensbroek
Mooie split-levelwoning,
sfeervol ingedeeld, met ge-
sloten carport en tuin. Ind.:
beg.gr. ruime hal, toilet,
eetk. m. open keuken,
woonk., 2 kelders annex
hobbyruimten, bijkeuken.
Verd.: 3 slpkms., badk. CV.
Pr. ’ 165.000,- k.k.

Brunssum
Goed gesitueerd halfvrij-
staand woonhuis m. grote
garage, annex hobbyruimte
en tuin (500 m2). Ind.: beg.
gr. hal, toilet, kelder, keuken
woonk. met serre. Verd.: 3
slpkms., badk. Vaste trap
naar zolder. Cv. Pr.

’ 175.000,-k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11

Brunssum, tel. 045-220550.

Te k. gevr. EENGEZINS-
WONING met garage nabij
centr. Heerlen of Schaes-
berg, pr. md. tot ’ 155.000,-.
Tel. 073-560843.

Brunssum
Treebeek, Satellietstr. 10:

Keurige vrijst. woning, bwj.
'86, met gar. en mooie tuin,
rustige ligging, L-vorm w.k.,
half open keuken, 3 slpkrs.,
moderne badkamer. Vaste

trap naar zolder met apparte
hobbyruimte. Pr. ’ 157.000
k.k. Inl. Paul Crombag O.G.

Tel. 046-580087.
Te k. vrijstaande

Bungalow
op 1e stand te
Hulsberg

’ 298.000,- k.k.
Inl. 04406-16773.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Woonhuis te koop gevraagd
in SCHIMMERT of omgev.
tot ’ 140.000,-. 04404-2014
VOERENDAAL goed gele-
gen halfvrijst. hoekhuis met
cv., garage en tuin. Woon-
kamer met open keuken, 3
slpks., badkamer met dou-
che en v.w., geh. voorz. van
rolluiken, pr. ’ 182.000,-k.k.
Tel. 045-750601.
VALKENBURG. Te k. tus-
senwoning in uitst., staat
met cv., gelegen op goede
stand, md: beg.grond,
woonk., keuken, gang, toilet,
berging. 1e verd.: 2 slpks
met douches, toilet en vaste
wast., vaste trap naar zolder
Geh. onderk., binnenpl. ca.
30 m2, pr. ’125.000,- k.k.
Tel. 04406-14947.
HEERLEN, Thorbeckestr.
36, goed onderh. woning
met 3 slpkmrs. cv. vaste
trap naar zolder, ’ 96.000,-
-k.k. Bij 100% financ. is de
netto mnd.last ca. ’ 595,-.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderhouden eenge-
zinsw. met o.a. tuin, badk.
met ligbad, achterom be-
reikb. ’ 109.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
Kantoor of WINKELPAND in
centrum van Heerlen te
koop, winkel 60 m2, 13 ka-
mers, kelder en grote tuin.
Br.o.nr. B-0253 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Klein WOONHUIS met tuin
te k. gevr. van particulier
omg. Grensgebied. Br.o.nr.
B-0257, LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Te k. vrijstaand WOONHUIS
grondopp. 650m2. ruime
woonk. met serre en stallin-
gen, 3 slpkmrs. badk. met
douche, zolder en kelder, pr.
’195.000,-. Br.o.nr. B-0269
L.D. Postbus 2610, 6401 DP
Heerlen. ,
HASSELT (Belg. Limb.): Te
koop in een residentieel ]
woonerf, prachtige villa in (
Maaslandse renaissance
stijl, opp. 49 a, bwj. 1969, |
bestaande uit: hal, living, zit-
pl., keuken, vestiaire, pago- ;
de, berging, 2 garages, 6 'slpks., 2 badk., grote siertuin
prijs ’ 1.264.000,- k.k. Voor i
alle info. en verkoop: Woon- i
buro Geel-Blauw N.V. 09- <3211689907.

Limburgs
OTOIXraHUM»

L . „.„, „. ....
Te k. CAFÉ met woning geh.
gerenov. Vrij v. Brouwerij.
Pand en mv. ’275.000.-.
Br.o.nr. B-0270, L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC, Heerlen^
LIMBRICHT, Uitst. onderh.
vrijst.woonh. met gar. en
grote tuin. Ind. o.a: kelder,
woonk. met leist. vl., keuken
met eetb. en eikenh. aan-
bouwk. v.v. alle comfort,
eetkamer met schuifpui naar
terras, badk. met ligb.,
douche, v.w., apart toilet.
Verd.: 3-slpk., 2e toilet, zol-
der met 4e slpk. (alkoof)
speels ingericht. Siertuin
met zitterras en barbeque.
Pand v.v. allerminst, en gro-
tendeels v. v. kunstst. kozijn,
met dubb. begl. Vraagprijs:

’ 327.500,- K.K. Verzuim
niet dit pand van binnen te
bekijken!! Eventueel inruil
kleiner woonhuis mogelijk.
Makelaarskantoor Ruber
Tel. 04498/51900.
Hebt u een groot HEREN-
HUIS te koop? Met flinke
leefruimte, vijf slaap- of
werkkamers, dubbele gara-
ge, goed sanitair? Wellicht
gebouwd in de twintiger ja-
ren? Gelegen in Heerlen of
naaste omgeving? Zo ja,
meld dan nadere gegevens
aan particulier, die medio dit
jaar hier woonruimte zoekt.
Vertrouwelijke kennisname.
Br.o.nr. B-0274, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Luxe vrijstaande BUNGA-
LOW i.z.g.st., opp. 720 m2,
uitst. geïsol., living 45 m2,
keuken alle app., 3 slaapk.,
compl. badk., kelder, gar.,
veel extra's. Wijlre, Breuls-
weg 1. Bez. na tel. afspr.
04459-2239, vr.pr.

’ 349.000,- k.k.
Te koop GEVRAAGD van
part. kl. ouder woonhuis in
omg. Valas/WahlwHler/Sim-
pelveld. Br.o.nr. B-0281,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
CONTANT geld voor ouder
pand, opknappen geen be-
zwaar. Tel. 045-740 829.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging.
Ind.; hal, toilet, keuken,
woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 129.000,-k.k. Inl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bemhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
HOENSBROEK, Opbraak-
straat 26. Modem halfvrijst.
split-level woonhuis met
carport en fraai aangelegde
tuin. Ind. hal, toilet, eetka-
mer/keuken met nieuwe in-
richting, woonkamer, stu-
deer/hobbykamer, 3 slpkmrs
en badkamer. Het gehele
pand is geïsoleerd en ver-
keerd in een prima staat van
onderhoud. Vraagprijs
’165.000,- k.k. Inl. van
Oost Assurantiën V.0.F.,
Juliana Bemhardlaan 8,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Te k. ruime patic-bungalow
te KERKRADE geheel on-
derkelderd, woonopp.
210m2. Tel. 045-410763.
OUD-GELEEN, Hekerbeek
31. Ruim woonhuis met gro-
te nieuwe garage, tuin, vrije
achterom, 3 slpks., zolder,
mogelijk 4e slaapk., alles
tegelvl., keurig pand

’ 145.000,-k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms o.g
Geleen.
PUTH/ Beatrixlaan 18, half-
vrijst. hoekp. met ruime tuin,
mógel. tot garage, cv. 3 slp-
kmrs. zolder, kelder,
’115.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms o.g.
Geleen.
Wilt u uw huis VERKOPEN
zonder makelaar en zelf
rustig kijken naar een ande-
re woonruimte en heeft u
een oudere karakterestiek
woonhuis met gr.tuin te
koop tot ’200.000,-, bei
ons dan vrijbl. 045-232274.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HEERLEN, in centrum gele-
gen kantoor of winkelpand
(230 m2) geen horeca en
bovengelegen kamers.
Vraagprijs ’ 350.000,- k.k.
Mak.kantoor Janssen, 046-
-335840.
HOENSBROEK, Mariarade,
Kennedystr. 16. Te k. tus-
senliggend woonhuis. Ind.
hal; toilet; kelderkast; kamer
met open keuken; 3 slpkmrs
badk. met zitbad; zolder met
vlizotrap. Gehele woning
voorz. van kunststof kozij-
nen, dubb. beglazing en rol-
luiken, overdekte veranda.
Woning staat in een kinder-
vriendelijke buurt, vr.pr.
’119.000,- k.k. Tel. 045-
-224098.
Gemmenich, Bieneheide,
gelegen bij het mooie Drie-
landenpunt, bouwen wij soli-
de prachtige woonhuizen.
Kijkdagen zat. en zond. van
14.00-16.00 uur. Aannemer
HENS, tel. 09-3287659512.

Te koop gerenoveerde
BOERDERIJ met schuur en
stallen 1.210 m 2grond, Vr.
pr. ’ 325.000,-. Overbroe-
kerstr. 68, Hoensbroek. Inl.
045-215603.
HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuki)
halfvrijst. hoekpand met ga-
rage, tuin, 3 slpkmrs. zolder,
kelder, serre. Keurig pand
op leuke ligging, ’ 115.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
LANDGRAAF, Briandstr. 45.
Goed onderh. woonhuis met
garage, 3 slpks., badkamer
met ligbad en 2e toilet,

’ 118.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
Te k. vrijst. woonhuis met 3
slpks. Gelegen te Klein Ter-
maaien, BELGIË, 4 km vaa.
centrum M'tricht. Pr.

’ 90.000,-. Tel. 043-434807

Te k. mooi vrijstaand
WOONHUIS in centrum van
Epen. Tel. 04455-1541.
HEERLEN/Zomerstraat 2
(nabij centrum). Halfvrijst.
ruim woonh. met grote kan-
toorruimte (200m2) Ind.: 3
slpkrs, zolder(vaste trap),
kelder, cv. grote uitbouw

’ 159.000,-k.k. 046-742550
Jos Storms O.G. Geleen.
HEERLEN, Drieschstr. App.
met eigen gar., 2 slpks., lift,
groot balkon, met gebr. van
groot dakterras, ’ 120.000,-
-k.k. Tel. 045-723993.

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Busmess-Center 043-
-821500.
Te huur BEDRIJFSRUIMTE/
opslagruimte in Maas-
mechelen (België), goed ge-
legen, opp. 500 m2. Inl. 09-
-3211-762212.
Te h. gevr. BEDRIJFSHAL
of Loods groot 200 a 300 m2
in Heerlen of naaste omge-
ving. Tel. 045-718716.
Te huur LOODS/opslag,
plm. 280 m2, gedeelt. ver-
warmd te Landgraaf. Tel.
045-424426.
Te huur in Kerkrade, ruimte
te gebruiken als KANTOOR,
praktijk of winkel enz. Tel.
045-424426.
BILZEN - Genk, Taunusweg
4: industriegebouw te koop
op terrein van 50m x 70m. B.
Frs. 6.700.000,-. Tel. 09-
-3211211187.

bouwmat./machines
Div. wand- en vloertegels

Kortingen tot 50%
Aléén bij

Gamma
Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Zelf AFBREKEN oud huis in
Duitsland nabij grens voor
stenen en balken. Uw aan-
bod naar: Br.o.nr. B-0246,
L.D., Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.
Te k. WEIDEPALEN zonder
punt, 2 é 3 mtr. lang; tev.
grote partij brandhout. Tel.
043-632433.
Te k. VOUWDEUR beige
kunstleer met slot in midden,
br. 3.53, hg. 2.44 mtr,
’650,-. Tel. 045-251396.
Te k. aangeb. gebr. VELD-
BRAND- en METSELSTE-
NEN, dakpannen, balken,
kepers, vloerplanken en
kunststof ramen. Handels-
ond. Wolter, de Koumen 49-
-51 Hoensbroek 045-229999
Mobiele dieselagregaten
BROCKHOUSE 10 KVA,
220 V, 50 Hertz, in nw.st ex-
leger, per st. ’3.500,-. Tel.
04923-61953.
Mobiele benzine-agregaten
SANKEY, 10 KVA, 220/380
V, 50 Hertz, p.st. ’2.000,-;
5-6 KVA, 220/380 V, 50
Hertz, p.st. ’ 1.500,-, in nw.
st., ex-leger. 04923-61953.

Mobiele dieselagregaten
MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA,
220/380 V, 50 Hertz ex-le-
ger, in nw.st. per st.
’4.500,-, 04923-61953.
Te k. aangeb. VORKHEF-
TRUCK, merk Vale, hefverm
2-ton, motor Chrysler 6-cyl.
vr.pr. ’8.000,-, compl. ge-
rev. Tel. 04492-3582.
MASTER en Remko hete-
luchtkachels, tevens gebr.
werkplaatskachel. Voor ver-
koop en serv. Collé, Nuster-
weg 90, Sittard. 046-519980
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In/om de tuin

Winteraanbod
Supergrote tuinparasols.

3.50 mtr. diam. In hardhout
met natureldoek. Nu voor de

aller-allerlaagste prijs

’ 249,-. 046-524563.
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Wilt u de BOOM uit uw tuin
tijdig laten rooien. Bel dan
045-751963 / 045-424667.

OPENBARE VERKOOP VAN
HOTEL „DE VOS" TE ECHT

Notaris mr. H.C.M. Coenen te Echt zal op dinsdag 11
februari 1992 om 15.00 uur nm. in café-zaal "Apollo"
te Echt, Bovenstestraat 44, ex art. 268 NBW jo 1223
B.W. (oud) in één zitting bij opbod en afslag, in het
openbaar verkopen:
het hotel/café/restaurant met woonhuis, (plaatselijk
genaamd: Hotel „de Vos", verdere aanhorigheden, on-
dergrond en tuin, staande en gelegen te Echt, Stations-
weg 4, kad. bek. gem. Echt, sectieK nrs. 2613 en 4639
tesamen groot ongeveer 6,62 aren.
Indeling: kelder, entree/gang, 2 privé-vertrekken, café-
eetzaal, keuken, bijkeuken, toiletten.
Verdieping: acht slaapkamers, 2 badkamers, zolder te
bereiken via vlizotrap.
Betaling: de kosten vóór of uiterlijk op 20 februari 1992
en de koopsom vóór of uiterlijk op 25 februari 1992.
Inzetpremie: één procent van de inzetsom t.l.v. de ver-
koper.
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing
de Alg. Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987, be-
houdens die uitzonderingen zoals vermeld in de veiling-
akte. De veilingvoorwaarden liggen ter inzage ten nota-
riskantore en zijn op verzoek verkrijgbaar.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, de
koper kan desgewenst de ontruiming bewerkstelligen
krachtens de grosse der akte van veiling.
Bezichtiging: op woensdag 29 januari a.s. en maan-
dag 10 februari as. telkens van 16.00 tot 17.00 uur.
Gegoedheid/legitimatie: bieders dienen zich te kun-
nen legitimeren en hun financiële gegoedheid te kunnen
aantonen.
Inl.: kant. notaris Coenen, Pr. Hendrikstraat 4, Echt, tel.
04754-84242.

HEERLEN-CENTRUM
/ 195.000,-k.k.

Appartement met garage. Woonkamer (+ 50 m 2),
slaapkamer (±lB m 2), complete badkamer.

ZUID-LIMBURG
vanaf / 250.000,-k.k.

Aanbiedingen, waarmee i.v.m. discretie op verzoek van
opdrachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uw

wensen tekennen; wellicht kunnen wij u van dienst zijn.
LANDGRAAF NIEUWENHAGEN

’ 290.000,- k.k.
Vrijstaand herenhuis met cv., tuin (± 600 m 2) en garage.
Bj. 1972;zeer goed onderhouden. Woonkamer (± 50 m 2),

keuken, bijkeuken, 3 grote slaapkamers en
complete badkamer.
WIJNANDSRADE
/ 365.000,-k.k.

Vrijstaand landhuis met garage en tuin (2.500 m 2).
Woonkamer (± 70 m 2), keuken, kelder, 3 slaapkamers,

luxe badkamer en zolder.
VOERENDAAL
/ 400.000,- k.k.

Modern, vrijstaand herenhuis op 505 m 2grond. Zeer
royale indeling: kelders, aanbouwkeuken, woonkamer
(55 m 2), 4 slaapkamers, badkamer, zolder met kamer.

SIMPELVELD

’ 700.000,-k.k.
CARRÉ-BOERDERIJ, bestaande uitroyale woning met

10vakantie-appartementen (nieuw).

VERKOOPPLANNEN???
Wij zoeken in de prijsklassen van ’ 250.000,-

-en (veel) hoger.
Maak eens een afspraak met ons kantoor om
GEHEELKOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
én vertrouwelijk de verkoopmogelijkheden

van uw pand te bespreken.

■. TROOSTM _ ONROEREND GOED
WM'W HEERLEN. TEL. 045-717976

———mmm——m——mw——t——m——^—w——^——^mmm^mmmwi
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Vaak verkopen wij huizen die de krant nel

niet halen. Zoekt u een huis, laat u
vrijblijvend inschrijven.

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16
en Oliemolenstraat 3

LANDGRAAF
Keizerstraat 30. Keurig tussengel. woonhuis. Opp. 3fl
m2,3/4 sik., tuin op zuid. Vr.pr. ’ 119.000,-k.k.

ROERMOND
Helnsbergerweg 150. Uitstekend onderh. tussengel. I»
renhuis, erker, grote tuin op zuid. .geheel onderkeld.,J
ruime sik., grote zolder. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.

SWEYKHUIZEN
Kerkstraat 7. Ruim half.woonhuis, pracht tuin. Vr-p*

’ 204.000,-k.k.

BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., Iv*1
badk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2, bwj. '89. Pr. in overW
Event. inruil van patiobung. mogelijk.

VIJLEN
Weideklokje 21. Vrijst. woonh. opp. 280 m2, gr. woonK
1/_-open aanb.keuk., 3 slpk., badk. ligb., vaste trap na*
zolder, bj. 1989, garage. Vr.pr. ’ 249.000,- k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./W
keuk., opp. 535 m 2.Vr.pr. ’ 219.000,-k.k.

HEERLEN
Verzetstraat 16. Halfvrijst. perfect onderh. woonhuis, tré
garage, in rust. buurt. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.
Ambachtstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met *"slpk., grote woonk. m. parket. Vr.pr. ’ 183.000,- k.k.
Benzenraderweg 81. Duplexwoning met 3 slpk., tuin. V'
pr. ’ 109.000,- k.k.
Kruisstraat 26. ruim mooi tussengel. woonhuis me!
mooie serre, tuin op zuid. Vr.pr. ’ 198.000,- k.k.
Gerard v. Brunningstr. 5. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. r#
renhuis, 4 slpk., woonk. 68 m 2, travertinvloer vloerver*
grote garagedoor aannemer zelf geb. Moet uvan binn*1zien. Vr.pr. ’ 264.000,- k.k.
Gouverneurstraat 81. Halfvrijst. met 2 sik. Vr.|*

’ 108.000,- k.k.
Pleiweg 25. H.vr.st. woonhuis met inp. garage, 3 si*
pracht tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre. VrC

’ 205.000,- k.k.

HOENSBROEK
Van Hövel tot Westererfhof 26. Uitst. gel. vrijst. landhuis
Inl. op aanvr.
Kouvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 apparteme'1'
ten, huuropbr. ’ 24.000,-. Vr.pr. ’ 129.000,-.
Oranjestraat 20. H.vr.st. woonhuis met garage, gro,e
woonk., eiken aanb.keuk., 3 sik., badk., ligb., 2etoilet. V'
pr. ’ 114.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Teheuxstr. lA. Nieuwbouw semi-bungalow, 3 slpk. Opl
mei/juni. De bouw is halverwege. Vr.pr. ’ 238.000,-v.o.n>

KERKRADE
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000
k.k.
Wlnselerhofstraat 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis
woonk. 90 m 2,3 ruime sik., geheel onderkelderd. Pr. <#
aanvr.
Bosberg 28. Uitstekend gel. gesch. landhuis, 3/4 sik., rui-
me wk., geheel onderkelderd. Vr.pr. ’ 279.000,- k.k.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes m»'
600/1800 m 2bedrijfsloods.
Heerlen-Cntr. Kantoorpand/winkelpand ’ 24.000,- p.j.

TE KOOP GEVRAAGD
Woonhuis, vrijstaand haltvrijstaand, 10/15 km Duits*
grens.

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreve"
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezif'
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijbl.
vend! Wij doen meer dan alleen uw huis verkopC1
Vraag om inlichtingen. vs*

- 1 I , I

I TOPDESIGNKOLLEKTIES B&B Italia - deSede - Montis -
Leolux - Cassina - Moroso - Behr -

INÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -
Artifort - Gelderland - Cappelini -GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -

_">_-_"»■_-*__ ■_*■-__ i-mi iv Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -DESIGNCENTRUM Duriet . ,nterstar . Ligne Roset . JAB . ;
AAN DE Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -

van Besouw - Flos - Artemide -
WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -__ . Möller Design - Gallina - Banz Bord -HEERLEN ! Danskina - Frighetto - Jori.

gt,', ~ ._>,. j_mké-",-. ./ 4fa. *■■■„ M& AW

$&- H_H_l_H_M_M__^ SB-: N

mm \ £
Designmeubelen worden Aan de

doorgaans aangeboden in Meubelboulevard in Heerlen
interieurboetieks van bescheiden ■B^^^^^^^p^^^^^^^^^^^^P?^P^W^^^^||yMp vindt u het absolute
formaat. Design House neusje van de zalm op
doorbreekt dezetraditie en brengt dekollekties topmerken kompleet bij designgebied. Hel gevoel dat daarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.
Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.
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" MareKlein
Essink en Anita
Witzier presenteren
vanaf
maandagavond
maandelijks de
Staatsloterij Show
(Nederland 2 om
21.15 uur).

Zendvergunning
TV Plus voor
breedbeeld

DOOR PETER VAN DE KRAATS
Van onze rtv-redactieHILVERSUM - Het is live; nóg spectaculairder dan de

100.000 Gulden Show, en bovendien bestaat de kans dat er
zelfs twee maal per aflevering een ton gewonnen wordt.
Dat is De Staatsloterij show, een nieuwe maandelijkse spel-show, te presenteren door Mare Klein Essink, die Veronica
vanaf maandag een heel jaar lang op het scherm brengt.
Oe show is volgens producent John de Mol jr qua omvang
de grootste produktie dienu op de tv te zien is. Samen metde uitvoerend producent van De Staatsloterij show, Pa-trick Scholtze, en de andere medewerkers is hij al maan-den bezig met de voorbereiding. „Als ik ga nadenken overwat er allemaal mis kan gaan, slaap ik niet meer."

HILVERSUM - De Stichting
D2TV, het breedbeeldexperi-
ment waarin ook de publieke
omroep participeert, heeft van
het Commissariaat voor deMe-
dia toestemming gekregen om
gecodeerde uitzendingen te
starten in breedbeeld. Het sta-
tion, TV Plus, gaat op 8 februa-
ri van start. Alleen kijkers met
een breedbeeldtelevisie met
een ingebouwde decoder kun-
nen het signaal van TV Plus
ontvangen. Daarvoor moet de
consument echter wel een
magneetkaart kopen.

Volgens interim-directeur C.
Dorland van de stichting
D2TV heeft het station inmid-
dels ook overeenstemming be-
reikt met de koepelorganisatie
van kabelexploitanten Vecai,
voor doorgifte van het TV
Plus-signaal. Vandaag worden
de kabelexploitanten op de
hoogte gesteld van die over-
eenkomst. TV Plus gaat ex-
ploitanten een 'kostprijs-ver-
goeding' betalen voor doorgif-
te.

»We hebben na de eerste oproepv°or kandidatenzon vijfduizend
facties gehad," vertelt Scholtze."■ken aantal mensen is voor een
«tesprek bij ons geweest, waarna
*. er 200 hebben uitgenodigd
"°or het selectie-weekeinde. Tij-~ens die dagen werden ze onder
andere getest op conditie, slim-heid en zenuwen. We hielden er

genoeg over om vier01 vijf shows mee te maken."

„En dat kan altijd," zegt De Mol.
„Het is een show die fysiek en
mentaal nogal wat van de deel-
nemers vraagt. En mensen gaan
heel ver als ze een ton kunnen
winnen. Daarom is er voor elk
paar een begeleider en zijn er in
de studio artsen aanwezig voor
het geval een kandidaat onwel
wordt of zich teveel heeft inge-
spannen."

leven ook een paar zijn. Het re-
servepaar doet aan alle voorbe-
reidingen mee en moet direct in
kunnen vallen als een paar om
wat voor reden dan ook uitvalt.

~e kandidaten spelen een hele
rol in de show rondj*e derde trekking van de Staats-loterij. Juist door die trekking in°-e uitzendingis het noodzakelijk

£e show live uit te zenden. „Maarftet maakt voor de kandidatenecht niet uit of het programma
°Pgenomen wordt of live is,"hertelt De Mol. „Zij komen voor
«Un gevoel toch al in een grote

terecht waar ze zichsewoon in mee laten draaien totw. ze er weer uit halen."

er show zijn er drie kandida-tenparen en een reservepaar. Al-e Paren moeten in het dagelijks

Reserve

De bedenkers van De Staatslote-
rijshow sparen de deelnemers
ook niet. Voor het openingsspel
is een immens gevaarte ontwor-
pen. Het zyn twee plexiglazen
buizen die onafhankelijk van el-
kaar rond kunnen draaien en op
en neer en heen en weerkunnen
gaan. De deelnemers dienen
daar zo snel mogelijk door heen
te kruipen. „Ze hebben dan wel
beschermende kleding aan, want
ze stuiteren echt als pingpong-
balletjes door de buizen," vertel-
len De Mol en Scholtze. Het

wordt in de show zo veel moge-
lijkgekoppeld aan spelletjes met
de kandidaten. „We wilden geen
dode momenten waarin alleen
cijfers op het scherm te zien
zijn," verklaart Scholtze. „Daar-
om hebben we een paar spelle-
tjes rond de trekking van de
kleine prijzen verzonnen. Alleen
met de trekking van de 250.000
en de 500.000 gulden hebben we
niets gedaan. Dat moment is te
belangrijkvoor de kijkers thuis."

De Mol en zijn uitvoerend pro-
ducent moesten zich, omdat het
programma live uitgezonden
wordt, nogal wat beperkingen
opleggen. Er kan geen pauze in-
gelast worden om dingen over te
doen of decors op te bouwen.
„Maar studio 22 is zo groot en
hoog dat we de beperkingen aar-
dig op kunnen vangen. Mare
Klein Essink kan dan in de ene
hoek een spel spelen en in de an-
dere kunnen we snel van decor
wisselen. En die grote studio
geeft ons ook de mogelijkheid
spectaculaire stunts uit te ha-
len," legt Scholtze uit.

apparaat is door Engelse inge-
nieurs ontworpen en in Enge-
land gemaakt. De eerste testen
verliepen voorspoedig. „Er mag
natuurlijk geen spijkertje of
schroefje uitsteken, de buizen
moeten aan de binnenkant vol-
komen glad zijn. Anders krijg je
ongelukken," zegt Scholtze.

katies in het land. Dat gaf de
makers de kans een nieuw spel
in de show te brengen. „Het her-
kansingsspel," aldus De Mol. „In
december hebben de bezitters
van èen staatslot waar geen prijs
op is gevallen het nummer
06-9595 kunnen bellen om dat te
melden. Vandaag halen wij een
van hen onverwachts op van zijn
of haar werk om samen met een
partner vanuit hun huiskamer
een bijdrage aan de show te leve-
ren. Ze weten nu nog van niets
en moeten straks ineens een op-
dracht vervullen. Als dat lukt
worden ze aan het lot van de
kandidaten in de studio gekop-
peld. Ze gaan met zn vieren op
weg naar de 100.000 gulden in de
kluis. Wint het studiopaar de
ton, dan wint het duo thuis ook
een ton. Nu kan er per uitzen-
ding dus 200.000 gulden uit
gaan."

Van onze rtv-redactie

UTRECHT - De Zuidafrikaanse
abonnee-tv-zender M-Net is toe-
getreden tot het consortium dat
eigenaar is van het Europese
FilmNet. Dat heeft algemeen di-
recteur F. Bisschop van FilmNet
Nederland bevestigd. Hoeveel
procent van de aandelen het vijf
jaar oude M-Net in handen
krijgt, is vooralsnog onbekend.

Vorig jaarnam het Zwitserse be-
drijf Richemont driekwart van
de FilmNet-aandelen over van
het Zweedse Esselte. Daarbij
heeft Richemont ook nog eens
een optie voor het resterende
kwart. Richemont verklaarde by
de overname nadrukkelijk op
zoek te zijn naar andere partici-
panten in het nieuwe consor-
tium. Naast Richemont en M-Net
heeft ook het FilmNet-manage-
ment zitting in het consortium.
Volgens Bisschop is het niet uit-
gesloten dat de komende tijd
nog meer bedrijven zullen toe-
treden.

Het Engelstalige M-Net, dat vijf
jaar geleden in Zuid-Afrika start-
te, heeft in die tijd 650.000 abon-
nees weten te krijgen en heeft
daarmee een penetratie van
twintig procent in een land waar
nog geen kabelsysteem bestaat.
Daarmee is het bedrijf een van
de grootste abonnee-stations ter
wereld. M-Net staat in Kaapstad
aan de beurs genoteerd.
Volgens Bisschop wordt mo-
menteel bekeken welke 'syner-
getische' effecten haalbaar zijn
door samenwerking met M-Net.
Beide stations zouden samen de
uitzendrechten van speelfilms
kunnen aankopen. Daarmee
wordt de combinatie een van de
grootste speelfilm-inkopers ter
wereld.
M-Net heeft echter een program-
mering die iets afwijkt van die
van het Europese FilmNet. M-
Net zendt ook evenementen en
drama uit, terwijl FilmNet zich
alleen op speelfilms concen-
treert.
De afgelopen weken zijn verte-
genwoordigers van M-Net al bij
het Nederlandse FilmNet langs
geweest om te bespreken welke
samenwerkingen mogelijk zijn.
Het Zuidafrikaanse bedrijf richt
zich momenteel naast een ex-
pansie in Europa op een uitbrei-
ding van de activiteiten op het
Afrikaanse continent. Zo heeft,
het station in Namibië een con-
cessie binnengehaald om in dat
land abonnee-tv te mogen ver-
zorgen en is M-Net voor vijftig
procent eigenaar van het com-
merciële Kenia Television Net-
work.
M-Net zou een kleine tweehon-
derd miljoen gulden op tafel
hebben gelegd om in het Film-
Net-consortium te kunnen toe-
treden. Bisschop verklaarde dat
het niet in de bedoeling ligt de
twee bedrijven te laten fuseren.

Dorland stelt dat bezitters van
een breedbeeld-toestel wel in
het bezit moeten zijn van een
magneetkaart om het breed-
beeld-signaal ongecodeerd te
kunnen ontvangen. Die kaar-
ten zullen in beginsel gratis
aan de consument ter beschik-
king worden gesteld. Wel moet
de kijker waarschijnlijk een
eenmalige prijs betalen voor
de aanmaakkosten van de
kaart.
TV Plus begint op 8 februari
met uitzendingen van de
Olympische Winterspelen. Het
station heeft van PTT Telecom
een tv-kanaal gehuurd voor
vier uur per dag. Dorland schat
dat er in Nederland momenteel
zon duizend bezitters zijn van
een breedbeeldtoestel. Zon te-
levisie met een brede beeld-
buis kost in de winkel rond de
elfduizend gulden.
De toestemming van het Com-
missariaat voor de Media voor
TV Plus geldt voor vijfjaar. De
modelovereenkomst met de
Vecai heeft een looptijd van
twee jaar.

Bovendien kan er, omdat het
programma live is, direct wor-
den geschakeld naar allerlei lo-

De trekking van de winnende
nummers van de Staatsloterij ge-
beurt op dezelfde wijze als voor-
heen, met een computer, maar

„Tot de finale kun je redelijk in-
schatten hoe iemand zich zal
houden," besluit De Mol. „Maar
als mensen tien stappen van een
ton verwijderd zijn, weetje nooit
hoe ze zullen reageren. Dan ben
je de grip volkomen kwijt. Mede
om die reden hebben we vorig
jaar besloten het geld pas zes tot
acht weken na de uitzending
over te maken. Want als jeze ge-
lijk na de uitzending die ton in
handen geeft, gaan ze gekke din-
gen doen. We hebben voor die
werkwijze al van verschillende
winnaars bedankjes gehad."

Niche pleegde
geen plagiaat

'Sollicitatieprogramma' van de TROS Serie
'Oog in Oog'
krijgt een
vervolg
Van onze rtv-redactie

Van onze rtv-redactie

Van onze rtv-redactie

Service Salon
voorlopig zonder
Simone Wiegel

" Het presentatieteam van Service Salon, zoals het mo-
menteel is samengesteld. Boven: Amanda Spoel, Karin de
Groot en Tineke de Groot. Onder: Mieke Lamers en Patrick
van Mil.

Er moeten ook voor dit seizoen
nog enkele afleveringen van
'Oog in Oog' worden verfilmd.
Cox Habbema, directeur van
de Amsterdamse stadsschouw-
burg speelteen hoofdrol in één
'van de tv-spelen die binnen-
kort op het scherm zijn te ver-
wachten. Het is voor het eerst
sinds lange tijd dat Habbema
als actrice op tv te zien zal zijn.
Habbema zal in het door Don
Dekker geschreven stuk 'En
geen angst' de rol spelen van
een ernstig zieke vrouw.

BRUSSEL - De IKON en
de BRT hebben besloten de
succesvolle co-produktie
'Oog in Oog' ook het vol-
gende seizoen voort te zet-
ten. De serie televisie-spe-
len, bedacht en geregis-
seerd door Eric Oosthoek,
bestaat uit stukken waar-
van de scenario's speciaal
door Nederlandstalige au-
teurs zijn geschreven. „Oog
in Oog heeft inmiddels het
fabeltje ontkracht dat er in
Nederland weinig goede
scenario-schrijvers rondlo-
pen," aldus Oosthoek. „Er
staan ook nog een aantal
zeer goede acteurs en actri-
ces op mijn lijstje."

BRTN wil start
van Radio 5

" In Vlaanderen isRadio 2 met 44,7 % de meest beluister-de zender. Ver op afstand komen respectievelijk de vrije
Radiozenders (17,6 %), Radio 1 (16,7 %), Studio Brussel{13,9 %), buitenlandse zenders (3,6 %) en Radio 3 (1,7 %).van de ruim zes miljoen Vlamingen luistert 1,8 procentnooit naar deradio. (Illustratie: Karel Gerrits).

nagenoeg identiek was aan de
opzet van het programma
'Headhunter', waarvoor hij in
1988 het idee ontwikkelde en
dat hij vervolgens bij een aan-
tal producenten probeerde te
slijten. De AVRO overweegt
momenteel zijn voorstel voor
het televisie-seizoen 1992-1993
in produktie te nemen.

AMSTERDAM - Het idee
voor het TROS-programma
'Per wanneer, kunt u begin-
nen' stoelt niet op ideeën
van S. Visser en mag der-
halve gewoon uitgezonden
worden. Dit heeft de vice-
president van de Amster-
damse rechtbank mr J.
Vrakking in kort geding be-
paald.

In decembervan het vorig jaar
bracht de TROS reeds vier af-
leveringen van 'Per wanneer
kunt u beginnen' op het
scherm. Komend voorjaar vol-
gen mogelijk nog een paar afle-
veringen. Visser denkt dat een
medewerkster van John de
Mol Produkties zijn voorstel
heeft doorgespeeld aan Ivo
Niche.

Visser eiste een schadevergoe-
ding en een verbod op verdere
uitzending, omdat hij meende
dat het programma van Niche

Bij de VTM is men woedend
over de nieuwe plannen van de
BRTN omdat alleen deradio van
deze staatsomroep reclamebood-
schappen via deVlaamse Audio-
visuele Regie (VAR) mag uitzen-
den. Met de inkomsten hiervan
maakt en betaalt de BRTN tal
van tv-programma's. De VTM
noemt dit concurrentieverval-
sing, ook al omdat de BRTN met
de zijn radio haar tv-program-
ma's promotioneel ondersteunt.

Naast Radio 1 (informatie en cul-
tuur), Radio 3 (klassiek) en Stu-
dio Brussel (popmuziek) is Ra-
dio 2 (lichte muziek en amuse-
ment) met een aandeel van 44,7
procent op dit moment in België
de meest beluisterde zender. Cas
Goossens, administrateur-gene-
raal van de BRTN, hoopt met
Radio 5 net zoveel reclamegel-
den binnen te halen als momen-
teel met Radio 2. Bovendien wil
hij de monopoliepositie van dit
station doorbreken door een aan-
tal makers van populaire Radio
2-programma's over te hevelen
naar Radio 5. In dit verband zijn
de namen al gevallen van Michel
Follet en Guy de Pré.

JjEERLEN - De Raad van
«eheer van de BRTN gaat
baandag praten over een
Rijfde radioprogramma.
Wanneer een akkoord

bereikt, wil de Belgi-
Sche staatsomroep nog ditv°orjaar (vermoedelijk al in
aPril) hiermee van start
§aan. Radio 5 wordt opge-
*et volgens de formuleLicht en luchtig' en zal, net
2°als de vier andere radio-
programma's in België, na-

en internationaal
Saan uitzenden. Het bericht

de mogelijk komst van
jtet nieuwe station is voor-
Sidig uitgelekt. De Vlaamse

Maatschappij
concurrent van de«RTN-televisie, heeft in-

middels ook een aanvraag
lI*gediend om officieel een

radiostation in
België te kunnen beginnen.

omdat zij beide het solliciteren
tot onderwerp hebben - maar
dat bij nadere beschouwing
een aantal verschillen opval-
len. In het programma van
Niche treden bijvoorbeeld
minder kandidaten op, wordt
een andere selectieprocedure
gehanteerd en dienen de deel-
nemers door middel van het
verzamelen van punten de aan-
geboden baan zien te bemach-
tigen. Deze en andere facetten
zijn in het programma van Vis-
ser niet terug te vinden.

Mr Vrakking stelde in zijn von-
nis dat Vissers idee onvoldoen-
de is uitgewerkt en geconcreti-
seerd om in aanmerking te
komen voor auteursrechtelijke
bescherming. Voorts was de
rechter van oordeel dat beide
programma's op het eerste ge-
zicht wel op elkaar lijken -

HEERLEN - Het presentatieteam van AVRO's Service Salon, hetmagazine dat op werkdagen dagelijks (behalve op dinsdag) op Ne-
derland 1 wordt uitgezonden, zal het voorlopig nog zeker anderhalve
maand zonder Simone Wiegel moeten stellen. Simone verwacht me-dio februari een baby en daarom kan en wil ze voorlopig geen tv-werk doen. Haar vijf collega's, dieService Salon niet alleen presente-
ren maar ook samenstellen, nemen vooralsnog de honeurs voor haarwaar: Amanada Spoel, Karin en Tineke de Groot, Mieke Lamers enPatrick van Mil.

Voor dit seizoen zijn verder
nog stukken te verwachten
met Kitty Courbois (geschrev-
en door Adriaan van Dis),
Geert de Jong, Kitty Janssen,
Johan Leysen (een scenario
van Connie Palmen), Huub
Stapel, Gerard Thoolen en
Thieu Boermans." Ivo Niche: 'sollicitatie-

programma is niet gepikt.

Zuidafrikaans
station in

consortium
van FilmNet

Veronica brengt 'spektakel voor mensen met conditie'

Staatsloterij show
jaar lang op tv
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Deze Q) NVM-makelaars
weiden aan de verkoop van
Uw huis!

1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van dePas Heerlen 045-741616 &~^l5. De La Haye Hoensbroek 045-223434 _-*_
6. Pickée Landgraaf 045-326767 |||
7. Simons Landgraaf 045-318182 ■ NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 -_____!)

NIEUWBOUW TE BORN
Plan Hondsbroek, Gaarstraat
6 UNIEKE, ruime en vrijstaande semi-bungalowsmet zol-
der en garage! (REEDS 4 VERKOCHT)
Indeling: entree/hal met toilet, badkamer met ligbad en
douche, open keuken met apparatuur, waskeuken, woon-
kamer (33m2) met terrasdeuren, 2 slaapkamers en zol-
der, gedeeltelijk overdekt terras.
Variaties op de indeling zijn mogelijk, o.a. woonkamer ver-
groten tot 60 m2, 2 slaapkamers (2) en badkamer op de
verdieping.

ALGEMEEN: - uitstekend geïsoleerd - kunststof kozijnen- dubbele beglazing - onderhoudsarme materialen toege-
past - inhoud 510 m3-perceeloppervlakte 420 m2.

KOOPPRIJS: ’ 197.500,- V.O.N.
Op korte termijn te aanvaarden.

INFORMATIE EN VERKOOP:

Bruber
MAKELAAR TAXATEUR Ó.G.

Aan de Greune Poal 24a (naast de kerk)
6127 BJ Grevenbicht, Telef. 04498-51900.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur.

Ruime woninget^
in Hoensbroek vooreen

RUIM EIGEN HUIS. ====U \wk IrflÉfiWant zo mag je een hui.*> in deze mW' flUfli w*
kamers, badkameren een grote '-Kr*'' £vV. -*i'imm Ws?%*lï
vliering, best noemen. v■;; y±] ijjpi."%i*?ï ÉP» II &È: '^Bovendien wordt gebruik L? \W\' y^ ,/_y^
gemaakt van duurzame " '*'--S^'f&i/^i^ ■wM^^^ci**'
materialen, ankerloze .lf\£££SiiffiLci. /Vt
spouwmuren en F^^^^^^A.V ((Tjy w^^
optimale isolatie **" yf-f^*?[ /iet het: op kwalitieit " INSPRAAK BIJ AFBOUW. I'
wordt niet bespaard. Dus b.v. tegels in de kleur die ü wilt en andere zaken die nu nèt

dat persoonlijke tintje aan uw huis geven.

" MET GARAGE (te koop of te huur).
| De keus is aan u Op dit moment geen financiële ruimte om te kopen?
i ie*.* ' ltHt,L , Dan huurt u toch, met recht van koop'

KRAPPE PRUS.
*0-*Jt*M.S "AtJfmJHtR I SLMPKMttfI II """rratl-' ~ ’144.000,--

-_. WL_J ufci£i___p»j_ Dat magu wel zeggen
/ ~W>y _Jk_ i ' %C I^-7. Èn vrij op naam, dus

= ' -ri-~ 6*Ott»N6»T* 0-€fl-OCP «^V X I , 1I . Itii x r II U-2--J geen ekstra kosten.
"jA (1 R - S-^-rJ-p^JL^—l-■ j*r~*'wH"~~l Bovendien: subsidie-

T& '-I-P=" ' mogelijkheid tot

p.l KEUKEM hm fc_, r UUWNUR II II
iK L__B________a,«=_________Jl PRIMA PLEKJE.

-^ 'nhet centrum van
Hoensbroek, aan de

DAAR MOET U MEER VAN WETEN? Scutonssuaat, op loop-
Bel ons kantoor in Hoensbroek. 045-223434. afstand van hel station en
Wij zullen u graag alles —** gemakkelijk dichtbij
vertellen en voorrekenen ln "ok dichtbij de
Ook over de (lage) uitvalswegen en alk-
maandlasten openbare voorzieningen

Steens /De laHaye/Wald/Dogge
MAKELAARDIJ ONROEREND GOED -ASSURANTIEADVISEURS

Geopend _,—. HOENSBROEK
Maandag t/m vrijdag ___ HOOFDSTRA AT 8K

kantoortijden f/ËÊ 6432 GH HOENSHKOEK
" zaterdags 10.00-12.30 uur rviN/FVt TEL. 045-J234 34 FAX 045-230033——————— i i

GELEEN NUTH
Vraagprijs ’ 137.500- k.k. Vraagprijs ’ 99.000,- k.k.

kamer, gesloten keuken met aanbouw, berging, gr): entree, meterkast, V4betegeld toilet, met fon- E
tuin. 1e verd.: 3 sik., gr. badk. met ligbad, vaste tem, berging met aansluiting wasmachine, cv- =
wastafel en aansluiting wasmachine. Alg.: goed ruimte, woonkamer, keuken, 2 ruime slaapka- 5
materialengebruik, nieuw dak, nieuwe cv-installa- mers, 3/4 betegelde badkamer, douche, 2e toilet =
tic, geheel voorzien van rolluiken, begane grond en vaste wastafel, tuin, berging, gereserveerde
dubbele beglazing, uitstekende ligging nabij parkeerplaats. Alg.: onderhoudstoestand zeer =
openbare voorzieningen. Perc.opp.vl.: 165 m 2. goed, goed geïsoleerd. =ZIEN IS KOPEN. =

HEERLEN HEERLEN
Vraagprijs ’ 99.000- k.k. Vraagprijs ’ 137.500- k.k.

Starters opgelet! Wij bieden op een goede loka- Uitstekend onderhouden woonhuis met berging, 5
tic een uitstekend onderhouden modern woon- grote garage en tuin.
huis met achteringang aan. INDELING: beg. gr.: entree, woonkamer, keu-
INOELING: beg. gr.: tuin (zuiden), entree, woon- ken, toilet, tuin, ruime garage met berging, tuin, =
kamer, moderne keuken (begane grond geheel achteringang. 1e verd.: 3 slaapk., badkamer =
voorzien van een parketvloer), bergruimte, ach- met ligbad. 2e verd.: dmv. vaste trap berg.-/
termgang. 1e verd.: overloop 2 ruime slaapk., hobbyzolder. Alg.: zeer goede staat van onder-
geheel bet. badkamer met ligbad, vaste wastafel houd, kindervriendelijke buurt. Gedeeltelijk rijks- {=
en aansluiting wasm., cv-ruimte. Alg.: zeer goede subsidie overdraagbaar. =
staat van onderhoud, kindervriendelijke buurt.
Gedeeltelijk rijkssubsidie overdraagbaar, dak- en =spouwmuurisolatie alsmede dubbele beglazing. =

Steens /Dek Haye/Wald/Dogge
ASSt K A N l I K- A iSVISI I 'IO M A K KI. A . H l> I | OVKOKKKM) GOEI) =

GEOPEND: f 1 1 HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag " " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK 1
's zaterdags vfv_V T£L" 045-223434

10.00-12.30uur LöSiöJ FAX 045-230033 1

Je huis in de krant

VERHUISD
Vanaf6 januari 1992 is het kantoor van

Notaris mr. J.Th.M. Pas
tijdelijk gevestigd aan de Burgemeester

Janssenstraat 8 te 6191 JCBeek.
Ongewijzigd zijn gebleven postbus-, telefoon-

en faxnummers:

Postbus 46, 6191 AA Beek
Tel. 046-372454 en

Fax 046-377709

Pickée,>fan Huis UtAktief!

«BRUNSSUM: nabij centrum. i I
Halfvrijstaand woonhuis met >-*'-—m**. I HOENSBROEK: vrijstaand

I o.a. provisiekelder, woonka- *____>___! B^»3 ! -',e 9ara9e (2 auto's) en
f mer, serre, keuken, bijkeuken, \S| mV^'i. rondom tuin- Rustig en blij-

JnÜpÉ L 3 slpk., en badkamer. Vaste _M H£p vend 90ed 9ele9en aan de
I trap naar zolder. Vraagprijs HOrÉ bu'tenrand van Hoensbroek.
I ’ 129.000,-k.k. jUEW Uitstekend onderhouden.

■ Geïsoleerd. Ind. o.a. Sout.:. ; \ I garage, hobby- en c v.-ruim-
_^_________^^___^ je par j. royaie hal, living

(ca. 50 m 2), keuken met luxe keukeninst. met compl. app., bij-
keuken. 1everd.: 4 royale slpk., badkamer meto.a ligbad en

BRUNSSUM-TREEBEEK: geheel gerenoveerde en uitgebouwde I douche. Prijs ’ 415.000,- k.k.
woning met gas-c.v., garage en tuin. Goed onderh. Rolluiken. Ind.
o.a. provisiekelder, ruime L-vormige living met parketvloer, compl. KERKRADE-SPEKHOLZERHEIDE: woonhuis met gas-c v ber-
inger. keuken met app., 3 slpk. en badk. Vaste trap naar zolder. ging en tuin. Ind. o.a. provisiekelder, woonkamer, keuken 3 slpkVraagpnis ’ 139000,- k.k. badkamer. Zolder Vraagprijs ’ 129.000,- k.k.
BRUNSSUM-CENTRUM: appartement (2e verdieping) Ind. o.a.
woonkamer, keuken, 3 slpk., doucheruimte en berging. Ged. I i
kunststof kozijnen met dub begl. Prijs ’ 99.000,- k.k. KERKRADE-CHEVREMONT - PIETERSTRAAT: TE HUUR.

I Winkel met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c.v. To-
EYGELSHOVEN: premie-A-woning. In aanbouw. Muren en taal ca. 105m 2.Huurprijs ’ 1165,-per maand,
dak geïsoleerd. Ged. dub. begl. Ind. o.a. woonkamer, keuken ' *(dicht), 3 slpk., badkamer (met ligbad). Zolder. Koopprijs
’133.900,- von exel. renteverlies. Netto maandlast ca. i I

’ 640.- per maand. KERKRADE-WEST - TERWINSELEN: rustig en blijvend

"^ 1 goed gelegen semibungalow met gas-c.v., garage, tuinkamerEYS: halfvrijstaand woonhuis e n tuin. Goed onderh., dub. begl. Ind. o.a. provisiekelder, hob-j^^^^ met gas-c.v., garage en tuin byruimte. Beg. grond: ruime woonkamer ca. 55 m 2; open/ BÉÉBLb^ Rustl9 gelegen aan de rand van haard, keuken met compl keukeninstal., tuinkamer 2 slpk.,m m de kern. Ged dub begl., ged badkamer met o.a ligbad en douche. 1everd.: 1 slpk., berg-£,■ ■ rolluiken. Goed onderh. Ind. o.a. zolder. Prijs ’ 298.500,- k.k.I L-vormige woonk. met parket- * I_ _\ I vloer met open haard, bijkeuken,
_\ mi _^k^k_ 3 slpk., goed uitgevoerde badka- ! 1 _

„^.^„^^^■ mer. Prijs ’ 179.000,- k.k. F V^V: WWM, SCHAESBERG: uitstekend on-
■ derhouden woonhuis met gas-JM cv. en tuin. Bouwjaar 1982. Ge-

MK^^BÏJJJ^I ■ heel geïsoleerd, ged. dubbele
I begl. Ind. o.a. ruime woonka-HEERLEN-SCHELSBERG: ■ mer, keuken, bijkeuken/berging,__^_^ vrijstaand woonhuis met kan- B "3 S|pk._ badkamer en zolder.s«__« toor/winkelruimte. Ook geheel H Prijs ’ 145.000,-k.k.

I hobbyruimte '(ook als woonka- DftllllfT___l_ll_-l__l-_lPTI ■ mer te gebruiken). 2e verd.: 3 Dij JW I tKK _L_ lIM__\ I slpk, badk. met o.a. ligbad en mw—m^m mm ■ __■■_.__.__■__«
MBBÜMi ■—U douche Zolderruimte. Vraag- HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 m 2. Vrij-

pri|S ’ 295.000,- k.k. staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-/praktijkruim-

B
HEERLEN-NOORD: woonhuis te Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.
met gas-c v., garage en tuin. KERKRADE - BOUWTERREIN: perceeloppervlakte 433 m 2.Goedonderhouden. Geheel ge- Prijs ’ 45.000,- k.k.
ïsoleerd, ged. rolluiken. Ged. SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-
dub. begl. Bouwjaar ca. 1981. kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Ind. o.a. woonk., keuken, 3 Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
slpk., badk., met 2e toilet en van ca. 587 m 2tot 972 m 2.Prijzen vanaf ’ 102.725,- v.o.n
zolder. Prijs ’ 119.000,-k.k. ' ——- J

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale.

Maandag tot en metvrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

Ook 's zaterdags
geopend van

9.00 tot 15.00 uur.■HEERLEN-SCHAESBERGER- En verder volgens afspraak.
VELD: Uitstekend onderhouden 1..1
woonhuis met gas-c.v. en kleine Heerlenseweg 22, I rUH I
tuin. Ged. kunststof ramen met 6371 HS, postbus 31193, I ||f ■
dub. begl., rolluiken. Ind. o.a. 6370 AD Landgraaf. I NVM ■ B^
Het pand is geheel onderkelderd Itjj^jjJ^B
(2 ruimten). Woonk., keuken y^* ■ * ___■■_________________________>
(dicht), 3 slpk., doucheruimte en ________?!_/" m-*£%£% ■_■__ j— i_i zolder. Koopprijs ’ 89.500,- k.k W l\-W\XSL lUdKCldaitl-J DV

WINKELPANDEN

winkelpand. Totaal ca. 750 m 2.

Huurprijs op aanvraag.

Passage winkelruimte
ca. 72 m 2. Huurprijs fl. 400,-
-per m 2per jaar exel. b.t.w.

Geleenstraat winkelruimte

Geleenstraat/Emmaplein

ca. 1000 m 2. Huurprijs

Passage ca. 21 m 2winkel-
ruimte. Huurprijs fl. 700,- per

Winkelcentrum De Plu
ca. 800 m 2winkelruimte.
Huurprijs fl. 125.000,- per
jaar exel. b.t.w. en service-

Montfortlaan winkelpand

Centrum winkelpand met
magazijn en 2 aparte boven-

fl. 395.000,- k.k. Eventueel
naastgelegen woonhuis ook

Voor nadere bijzonderheden en/of
|| bezichtigingen gelieve ukontakt op te

nemen met ons kantoor.

_fw_ J-w. offermans
Ilv__Ml make|aardÜ o.g. CA

|{^HMMM^||| J W Offermans. makelaardij og bv|||^^-___P'm|| Telefoon:043-217500 of04405-3333'Kantooradres Vissersmaas Ic, 6211 EV Maastricht
Korrespondenlieadres postbus 22. 6336 ZG Hulsberg

HUIZENKOPERS OPGELET !

HET HUIS VAN
UW DROMEN

KOOPT U VEILIGER
MET VAN DE PAS,

DE MAKELAAR
VAN DE KOPER I

Bel voor info:
045-741616

Za. van 10.00-13.00 uur.
_fWk= _ VAN DE PAS MAKELAARDIJ -_

VOtl HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG fc|j- T--_— Burg. de Hesselleplein 13,Heerlen NVM

«^-- Telefoon: 045 - 741616 "* '"

m\\iVlL'h\fi\'lm\-IJ-L--m-j-i-m

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| MOOI EN RUIM WONEN IN GULPEN §| |
~ Binnenkort wordt gestart met de bouw van deze ~~ == unieke halfvrijstaande landhuizen volgens onder- —— |
ss staand model. "_£ E

S5De uitgebreide brochure met tekeningen zenden wij =s =—— u op verzoek toe. Koopsom ’ 229.800,- v.o.n.
§j§ —> ;' _^_---wm-mWÊm HOENSBROEK

~z hSÊ—ÈÉ—Wtt *■'___! hu's met sara9e nat)|i __= i
Ji__É___>__>'riri_____k centrum. Ind.: soul = =—— | I kelder; beq.gr.: woon- ___; =I kamer 7.80x3.50, = §

I keuken, bijkeuken, == =
garage + tuin. 1e = =

SS verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: vliering. —— 1= Aanvaarding direkt. —— =

SSS Vrijstaand woonhuis, _-— |v P4P@iAa ■■_. 9rondopp. ca. 600 = ||j|jj m 2. Ind.: sout.: kei- == =—— _%m WLv,m^m^sÊ( I ders; beg.gr.: hal, == E
bd| I studeerkamer, eetka- = E—— I I mer, keuken, woon- == i

kamer ca. 46 m 2, bij- == == keuken met douche + berging en tuin. 1e verd.: 4 __= |= slaapkamers. 2e verd.: zolderruimte te bereiken via —— §
_= vaste trap. Aanvaarding direkt.

VOERENDAAL == =
== j-*****"******. _..iAii.. ’ 148.000,-k.k., py Woonhuis met garage, _

Wk bouwjaar 1988, inhoud __\ 1SBjpHS SMHB- 375 m3. Ind.: hal, toilet, = |
woonkamer met half __" =
open complete keuken == =

""——■m 32 m 2,terras + tuin en = =t garage. 1e verd.: 3 == §
■■■l 1 slaapkamers + badka- —— §

',ïO I mer. 2e verd.: vaste —— E
■ '"W.i I trap naar zolder met == |■■■■■^fl I mogelijkheid voor ka- E

'■ '"*'-« » I mers- Aanvaarding di- _
" Makelaar o.g. " Taxaties _=. §
" Bedrijtsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen -_ =

|makelaardjj dfc
=

||

I== f«»«| Hoolstraat 42, VoerendaaliCld mm-msm |j
SS NVM Met een NVM-makelaar = |~~ cIAKELAARJ koop jezonder zorgen. __\ |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
Berben's Effectenkantoor BV

commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAAL RENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraakI 043-213871 I

I Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht P2i»

I li
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il f^'J^Xö "~

I ■ pi. W?'«
= -—e* "--" '-._-". -?fft ■ *»_*.—_—____j^s_____^| r C

I 4 riante landhuizen kl
[ te Eygelshoven. oe.'
= Op unieke ligging. Folder op aanvraag. je
= Prijzen v.a.- ’ 275.000,- v.o.n. AV ' 08
il ' h.= Brunssum u

Bodemplein 8 Qg

ï kamers, badkamer mei '6.
ï ligbad en v.w. Zolder via vaste trap bereikbaar met 2 o= mansardekamers. U= Prijs ’ 159.000,- k.k. 16
= - __P

\ Heerlen-Weiten /
De Kommert 75 .^\ , Patiobungalow, me' jj'

È bijkeuken en drie g= slaapvertrekken. Badkamer met ligbad, douche, dub- nz bele v.w. en tweede toilet. <fÊ| Prijs ’ 235.000,- k.k. 4 J0I ;0
\ ~ - Heerlen, de Erk ''E Iv--' Dr. Hustinxlaan 24a FE ff j -mm hfamt- , Halfvrijstaand woon- E=W'i ÏÏ aß_r *"***■* ~~~'

huis met ruime gara9e ?
I siekelders, royale living s

ligbad, v.w. en 2e toilel- f
Ê Prijs ’ 239.000,- k.k. |,

: berging, doucheruimte en toilet. Boyenwoning me' Qg
Ë woonkamer aan voorzijde en slaapkamer. Zolderruim' j.= te met twee mansardekamers, en keuken.

_
1r

Ê I Prijs ’ 155.000,-k.k. / "|■ ' H

5 :,P«^S_»"»"M3B_i cjgur naar tussen- e"
ï achterkamer. Dichte eenvoudigekeuken, met toegan. yt\ naar binnenplaats en ca. 20 m diepe tuin. Verdieping
E met L-vormige woonkamer, keuken en slaapkame': met veranda, toegang naar begaanbaar dak. Tweede .;| verdieping met tweetal mansardekamers, bergzolde' |>: en ruimte met douchecabine. 'I Prijs ’ 125.000,- k.k.
: ' -^ \

il ' " 1 '
mers, badkamer me'

douche, v.w. en 2e toilet. Zolder. .'
! Prijs ’ 165.000,- k.k. J \■ ■ «^ 2(
;. -1 *Partij-WJttem__mm_mÊÊ_W_m\ HuD- Ortmansstraat 12

É&mÈ ril \ _É Halfvrijstaand woonhuis' }.

lila met inpandige garag6' j-
I rustige ligging en me ;.

j I zorg aangelegde tuin .
f* jj Entree met garderobe, v
liK^^lpßJJ I woonkamer en open I»,
» keuken met witte plavui' I <"

zen vloer. Keuken me' I
kunststof installatie en bergruimte onder de trap. Tussen-
portaal met gastentoilet en trap naarde verdieping, alwaar I
drie slaapkamers en betegelde badkamer met douche I
vaste wastafel en tweede toilet. Bergzolder. ?i Prijs ’ 175.000,- k.k. I &'

Schaesberg

I^ji _ Quadvlieglaan 17 I 0
ËÊmm—WkL—ï Halfvrijstaand woonhuis I oBt #3 nfHML met d'epe tuin en rno^ I *u ___§■ Ifcwß I voor 9ara9e- Provisiekei' I■ i ,4 I der, doorzonwoonkamer 1

BwPr-,"£§! I met ParKetvloer. dicnte II keuken. Drie slaapt' I
WÊmw^irT ii "'iillUß B mers, badkamer met zi'' I

bad, vaste wastafel en 1
2e toilet. Zolder.| Prijs ’ 149.000,- k.k. J_ aL j| Vaals
I^^JgMttßrl Clarissenstraat 29sjl . j I Halfvrijstaand woonhuis'
|fcp_f«PPßp i _ met dubbele garage, en'

—*t——-* I tree aan de zijkant. Ha'
HfJ__-__■ ■■ mei toegang naar soU I

■ terrain, gastentoile'' I: JD 8 doorzonwoonkamer me'; wmm^m^^^^^''mm^^'m^* parketvloer en dichte
keuken met installatie. Verdieping met drie slaapkamer5
en nieuw betegelde badkamer met toilet, vaste wastafe' lij
en douche. Zolder middels schuiftrap bereikbaar.
Prijs ’ 229.000,- k.k. _^J\

■'3k "^P*■■*__! »w Heerlen-centrum "i«'"""■«"--^"■('-■ffc -°P de Geer". Geerstra3,-9 Jfß^-STiSKantoorruimte van to»f[■*% ■^"Tia3<32 920 m 2'Even,ueel sep
an

iHf].J^T.::7fllraff:Tfß_^3iHi^o m 2 en
U
5.0 m 2. I^i — ling: Centrale entree m

i vijftien kamers, eigen >
letgroep. Afgesloten parkeerplaatsen zijn eventueel seP^
raat te huur. Huurprijs kantoorruimte ’ 220,- p/m2.

Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen |Qm
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans Vgt „
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België/RTBF 1

België/Tele 21
Sportnet

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

BBC1 MTV Europe

Duitsland 1

" Mary (Georg Preusse) in
het shownummer 'Ja, het le-ven. (Duitsland 1 - 22.10
uur).

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
The mix. 09.30 All mixed up. 14.00
Sport. 15.50 Sports news. 16.00 World
sport special. 16.30 Video travel gui-
des. 17.00 Youthquake global. 17.30
Wanted. 18.30 Travel magazine. 19.00
Videofashion. 19.30 E-Europe reports.
20.00 The Humpty Dumpty Man, Aus-
tralische film uit 1980. 22.00 World
news. 22.30 Film Europe. 23.00 Hang
loose. 23.30 Absolutely live. 00.30
Sports news. 00.40 The mix all night.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00
Nieuws. 18.05 Lotto. 18.10 Piu'sani
piu'. 19.30 Parole e vita. 20.00 Nieuws.
20.25 Sport. 20.40 Questa pazza, paz-
za neve. 22.45 Nieuws. 23.00 Special
tgl. 00.00 Nieuws. 00.30 Sabato club.
02.00 Inganni. 03.35 Nieuws. 03.50
Montecristo '70. 05.25 Nieuws. 05.40
Divertimenti. 06.05 Europa Europa.

SAT1

09.45 Gymnastik. 10.00 This week.
10.15 Actualités. 10.30 Cursus Frans.
11.00 Cursus Engels. 11.30 Erwach-
senwerden ist kein Kinderspiel, repor-
tage. 12.15 Unterwegs mit James
Cook, documentaireserie. Afl.3: lm Tal
von Carnavaron. (herh.). 13.00 Cursus
geschiedenis. 13.30 Cursus wiskunde.
14.00 Rückblende: Vor 120 Jahren ge-
boren: Paul Léautaud. (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 Das wars - diese
Woche. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Computerclub. 17.45 Fische in der
Wüste, natuurfilm over Death Valley.
(herh.). 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
ARD-Ratgeber: Essen und Trinken.
18.30 (TT) Die Sendung mit der Maus.
18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde, met om 19.30 Sport im
Westen. 20.00 Jeck 3, carnavalmaga-
zine. 20.45 Ballett in West 3: The mo-
ther of three sons, ballet-opera van Bill
T. Jones op muziekvan Leroy Jenkins.
(herh.). 22.15 Mittelmeer 2000, docu-
mentaire serie over de Middellandse
Zee. Afl.3: Versunkene Vulkane. 22.45
Philosophie heute: CULTEC, reportage
over de gevolgen van de technische
vooruitgang voor de definitie van de
mens. 23.30 Rockpalast classics: The
Police, registratie van het concert van
deze popgroep in Markthalle in Ham-
burg in 1980. 00.30 Nieuws.

Duitsland 3 SWF

08.00 Simply Red weekend. 11.00 The
big picture. 11.30 US top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Simply
Red weekend. 17.30 Yo! Raps. 18.30
The big picture. 19.00 Euro top 20.
21.00 Saturday night live. 22.00 Party-
zone. 01.00 Simply Red weekend.
03.00-08.00 Night videos.

CNN

■°3 Lander -. Menschen - Aben-jeuer: Wildnis Alaska, natuurfilm.in?5 Ta' cni chuan.!oS° Heute'"°3 Der Kollaps. Wie Kommunisten
1n®n Kommunismus gesiegten. Herh.
~?5 ARD-Ratgeber: Reise.] 00 Heute.M)3"" ARD-Wunschkonzert.

Herh
jj-35 Urnschau.
,;-55 Persoverzicht.

Heute.
j,05 Europamagazin.
j3O Internationale Grüne Woche

1992. Verslag.
"15 Notenwechsel. Tv-film vanranz Peter Wirth. Met: Klaus Herm,

u'e,an Wigger, Marlies Schönau e.a.
lB-45 Erstens.
'00 Disney Club. Met: Chip & Chap
"Pie Ritter des Rechts. Afl.: Die aus-

Teppiche; Duck Tales -J'eues aus Entenhauseh. Afl.: Die In-
asion; Mem Leben als Babysitter.

%'■ Gefühl ist alles; Classic cartoon:j^'eKunst der Selbstverteidigung.
1? <3 Hier und Heute unterwegs.

Tagesschau.
lBn sP°rtscnau"Te,e9ramm-i«o7 Sportschau.j 00 Markt.

">0 Verstehen Sic Spass? Van-
daag: Spass-Oldies.
jq'sB Programma-overzicht.
v'oo (TT) Tagesschau.

■'5 Die Senkrechtstarter. Komedie?et- Christina Plate, Karl Dall, Mike)>ger e.a.
5^9 Tagesthemen-Telegramm.
'la ** Trekkin9 van de lotto.
j-*5 Tagesthemen.

(TT) Das Wort zum Sonntag.
"" Mary. Showprogramma.~40 (TT) Blondinen sterben frü-er- (Slam dance), Amerikaanse

rPeelfiim uit 1987 van Wayne Wang.
J?et: Torn Hulce, Mary Elizabeth Ma-g^antonio, Adam Ant e.a.

Oq'JS Tagesschau.
J8Brannigan - ein Mann ausJahl. Engelse speelfilm uit 1974 van

Hickox. Met: John Wayne,
dj lchard Attenborough e.a.
q-'lO Tagesschau.
Cl5-02.20 Z.E.N.

00.30-01.55 "" Einer muss dran
glauben. (Tripwire), Amerikaanse
speelfilm uit 1989 van Jam»s Lem-
mo. Met: Terence Knox, David War-
ner, Charlotte Lewis e.a.

22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
Aansl.: Lotto-trekking. (VPS 23.34).

23.35 SOKO 5113. Politieserie. Afl.:
Tod in Kapseln. Tijdens een inbraak
wordt de verslaafde Rüdiger Stoll
door de politie betrapt met een dosis
heroïne op zak. Stoll vertelt de politie
al gauw van wie hij de drugs heeft.

00.25 Heute.

20.15 "" Wetten, dass...? Spelpro-
gramma met Thomas Gottschalk.

22.00 Heute-journal.

08.00 Nachbarn in Europa.
09.00 Heute.
09.03 Nachbarn. Herh.
09.45 T'ai chi chuan.
10.00 Heute.
10.03 Skifahren als Wettkampf und

Vergnügen. Skimagazine met ski-
expert Hermann Feicht.

10.30 ZDF Sport extra: Wereldbeker
skiën, afdaling voor heren vanuit
Wengen, afdaling voor dames vanuit
Morzine; Wereldbeker skivliegen van-
uit Oberstdorf.

14.30 FM. Gevarieerd magazine. The-
ma: Helpen boeken, films en advie-
zen bij liefdes- en relatieproblemen?

15.15 Zug urn Zug. Verhaal uit de
reeks Wenn du mich fragst. Anke is
verliefd op Ollie die echter niets in de
gaten heeft. Anke's vriendin Lisa
komt met een opmerkelijk idee om de
twee bij elkaar te brengen.

15.40 Lucky Luke. Tekenfilmserie.
Afl.: Das grosse Abenteuer.

17.00 Heute.
17.10 ZDF Sport extra. Met EK kun-

strijden: kür voor dames vanuit Lau-
sanne.

18.05 Die grosse Hilfe. Overzicht van
de Aktion Sorgenkind.

18.10 Landerspiegel. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 Mit Herz und Schnauze. Serie.
Afl.: Lass dich überraschen. Na de
vakantie zijn opa en oma weer op el-
kaar verliefd en gaan weer bij elkaar
wonen. Al gauw trekt Richi in oma's
oude kamer. 14.30 Cursus geschiedenis, (herh.).

15.00Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Drit-
te. 17.30 Alles Alltag, serie. Afl.3: Ab-
seits vom Weg. (herh.). 18.00 Der
Rebell von Madeira. 18.30 Glaskasten
im Südwest-Journal. 19.00 VIP-Tips,
quiz. 19.30 Die Kunst des Heilens, do-
cumentaire serie over alternatieve ge-
neeswijzen. Afl.4: Die traditionelle chi-
nesischë Medizin. 20.15 Mariene,
portret van Mariene Dietrich van Mixi-
milian Schell. 21.45 Nieuws. 21.50
Nachtcafé, Wieland Backes ontvangt
gasten. 23.20 Geld macht geil (1), ca-
baretprogramma van en met Lisa Fritz.
23.50 Schmidteinander, show met Ha-
rald Schmidt. 00.50 Nieuws. 00.52
Non-Stop-Fernsehen.

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 Int. correspondents. 14.10 The
big story. 15.10 Health week. 15.40
Moneyweek. 16.10 Science and tech-
nology week. 16.40 Style. 17.10 Show-
biz this week. 18.40 E vans and Novak.
19.00 World business this week. 19.40
Newsmaker Saturday. 20.10 Health-
week. 20.40 Style. 21.10 Your money.
21.40 Int. correspondents. 23.40
Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnacle.
01.10 The big story. 03.10 Showbiz
this week. 05.10 The Capital gang.

08.25 News. 08.30 Crystal Tipps and
Alistair, animatieserie. Afl.: Professor,
(herh.). 08.35 Wiz bang, serie. 08.45
The Jetsons, tekenfilmserie. Afl.: Gl
Jetson. (herh.). 09.05 Eggs 'N Baker,
gevarieerd programma. 09.35 Thun-
dercats, tekenfilmserie. Afl.: The super
power potion. (herh.). 10.00 Going li-
ve!, gevarieerd kindermagazine. 13.12
Weerbericht. 13.15 Grandstand. Met
rugby league Challenge Cup; Natwest
basketball; Mews afdaling skiën; EK
schaatsen en paardenkoersen. Met om
14.00 News. 18.05 News. 18.20 (TT)
One to win, spel. 18.50 Noel's house
party, amusement. 19.40 (TT) Big
break, spel. 20.10 (TT) The Paul Da-
niel magie show, goocheltrucs. 20.55
(TT) Moon and sun, serie. 21.50 (TT)
News en sport. 22.10 (TT) That's life!,
satire. 22.50 Midnight caller, serie. Afl.:
Old friends. 23.40 Match of the day.
The road to Wembley. 00.50 (TT)
Smooth talk, Amerikaanse speelfilm uit
1985 van Joyce Chopra. Met: Treat
Williams, Laura Dern, Mary Kay Place
e.a. 02.20-02.25 Weerbericht.

06.00 Quarbeet. Kinderprogramma.
10.00 Cagney & Lacey. Amerikaanse
misdaadserie. Herh. 10.55 Abenteuer
Tiere. Natuurserie. Herh. 11.50 Glücks-
rad. 12.35 Wirtschaftsforum. 13.00
SAT 1 81ick.13.05 Traumreisen. Herh.
13.35 Raumschiff Enterprise. Ameri-
kaanse sf-serie. Herh. 14.30 Manner-
wirtschaft. Amerikaanse serie. 15.00
SAT 1 Bliek. 15.05 Tarzan und die ver-
schollene Safari. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 1957. Herh. 16.45 Wunder-
bilder aus der Tierwelt. 17.15 klipp-
klapp. Amateurvideo's. 17.45 Punkt,
Punkt, Punkt. Woordspel. 18.15 Herz
ist Trumpf. Spelprogramma. 18.45 Gu-
ten abend Deutschland. 19.20 Glücks-
rad. 20.05 WetterNews. 20.15 ■ Die
Tür mit den sieben Schlössern. Duits/
Franse misdaadfilm uit 1962. Herh.
21.55 SAT 1 Bliek. 22.05 Mann-o-
Mann. Spelshow. 23.05 Ein Sommer
voller Leidenschaft. Franse erotische
film uit 1984. Herh. 00.30 Urlaubsre-
port. Duitse sexfilm uit 1971. Herh.
02.05 Ein Sommer voller Leidenschaft.
Herh. van 23.05 uur. 03.20 Vorschau/
Videotext.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Tekenfilmserie.
06.40 Tranformers. Tekenfilmserie.
07.00 Marenen aus aller Welt.
07.30 Piff und Herkules. Tekenfilm-

serie.
08.00 Konfetti. Met: Die Flintstone

Kids, Yogi Bar en Scooby Doo. Herh.
09.20 Klack. Spelshow voor kinderen.
10.05 Torn und Jerry Kids. Teken-

filmserie.
10.30 Peter Pan. Tekenfilmserie.
(ONDER VOORBEHOUD: Indien de

dames de finale van het Australische
Open halen, wordt dit 11.00-13.00
uitgezonden!!!)

11.00 Marvel Universum. Met: Der
machtige Thor; Das Land der fantas-
tischen Draehen; Rude Dog und sei-
ne Bande en Spiderman und seine
aussergewöhnlichen Freunde.

12.35 Michel Vaillant. Tekenfilmserie.
13.00 Teenage mutant hero turtles.
Tekenfilmserie.

13.30 Super Mario Brothers. Serie.
14.05 Daktari. Amerikaanse serie.

Afl.: Drei kleine Löwen. Herh.
15.05 Sheriff Lobo. Misdaadserie.

Afl.: Football für Rowdies.
16.00 BJ und der Bar. Serie. Afl.:
Kampf urn die Goldmine.

17.00 Der Preiss ist helss. Quiz.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Wunderbare Jahre. Serie. Afl.:

Das geteute Haus.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Full house. Amerikaanse serie.

Afl.: Der Millionar (pilot 2). Herh.
20.15 Freibeuter der Meere. (II corsa-
ro nero), Italiaans/Spaanse speelfilm
uit 1971. Met: Bvd Spencer, Terence
Hill, Edmund Purdom e.a.

22.00 Alles Nichts Oder?! Show.
23.00 Black Emmanuelle - Stunden

wilder Lust. (Emmanuelle in Ameri-
ca), Italiaanse erotische film uit 1976.

00.35 Emmanuelle II - Garten der
Liebe. Franse erotische film uit 1978.
Herh.

01.55 Mannermagazin M.
02.35 Black Emmanuelle - Stunder

wilder Lust. Speelfilm. Herh.
04.00 Australian Open '92. Finale he-

ren, live. (TIJDEN ZONDAGOCH-
TEND KUNNEN WIJZIGEN I.V.M.
UITLOOP TENNIS).

RAI UNO

09.45 Open University. 12.05 ld like to
teach the world tosing, zanglessen.
Slot. (herh). 12.45 Just another day,
documentaire serie. Afl.: Waterloo Sta-
tion, (herh.). 13.15 ■ Room service,
Amerikaanse speelfilm uit 1938 van
William A. Seiter. Met: Groucho, Chico
en Harpo Marx, Lucille Ball, Arm Miller
e.a. 14.30 Piano lessons, tekenfilm.
14.45 Heirs and graces, serie. Van-
daag: Hatfield House. (herh.). 15.15
Network East. 15.45 Mahabharat, se-
rie. 16.25 Animation now: Augusta tri-
pte bill.. 16.35 ■ Witness for the prose-
cution, Amerikaanse speelfilm uit 1957
van Billy Wilder. Met: Charles Laugh-
ton, Mariene Dietrich, Tyrone Power
e.a. 18.30 Late again. 19.15 News en
sport. 19.30Global report, actuele ach-
tergrondreportages. Vandaag: Moksha.
20.10 Tortelier masterclass, serie. Van-
daag: Cello concert van Dvorak, met
Clive Greensmith en Hans Nygaard.
(herh.). 21.00 Arena, documentaire se-
rie. Afl.: Billy, how did you do it? 22.00
Moving pictures, filmmagazine. 22.50
(TT) Bagdad Café, Amerikaanse speel-
film uit 1988 van Percy Adlon. Met:
Marianne Sagebrecht, C.C.H. Poun-
der, Jack Palance e.a. 00.20-02.15
(■+TT) Ace in the hole, Amerikaanse
speelfilm uit 1951 van Billy Wilder. Met:
Kirk Douglas, Jan Sterling, Bob Arthur
e.a.

10.30 Educatief programma.
12.00-12.40 Babel.
15.25 The long long trailer. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1954 van Vin-
cente Minelli. Met: Lucille Ball, Desi
Arnaz, Marjorie Mam e.a.

17.00 Laura en Luis. 6-delige jeugse-
rie. Afl.4.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.25.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten: Winterweekends
aan zee, Ibiza.

19.20 Joker/lotto, paardenkoersen,
mededelingen.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 RIP. 10-delige Vlaamse komi-

sche serie. Afl.4: De concurrenten.
20.30 l'll fly away. (Vrij als een vogel),

Amerikaanse pilotfilm van Joshua
Brand. Met: Sam Waterston, Regina
Taylor, Jeremy London e.a.

22.00 De Wet van Wijns. Humoristi-
sche sketches van en met Luk Wijns.
Afl.4. Met o.a. Moemoe, TV-dokter en
Boeiende Belgen.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.25 Raising Arizona. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Joel Coen.
Met: Nicolas Cage, Holly Hunter,
Trey Wilson e.a.

00.55-01.00 Coda. Sonatine voor pia-
no, door Herman Roelstraete en Dirk
Verbrugghe.

10.00 Sindbad. 10.30 Cursus Ned.
(herh.). 11.00 Cursus Sp. (herh.).
11.30 Si j'étais. 11.35 Coup de film.
(herh.). 11.50 Clips. 12.00 Vidéothè-
que. (herh). 13.00 Journal. 13.10 Ob-
jectif Europe. 13.45 Le messager,
Engelse speelfilm uit 1971. 15.40
Ecran témoin. (herh.). 17.00 Grand
écran. (herh.). 17.50 Nouba nouba.
17.55 Felix. 18.25 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. 19.30 Journal.
20.05 Le jardin extraordinaire. 20.45 La
cage aux folies, Franse speelfilm uit
1978. 22.15 Contacts. 22.30 Match 1.
23.30-23.55 Nws.

België/TV 2 12.30 Présence protestante, (herh).
13.00 La FGTB. (herh.). 13.30La pen-see et les hommes, (herh.). 13.55 EK
Kunstschaatsen. 17.45 Porte ouverte:
W.I.P. (herh.). 18.15 Barbarie et In-
diens d'Amérique, doe. (2). (herh.).
19.10 Clips. 19.30 Journal. 20.00 Car-
go 21: Mizike Mama, doe. 21.00 Coup
de film. 21.25 Nws. 22.00 A corps per-
du, Canadees/Zwitserse speelfilm uit
1988. 23.30-00.00 W Magazine.

07.00 WICB Basketball. 08.00 Ski-ver-
slag. 09.00 NHL ijshockey. 10.00 Pilo-
te. 10.30 NBA basketbal. 11.00 Paar-
desport. 11.30 VS Pro Skiën. 12.00
World sports special. 12.30 NBA bas-
ketball. 14.00 Road to Albertville (3).
15.00 Go. 16.00 EK Schaatsen. 17.00
Car Wars, film. 17.30 Voetbal. 19.30
Powersports int. 20.30 Boksen. 22.00
Voetbal. 23.00 EK Rodelen. 00.00
Road to Albertville. 01.00 Matchroom
pro boksen. 03.00 NHL IJshockey.
05.00 Voetbal. 06.00-07.30 Boksen.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Impact: De strijd om de sport-
schoen. Herh.

16.00 "" Journaal.
16.05 Museumschatten. Achtergron-

den bij voorwerpen uit Nederlandse
musea. Vandaag: Schermboek van
Thibault. Herh.

16.14 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Wonder-
land. Herh.

16.35 De kanarie die niet voor de
poes was. Tekenfilm.

16.45 De kleine wijzer. Kennis-quiz
met kinderen.

17.07 Het meisje uit het jaar 3000.
Jeugdserie. Afl. 3.

17.31 Man over de vloer. (Man about
the house), Engelse comedyserie.
Afl.: Eén teveel. Robin is voor de zo-
veelste keer verliefd en neemt haar
mee naar huis in de veronderstelling
dat niemand thuis is. De geest van
Chrissy waart echter rond.

18.00 "" Journaal.
18.19 Vroege vogels. Natuur- en mi-

lieumagazine met Hanneke Kappen.
18.57 Lingo. Woordspel.
19.20 Trekking sponsorloterij.
19.28 Jules unlimited. Serie over

nieuwe techniek en avontuur.
19.57 Flying doctors. Australische

serie. Afl.: Confrontatie.
20.46 (TT) Oppassen!!! Comedyse-

rie. Afl.: Sweet sixteen. De opa's vra-
gen zich ongerust af of Anna wel
goedvoorgelicht is nu zij een vriendje
heeft.

21.14 Sonja op zaterdag. Talkshow.
22.08 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
22.42 Twee voor twaalf. Quiz.
23.25 De wereld van Boudewijn

Büch. Serie reisreportages over de
Indische Oceaan. Vandaag: Christ-
mas Island.

00.01 Alien nation. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Vergiftigde trouw. Matthew
en George onderzoeken de moord op
twee Nieuwkomers die allebei vlak
voor hun dood contact hebben gehad
met een dating service.

00.46 Natuurmoment. Herh.
00.52-00.57 "" Journaal.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

12.25-17.15 Studio sport. Met beel-
den van de EK kunstrijden op de
schaats in Lausanne; De damesfinale
van de Open Australische Tennis-
kampioenschappen; de World Cup
Skiën in Wengen en de NK Schaat-
sen (sprint) voor dames en heren in
Heerenveen.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 Right! 3-delige documentaire-

serie over jongeren. Deel 2: Identiteit
(Polen en Israël).

19.28 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

19.30 Ruimer zicht op groen en
bouw. Werken-aan-werk-film over de
gemeente.

20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 Palestijnse dagboeken. Inside

stories uit bezet gebied.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45 City life. Derde deel van de

vierdelige tv-serie met bijdragen van
filmregisseurs uit twaalf verschillende
landen. Vanavond: Tbilisi, Bevagna
en Barcelona. 1. Een jonge kunste-
naar maakt op een dag, waarop het
Georgische volk voor vrijheid demon-
streert in Tbilisi, een onrustige tocht
door de stad. Hij wordt heen en weer
geslingerd tussen de politieke aspira-
ties van zijn vrienden en persoonlijke
problemen. 2. In het Italiaanse stadje
Bevagna probeert een kunstschilder
tot zichzelf te komen, nadat hij zijn
vriendin in Zwitserland heeft verlaten.
Een verhaal over xenofobie in Arca-
dië. 3. Twee meisjes, Eulalia en Mar-
ta, wonen in Barcelona in een reno-
vatiebuurt. Terwijl zij zoeken naar
werk en de dag vullen met tijdelijke
baantjes, wordt gaandeweg hun ei-
gen woning afgebroken.

"8-00 Studio Trappelzak. Kleuterma-
9azine met: Kleine Sjang, 26-delige
animatieserie; Biggetje Dirk, serie.An-: Circusje; Bertje de Vleermuis,
animatieserie. Afl. 8: De zucht van le-'We avondlucht.

" 20 Naar Timboektoe. Programma'°nd de favoriete prentenboeken vanK|euters. Boek van de week: De eenden de vos, van Max Velthuijs."25 Het meisjemet de zwavelstok-jes. Tekenfilm naar het sprookje van
J^dersen.

Het zakmes. 7-delige serie naar"et gelijknamige boek van Sjoerd
Kuyper. Afl. 3: Postkantoortje.

"""10-09.30 De Ko de Boswachter-
Sftow. Natuur- en milieumagazine

13 n°r kinderen-
"oo-13.12 Nieuws voor doven en.«'echthorenden.

«"35 Health & Beauty. Cursus. Afl.l.
£00 "" Journaal.
""10 Hollands decor. Een wandeling
° fietstocht n.a.v. een boek. Afl.:

leu'recht. Herh.
°-20 Heb ik iets gemist? Hoogte-punten van AVRO programma's."°3 Disneyclub. Kindermagazine.

Irnt: Rescue Rangers en Ducktales.]°03 Boggle. Woordspel.
0-33 AVRO Sportpanorama. Sport-

«"sB Land in zicht. Toeristische
.zoektocht naar het verleden."28 Growing pains. Comedyserie.
2.'- Anger with love. Jason en Mag-
-9 zijn geschokt als Mike aankondigt
■net de baby-sitter Julie te willen trou-

ïnn'(""+TT) Journaal..."25 Tin men. Amerikaanse speel-"lm uil 1987 van Barry Levinson. Met:U'chard Dreyfuss, Danny DeVito,
barbara Hershey e.a.£'S Karel. Talkshow.

■03 ■ Paris blues. Amerikaanse
fPeelfilm ujt 1961 van Martin Ritt.
jet: Paul Newman, Sidney Poitier,
°arme Woodward e.a. Twee suc-esyolle Amerikaanse jazz-musici in
arijs worden verliefd op twee Ameri-aanse toeristes...tijd om over hunJ°ekomst na te denken.""38-00.43 "" Journaal.

TV 5

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.

Met de tekenfilms De Fabeltjeskrant,
Tiny Toons, Batman, Bionic Six, My
little Pony en Pim de Pingvin.

12.00 Classique.
12.35 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie. Hèrh.
13.00 Teenwolf. Amerikaanse speel-
film uit 1985 van Rod Daniel. Met:
Michael J. Fox, James Hampton, Su-
san Ursitti, Scott Paulin e.a.

14.30 EOrocops. Internationale poli-
tieserie. Afl.: Notte di Luna. In Joego-
slavië worden jonge zigeunerjongens
door Pero gekochten gedwongenom
in Italië te stelen. Inspecteur Bruno
Corso ontmoet één van de jongens,
Django, maar de jongen ontglipt hem
weer. Corso is vastbesloten om hem
te vinden maar ook Pero zit achter de
jongens aan. Corso krijgt echter hulp
uit een onverwachte hoek.

15.25 Lenny. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Career day.

15.55 Mini Playback show. Herh.
17.00 Een eigen huis... een plek on-
der de zon. Serie doe-het-zelf pro-
gramma's. Afl.4.

17.30 Tineke. Gevarieerd weekend-
programma.

18.00 Nieuws.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 Nieuws.
19.45 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma.

20.20 De zaterdagavondshow. Serie
over de ms en outs van de neder-
landse muziek- en showbizz. Afl.4.

21.20 Hunter. Amerikaanse detective
serie. Afl.: Crime of passion.

22.15 Playboy late night.
23.05 Nieuws.
23.20 Blue velvet. Amerikaanse

speelfilm uit 1986 van David Lynch.
Met: Kyle MacLachlan, Isabella Ros-
sellini, Dennis Hopper, Laura Dern,
Hope Lang e.a.

01.15 Pretty maids all in a row. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1971 van Ro-
ger Vadim. Met: Rock Hudson, Angie
Dickinson, Telly Savalas, John David
Carson, Roddy McDowall e.a.

02.45 Nachtprogramma.

20.00-21.15 Nieuwjaarsconcert. Het
BRTN-Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Alexander Rahbari met Miriam Gauci,
sopraan en Yordy Ramiro, tenor. Uit-
gevoerd worden: 1. Ouverture La
gazza ladra, Rossini. 2. Fragment uit
La traviata, opera van Verdi. 3. Frag-
ment uit Rigoletto, opera van Verdi.
4. Fragment uit Cavaleria Rusticana,
opera van Mascagni. 5. II bacio, Ardi-
ti. 6. Torna a surriento, De Curtis. 7.
Fragment uit Madame Butterfly, ope-
ra van Puccini. 8. Fragment uit La
gioconda, opera van Ponchielli. Eurosport

09.00 Motorsport. 10.00 Worstelen.
Herh. 11.00 Saturday alive: WB Skiën,
afdaling dames en heren; EK Kunstrij-
den dames; Atletiek: lAAF Raymond
Dubois memorial; EK Bobsleeën. 18.00
WB Skiën. Herh. 19.30 Motorsport.
Herh. 20.30 EK Kunstrijden. Herh.
22.00 Boksen. 23.30-01.00 WB Skiën.
Herh.

Super Channel

07.00 Nws. 07.20 Corps accord 07.35
Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil. 08.00
Can. Nws. 08.20 Nws. 08.30 Nord-
Sud. Herh. 09.00 Quebec mc. 09.30 Le
club de l'enjeu. 10.00 Une terre au
coeur. 11.00 Autrement dit. 12.00 Nws.
12.05 Reflets. 13.00 Nws. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Hotel. 14.00 Divan.
14.30 Empire Inc. tv-film (3, slot). Herh.
16.05 Nws. 16.15 Flash varicelle.
16.45 Génies en herbe. 17.10 Félix.
17.40 Clips. 18.15 Correspondances.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Objectif Europe. 19.30 Belg. Nws.
20.00 Thalassa. 21.00 Nws. 21.30 La
reverdie, film (1). 23.00 Nws. 23.20
Caractères. 00.20-00.50 Ramdam.

pen. Met: Nicholas Cage en Holly
Hunter.

12.35 persoverzicht). 12 45 Ak-
tueel 13.00 Hitparade 16.00 Pro
en contra, jeugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine. 18 00
Uit de regio. 18.10 BRF Aktuell.
18.35 Vrije Tribune, politiek forum
18.45 Evangelium in unserer Zeit
19.00 Saterday Night Rock Show
21.05-2107 Uitslagen Belgische
lotto

9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St
Joost. Regionaal magazine voor de
zaterdagochtend. 11.00 De Onder-
stroom, programma over kunst en
cultuur. 12 00 Het evenement,
klassieke muziek 13.00Overname
programma's Radio 1 17.00-18.00
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel,
popmuziek.

Muz. voor viool en piano. 14.37
Nieuwe platen. 15.48 Lang leve de
opera: La Wally, opera van Catala-
ni. 18.00 Nws. 18.02 Avondstem-
ming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-klas-
siek, met om 20.55 Het lied van de
XXe eeuw. 22.00 KRO-Literair: Ca-
mera obscura. 23.00 Het orgel
23.20-24.00 Laudate.

23.20 Blue Velvet (1986-USA).
Wonderlijke, bijzonder originele film
van David 'Twin Peaks' Lynch over
een dorpsmysterie. Enkele ingre-
diënten: zwoele nachtclubzangeres
(Isabella Rosselini), gestoorde dea-
ler/moordenaar (Dennis Hopper),
nette politiedochter (Laura Dern).

Radio 1
7 07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.)
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua.
17.30 Nws). 18.00 TROS Aktua
sport (vervolg). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23 06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles
1.02-7.00 Niemandsland.

" Scène met Paul Newman en Joanne Woodward in 'Paris
Blues. (Nederland 1 - 23.03 uur).

Duitsland 1
00.18 Brannigan. (1975-GB). Film
van Douglas Hickox met John
Wayne, Richard Attenborough en
Judy Geeson. Misdadiger vlucht
naar London. Politiman Wayne
achtervolgt hem. Hoogtepunt is de
vechtpartij in een pub.

Radio 2
7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie.17.04 Levenslief en levensleed
18.04 KRO's country time. 19.04
Glas in lood. 20.03 The Bands.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

RTL Radio
6 00 Guten Morgen Deutschland
8.00 Radio-Shop Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif Verzoekplaten 15.00
Sport Shop Voetbal en andere
sportevenementen. 18.00 Ameri-
can Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA 21.00 Je taime
24.00-6.00 Kuschelrock De mooi-
ste lovesongs.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Welkom week-
end (6 30, 7.00, 7.30 nieuws, 7.45
In 't spionnetje) 8.00 Nieuws. 8 10
Ochtendkuren met Somers en Ver-
schuren. 10 00 Nieuws 10.03 De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont. 11.30 Vlaamse top tien.
12.00 Radio twee top dertig (met
om 13.00 nieuws). 14.00 Radio
Rijswijck 17.00 Nieuws. 17.10 Fris
van Lefever. Aandacht voor enter-
tainment en vrije tijd met Kurt van
Eeghem. (18.00 nieuws). 20.00
Hartelijk. Wensen en verzoeken
van luisteraars (22.00 nieuws en
lotto). 23.30 Nachtradio (Nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

Radio 3
7 04 Wakker. 8.04 Popsiop. 10 04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19 04
Forza. 20.04 For those who like to
groove. 22.04 Rock City.
23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws 9 02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken
aan werk. 10.00 Onder de groene
linde 10.15De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws
12.05 Meer dan een lied a11een.....
12.44 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar.de weg.
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30 Opo doro 14.00 NCRV-
zaterdag sport. 1700 Licht en uit-
zicht. 17.46 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25 Kayen rasja
(Er is hoop). 18.40 Hoda al-islam:
Voordracht. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14
EO Metterdaad hulpverlening.
21 15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavonduur.

Nederland 1
23.03 Paris Blues (1961-USA)

RTL Plus
00.35 Emanuelle 2, L'Antivierge
(1975-F). Vervolg op succesvolle
soft-porno van Francis Giacobetti.
Emanuelle, gespeeld door Sylvia
Kristel, verleidt een serie dames en
heren in Hong Kong. Onbedoeld
komische acrobatiek.

23.25 Raising Arizona (1987-USA).
Krankzinnige komedie van Joel
Coen met keiharde humor over een
ongewild kinderloos stel dat besluit
een kind van een vijfling te kidnap-

BRT1

RTL Plus
23.00 Emanuelle Nera (1976-1).
Zwarte variant op de succesvolle
Emanuelle-serie waar Sylvia Kristel
de hoofdrol speelde. Deze keer
Laura Gemser als de soft-pornoster Emanuelle, nu op avontuur in
Nairobi. Regie: Adalberto Albertini

TV FILMS VIDEO

RTL 4
*-00 Teen Wolf (1985-USA). Film°°f de jeugd van Rod Daniel over

!?n tiener die ontdekt dat hij, net

«^ zijn vader, een weerwolf is. In
* hoofdrollen: Michael J. Fox,arr>es Hampton en Scott Paulin.

RTL Plus
J\u-15 II Corsaro Negro (1971-l/E).
J^delmatige piratenfilm van Vin-kte Thomas met Terence Hill en
j'Jdd Spencer (nog niet als duo).
°nge piraat koopt op de slaven-markt een vrouw die de ontvoerde

van een onderkoningb,,JKt te zijn.

Nederland 1

Jj°-25 Tin Men (1978-USA). Kome-e van Barry Levinson. Richard
Veyfuss heeft net een nieuwe Ca-
u ac gekocht. Als hij bij het verla-

n van de garage aangereden
OfrJt door Danny DeVito zweert hij

,raak te nemen, waarop DeVitoeer terugslaat.

Duitsland 1
Slamdance (1987-USA). Fut-

g*e film van Wayne Wang waarin
k^nioord op een fuifnummer in de

Zwart-wit Jazzfilm van Martin Ritt
met muziek van Duke Ellington.
Ongewoon verhaal over twee muzi-
kanten die op de Parijse Rive Gau-che wonen en de tijd vinden toeris-
tes te verleiden. Met 0.a.: Paul
Newman, Sidney Poitier en Louis
Armstrong.

00.30 Tripwire (1989-USA). Bloe-
derige, warrige actie-film van
James Lemmo. FBI-agent (Teren-
ce Knox) schiet bij gewapend tref-
fen zoon van bendeleider (David
Warner) dood. Behoorlijke stunts
verzorgd door Spiro Razatos.

Duitsland 2
schoenen van een underground
spotprenttekenaar geschoven
wordt. Met: Torn Hulce en May Eli-
zabeth Mastrontonio.

WDR4
405 Radiowecker 600 Nieuws
6.05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter
8.55 Overpeinzing 900 Nieuws
9.05 Der Musikpaviljon (10.00
Nieuws) 12.00 Nieuws. 12.05 Pop
Report met Gabi Lang. 14.00
Nieuws en economisch praatje
14.07 Orchester der Welt 15 00
Café Carlton (16.00 nieuws). 17.00
Der Tag urn FUnf, aansl Fünf Uhr
Tee (18.00 Nieuws) 19 00 Auf ein
Wort, aansl. Abendmelodie (19.30
voor de kinderen) 20 00 Nieuws
20 05 Schwarzwaldmadel, operet-
te 22.00 Nieuws 22.05 Musik zum
traurnen. 22.30-04.05 ARD-Nacht-
express.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws 8.02 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00Kur-
hausconcerl: Golden Baroque
Amsterdam. 12.00 Muziek voor
miljoenen. 13.00 Nws. 13.02 Vero-
nica klassiek: The Academy of the
Begynhof Orchestra & Chorus met
sol. 14.04 Veronica kamermuziek:

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten

6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platen (7.30 uit de regio; 7.45
agenda; 8.10 persoverzicht; over-
peinzing). 9.05 LP-Markt. 10.00
Vinko Bicanic live 1200 Agenda
voor Brussel, aansl. Musik bei
Tisch (12.15 agenda "Ostkantón;

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.30en 21.00 uur).
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TE KOOP

C**>%*. 4 CORNEMENT/SPRIMONT
0p 15 km afstand van Luik - schitterend

~ , k woonhuis - gebouwd mei steen uit de
'f streek. Woonkamer, keuken, tuin. garage

ï F ÉPË—% voor 2 auto's' oliegestookte centrale ver-

' '"%* I JÊ—m warming, perceel bos 2500 m2, zeer rusti-

:J>*^Z BI 2.500.000.k

WAIMES/MALMEDY | f^L. U%%_\
Holel de la poste, cate en restaurant, salon. ÉÊmm JSjhSO

keuken, keukenkasten. 10kamers, grote garage,
bijgebouwen, oliegestookte centr. verwarming m\ \ _____________________________■_____

IMMOBILIÉRE BOUCHOMS S.A. Verviers. Tel. 09.32.87 31.47.47-Fai: 31.53.12.

Wilt u uw eigen motorhome
rendabel maken?

Neem dan kontakt op met

JACOBS MOTORHOMES
Bemiddeling in verhuur, koop en verkoop

Hommerterweg 278,Amstenrade, 04492-2942 omm

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW fr
DURE REKLAMEFOLDERS £

NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN
UW ZOONTJE...? S

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden! fi

16.07

Fabrieksstraat 7,5961 PK Horst,| jQ* ~IJ Postbus 6094,5960 AB Horst, 17.2c
telefoon 04709-84222, [_ » \~> J fax 04709-84333. Afl.

SPIRAL ":
hek

- !?*

TE KOOP TE HUUR
__P_l__-____flßl__fe

___-_____K __________
pr jjs ong. ’ 2500,-

GELEEN p/mnd. mcl. BTW. Te
aanvaarden per 1

Hegstraat 13 maart 1992.
Vrijstaand herenhuis. f^EI CCM
Irihoud 800 m 3, totaal °cLccn
opp. 1133 m 2. Te Bloemenmarkt 37
aanvaarden in over- Winkelboetiek, groot
leg. Prijs op aan- ong. 25 m 2. Huurprijs
vraag. ’ 400,- p/mnd. Spoe-

dig te aanvaarden.

Namens onze opdrachtgevers kunnen wij u
diverse zakenpanden en woningen te koop

en te huur aanbieden.
(Ook voor belegging.)

Zie ook onze buitenvitrine.
Inl. tel. 046-740555-740535 v.m.

OFFERMANS F.8.8. B.V. en
OFAS & Co.

Geleen, Rijksweg Zuid 1708.

M "OEVE DE AAR j£»
Tp^"^»4v*l Welterlaan 45. 6419 CN Heerlen

Bowling & Partycentrum Hoeve De Aar
HEEFT WEER WAT!

AANBIEDING!
Wanneer u een van onze arrangemen-
ten (fondue, gourmet, steengrillen)
boekt voor een maandag, dinsdag,
woensdag of donderdag, krijgt u maar
liefst 50% KORTING op het tweede
uur bowlen. Reserveren verplicht.

Voor inlichtingen en reserveringen:
tel.: 045-714432 rv

DE.WIEVESPORTVOORlEDEREEN^
Deze aanbieding is geldig t/m 30 juni 1992.

KONINGSBOSCH [
Vrijstaand landhuis met inpandige garage
INDELING:
Souterrain: 3 kelderruimten.
Parterre: entree/hal. toilet, woonkamer met Noorse lei, luxe

aanbouwkeuken. bijkeuken.
1everd.: overloop. 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, dou-

che, toilet en v.w 's
Algemeen: perc.opp ca. 900 m 2.

Dak + muren geïsoleerd, overal dubbelebeglazing,
met ingebouwde rolluiken en vloerverwarming

Prijs op aanvraag.

SCHALBRUCH (Dld.) _
Vrijstaand landhuis geheel onderkelderd
INDELING:
Souterrain: hal, 2 slaapkamers, toilet, provisiekelder, cv.-ruimte,

garage.
Parterre: entree/hal, toilet, woonkamer met open haard en

parketvloer, keuken, slaapkamer, badkamer met
ligbad, v.w. en bidet.

Algemeen: perc.oppervlakte ± 1100 m 2.
Plat dak- mastiekdekking.

Pri|s op aanvraag.

_f*± MAKELAARDIJ
_W ONROEREND GOED

la__-Mn_---r BEËDIGD TAXATEUR -BIERMANS HUL i
w ——mmmm^mmmmwmr Geopend ma tm vrij
V _f 9.00-17 30 uur,

J za. 10.00-12 00 uur

lJe huis in de krant brengt mensen over de vloer, f i
hn de makelaar weel vanwanten en kranten.

I
UITNODIGING *

voor de

ENERGIEDAGEN
25 en 26 jan. in Hulsberg

Alle HR-ketels in bedrijf
Tevens demonstratie van:

e Lubron waterontharders
e Vloerverwarming

" Decor-radiatoren '[ 350,- subsidie op HR-ketels |
Voor de bezoekers gratis:
garantie en onderhoudscertificaat tot 1 jan. 1995 op i
nieuw aan te schaffen HR-ketel. ,

" Limburgs grootste specialist
in HOOGRENDEMENT

__\ Al1 |L _%■Pur* «st'nrV'
■f' fi!

v l i^-ms- \ I———mm ■££_____________~ 3»&: IMmmmWÊÈthMi \

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

o^/sUmtllZONDER GREHZiH

I^^ï<WALITEIT TEGEN DE LAAGSTE PRIJS!!!

_jêê_____ ï- fj_\\ kr bhsmbljm^' ~~mmmmm wê^_m^Èf\^22sr {%\ f—=

_____■ '''nHv ''I

Tienerkamer Bert
5-delig, ledikant 90/200 cm, bedkast, linnenkast, buro-element en een smal boekenelement. §|j
Een schitterende tienerkamer in de kleuren licht eiken _mm^ _f^ _^^
en essen wit, uit voorraad leverbaar, dus geen wachttijden! 111 I Wta_
Van ’ 1495, JANUARI PRIJSVOORDEEL WW Ww C99

| KWALITEIT WINTALTIJD!

Complete mm # # V ■woninginrichting I^P^ #^1M
Oranje Nassaustraat 33 ËfÊ I I

Heerlen Iml l^^^lTel. 045-714305 fl mJIAMM^iJIschunck i
I W imedekwaliteitgoedkpop^ J |
gij: WAARBORG

J|18.21
S _ég_\ ********--_-_-------------■■■-_-_------------------___________________g.^.iM...^| ioniBRS Hl PinH ■■ Mn ïde

Ifl nr^^^mTi^^^"^T^PZ^^« ï^rrPïWWWfffPWJfW Ifltlfl w 18-31
mtSmm Em__ Iklfl B^Pk Se'

fldrtfi* RJ pi ii |xpRO jê S9o
V7^\\ ■J^SSJ IV^l'V^ LllV makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen ' J?T9È——————L—L——l :.=r. <ÊÊ _m. °a

Te kOOp MUNSTERGELEEN. Watersleyerweg S Te llUlir gt'Vraai»d H *9'Gunstig gel. halfvrijst. woonh. met cv., kelder, ga- {

AALBEEK, Nieuwenhuisstraat H rage, bergingentuin. Ind. 0.a.: woonkr.,keuken, bij- Vooreen van onzerelaties zoeken wij een huurwon SC
Rustig gel. boerenwoonh. met c.v„ garage, appar- keuken, 3 slaapkrs., vaste trap naar zolder. Pand is in Zuid-Urnburg. Huurpr. tot /. 3.000,- per mnd. '9.2
tement, div. loodsen en paardestal. Perc. opp.: ca. tevens geschiktvoor kantoor aan huis. Anav.: spoe- ÏQ g
4200 m2. Ind.: woonh.: royale hal, woonkr. met o.h. dig. Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k. m T. ■ !«'..
ca. 57 m2, keuken, bijkeuken. 1e verd.: 2 slaapkrs., iNieUWDOUW jT'l
badkr. met ligb., v.w. App: woonkr., keuken met NUTH, Pastorijstraat H ;'-1
app., hobbykr., badkr. met ligb., douche, dubb. v.w, In het centrum rustig gel. appartement metcv. Ind.: BOCHOLTZ-KERKEVELD H <1 .Jbidet, bergruimte. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs.. 2 hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2, metdakterras, moder- Op een prima ligging worden aan de Heiweg 2 rui-
loodsen met tot. opp. van ca. 580 m2. Aanv.: i.o. Ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe me halfvr. woonh. gebouwd. Waarvan nog slechtsPcjjs: op aanvraag. badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on- Itekoop. Ind.:L-woonkr., halfopen keuken (tot. ca'

derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. Prijs: 41 m2), garage, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en ve
BRUNSSUM, Platanendreef H ’. 160.000,-k.k. 2e toilet. De grote zolder is te bereiken via een vaste de
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. trap. De won. worden goed afgewerkt met o.m. an- C;Ind.: hal, toilet, woonkr. met open keuken. Ie verd.: OBBICHT, Karel van Bronckhorstlaan S kerloze spouwmuren. Hardhouten kozijnen en bui- ..
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. 2e Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh. met tendeuren, dubb. begl., combiketel, goede isolatie 5,
verd.: vliezotrap naar zolder. Max. subsidie cv., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. en tegelwerk. Koopprijs: ’. 198.500,- v.o.n. "'’. 41.000,- Aanv.: direct Prijs: /. n.o.t.k. Percopp.: 420 rr>2. Ind. 0.a.: living met open haard, 6r

luxekeuken met app., 4 royale slaapkrs, badkr. met NIEUWBOUWWONINGEN S 23.;
EINIGHAUSEN, Brandstraat S ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. Vraag- Premie C-woningen te Geleen Maastrichterbaan.
Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werk- prijs: / 325.000,-k.k. Landhuis te Puth-Schinnen. ***■plaats c.g. opslagr. met zolder (ca. 620 m3|, gr. oprit Premie A- en VS-woningen te Stramproy. ""«"»en tuin met achterom. Percopp.: 880 m? Bwjr.: SITTARD, Elsterweg S Appartementen te Berg aan de Maas.
1982. Ind. 0.a.: luxe woon-eetkeuken, woonkr. met Zeer goed onderh. geïsol. vrijst. herenh. met cv„ Documentatie op aanvraag.
zithoek, 4 roy. slaapkrs., luxe badkr. Aanv.: i.o. garage, overdekt terras en tuin. Percopp.: 365 m2. II
Vraagprijs: / 395.000,- k.k. Ind. 0.a.: ruime living, keuken met app., bijkeuken, D I I *"*kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: DOUYVKiIVCIS faGELEEN, Maaslaan S ’ 249.000,- k.k. , :?■■
Zeer ruim halfvrijst. herenh. met aanbw., geh. gei- Bouwkavels tekoop - S '0.
sol. en onderkelderd, sauna, garage en leuke tuin. SITTARD, Leyenbroekerweg S te Amstenrade, Geleen, Spaubeek en StramproV- reInd. 0.a.: 3 kelders, royale living, luxe keuken, 4 Opeerste stand gel. vrijst. landhuis metkelders, ga- fcslaapkrs., luxe badkr. met o.a. 2e toilet, vaste trap rage, carport, zwembad en royale tuin. Percopp.: BRUNSSUM H
naar zolder, veel extra's. Aanv.: i.o. Vraagprijs: 1.000 m2. Ind.: royale living, study, luxe keuken, bij- TE KOOP 7 prima gelegen bouwkavels voor parti .*
/ 215.000,- k.k. keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig. culiere bouw in het plan De Hemelder.Percopp. va

Prijs op aanvraag. 330 m2tot 600 m2.Prijzen vanaf ’ 49.500,= v.o.n rj
HEERLEN, Drieschstraat H mcl.B.T.W. p
Nabij centrum goed gel. appartement met liften ga- STEIN, Nieuwstraat S 1 lirage. Ind.: souterrain: berging, garage. App.: hal, Uitst. gel. goed onderh. vrijst. woonh. met cv., ga- EIJS-WITTEM
toilet, woonkr. met balkon, keuken, 2 slaapkrs. met rage, carport, kelder, tuin met opt. privacy en vrij Aan de Lodewijck XIV-straat zijn 3 bouwkavels te !'■
balkon, badkr. met o.a. ligb. Aanv: i.o. Koopprijs: uitzicht. Percopp.: ± 1.300 m2. Ind. 0.a.: living met koop. Perc. opp.: vanaf 310 m2. Prijs vans'j It
/. 115.000,-k.k. open haard, luxe keuken, bijkeuken, study, 3 ’. 46.500,-v.o.n. I 12,

slaapkrs., compl. badkr., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o. n
KERKRADE, Kokelestraat H Vraagprijs: / 319.000,-k.k. Dl*" T»Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. IitMJJIC ,
Ind.: kelder, entree, toilet, woonkr, eetkr., keuken, VALKENBURG, Oud Valkenburgerweg H
bijkeuken, doucheruimte. 1e verd.: 4 slaapkrs. 2e Riant gel. villa met cv., garage en tuin. Percopp.: MORESNET (BELGIË) H j
verd.: vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Koopprijs: ca. 4000 m2. Ind.: souterrain: div. provisiekelders, In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met in 13f. 130.000,-k.k. waskelder, wijnkelder, cv.-ruimte. Beg. gr.: vestibu- pandige garage, cv. en tuin. (perc. opp.: 1483 m 2! ile, riante hal, toilet, woonkr. met o.h. partij (70 m2), Ind. Souterrain: garage, cv.,-ruimte, bij-/waskeu- i s
KERKRADE, De Locht H moderne keuken, bijkeuken. 1e verd.: 4 slaapkrs., ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg iH
Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruim- luxe badkr., toilet. 2e verd.: 2 slaapkrs., zolder. gr.: ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o.h
ten, cv.-gas. Ind.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara- Aanv.: i.o. Prijs: ’. 475.000,- k.k. ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., slaapkr- 1
ge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. " Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000,- k.k. " 1 1
ruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi- rp ■ 1 '"let, woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr. IUil II lil" 15
met ligb., douche en v.w. Vaste trap naar 2 slaapkrs. 15en zolder. Aanv.: i.o. Prijs ’. 180.000,-k.k. AALBEEK, Nieuwenhuisstraat H ,

TE HUUR. Loods (verwarmd) opp. ca. 360 m2.
LIMBRICHT, Prof. Mentenlaan S Huurpr.:/. 1.500,= per mnd. I
Halfvrijst. woonh. met cv., aanbw., carport en tuin. 'Percopp.: ± 295 m 2.Ind. 0.a.: hal, toilet, woonkr. |
met parketvloer, open haard en aparte TV-hoek, ~Pl. ... .. 1moderne keuken met app., bijkeuken, hobbyruim Wilt u uw pand verkopen, bel dan MakelaarskantoorRuijters voor een vrijblij-
te, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en toilet, vlie- vende afspraak. Er is veel vraag naar panden in de prijsklasse tot / 250.000,-.
ring. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 216.000,- k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard F_E____________T^^ I 1(

H - Inlichtingen kantoor Heerlen I

Hypotheken-Financieringen l^k^ W*Z t^ ' !'Taxaties-Verzekeringen ■■■"' I l^^lW I Im! I^^
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen 2Werkdagen 9.00-iaOO uur 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 046-511611Zaterdagen 10.00-1400uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 J

h
—g—l_^_-~_~~~_.jgatÉjÉMK»;;... : _«M| MMM| '~ WKwrWt laaOaWfli BpSttlË , Ra^^l I 'flTafiT-J [Xlfl I jf-J-f'-X"-i lI'JI "* 7" 111 "-* H "!"-* 11 i&N ' ! I i-TH L*iif *■

1)e Parterre-plus woning is een
.—>_/^4»^ w JJw-^wJJV- J-^JJ -»>-J4JJ —t~*Al^»«i>J-J* bungalow met het gemak van
PPil l\lRTPnnP _____*%■ l|# llfAAim^11 »P <*e beganeEEN PAR rERRE-PLUS WON Nul i *"n± De *«"*-^ £« «*"■ajia^» w ■ m mm m m mbb ■■ ■ __■■ ■ ■■'"av v w p «_■■_■ m—m jer mogelijkheid om de verdie-

__,—„—„--, ■■ m ■ ■""I*"! ÏlIAI1
"■■■■" IHVnkfAl * P*në uu te breiden met lof 2

HCCr I IJ HCCI WAI ICKICUCN slaapkamers. Dit kan tijdens de■ ■ ■■■____■ ■ *-* m WNpÉt^i ■ "■_»■■»■ ■ ■■■ m-Wmmmßm-WWÊmumt bouw maar ook op een latertijd-
RUs l stip. Hierdoorzijn deze parterre-

" £_$Êj_J_ mm i Pus won'nëen zeer geschikt voor
.jjfl zowel één-of tweepersoonshuis-

_EÉh, jJË B^ «% houdens, als voor het grotere
Bil. ;||§ ' 'MÏ'lf'^É* 'ÜB BÉW *É«| gezin.

mm—t iJPl Wr - ... : L-vormige woonkamerca. 33m2, md
FÊmW fWKt openkeuken. Slaapkamer ca. 14m2. iWr Badkamer met ligbad en v.w.

pr Inpandige garage/berging ca. 17,5nV-|Mmmmr |HWU- # Vaste trap naar zolder ca. 36m:.
Hr De prijzen variëren van ’ 164.090,-/1
' ' ■' ~-}s9m&mmt3fcf,- -t . .^^^^^^^^^^___^^__^^^^^^^^^^^^ \' »( J__ll__ I lil I 1 IMJ»U 'W_»~ \ *(I>ll*

De netto maandlast bedraagtca.mm* » ’ 850,-- op basis van LoonVast
I^^ Hypotheek (rekeninghoudend met ;'

_Wm_^_^___m— flbadMV I < volledige iiifonnatK,<'" .
paP^ m^mm^mmmmm~' |je parterre-plus woningenSittard, IHMMaflflflHHaflaaaaaflflflflHa^^ IWWIO7" j

Deze bungalows worden te koop aangeboden in Sittard,
_~ i Naam: I

IN HET PLAN HaAGSITTARDPARK.
I Adres: |

"^^^^ fTI CklfTD A K"" 8"-**1 56' 641 'BW Heerlen ! Postcode: $1
\l rIfIXIKII Telefoon 045-712255* I %\| JIILIImWI IIM Maandag ym vdjdag geopend ! Plaats: *

=== MAKELAARDIJ BV Van 900tot 2■ -00 UUr- . I
Te,ef°°n: 1

-=--=■-=■ Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Jlngeslotenenvelop mnAl:rvaAvisA /ende» j
■ l|r| "y"" L__^JH Antwoordnummer -Ml. <v4(MI \lt Heerlen- J

i
____________________

a
_____

B ____^ Ba aßa «^

Limburgs



Super Channel

TV 5

09.00 Transworld sport. Herh. 10.00
Sunday alive: WB Skiën, slalomen Su-
per G; Boksen. Herh.; Int. atletiek.
Herh.; EK Kunstrijden, winnaars. 19.00
WC skispringen. 19.30 EK Bobsleeën,
herh. en live. 20.30 Schermen. 21.00
WB Skiën. Herh. 22.00 EK Kunstrijden.
Herh. 23.30 Voetbal. Herh.
00.30-01.30 Boksen. Herh.

Eurosport

07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.35
Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil. 08.00
Can. Nws. 08.20 Nws. 08.30 Feu vert.
09.00 Envoyé spécial. Herh. 10.10
Concert: Handel. 11.00 Grands solis-
tes: Schubert. 12.00 Nws. 12.05 Sind-
bad. 12.30 Référence. 13.00 Nws.
13.10 L'école des fans. 14.00 Trente
millions d'amis. Herh. 14.30 Pour ven-
ger pepere, film. 16.05 Nws. 16.15
Correspondances. Herh. 16.25 Sports
loisirs. 17.30 Jours de guerre. 18.30
Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Nord-
Sud. 19.30 Belg. Nws. 20.00 Sept sur
sept. 21.00 Nws. 21.30 Les volets dos,
film. 23.00 Nws. 23.20 Cinerama.
00.20-00.50 Lisa mon amour, film.

13.25 Reflets. 14.25 EK Kunstschaat-
sen. 17.00 Cargo 21: Mizike Mama,
doe. Herh. 18.00 Félix. Herh. 18.30
Carré noir: Une histoire du cinéma de
Belgique. 19.30 Journal. 20.00 Retro
21: ■ La ronde, Franse speelfilm uit
1950 van Max Ophüls. 21.45 Nws.
22.15 Document: Francois Mitterrand
(3). 23.20-00.05 Week-end sportif.

België/Télé 21

12.00 Faire le point. 13.00 Nws. 13.20
Quand la rivière devient noire (Where
the river runs black), Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Christopher
Cain. 14.55 La magie du cirque, doe.
15.50 Génies en herbe. 16.25 Nouba
nouba. 17.25 Jeu des dictionnaires.
18.00 Autovision. 18.30 Week-end
sportif. 19.30 Journal. 20.05 Tour de
chance. 21.25 Pas si betes. 21.35 Per-
ry Mason: La femme qui en savait trop,
misdaadfilm van Chris Nyby. 23.15
Nws. 23.40-23.50 La FGTB.

08.25 Hallo Spencer, animatiesene.'l
Afl.: Stormy weather. (herh.). 08.45
Playdays: The patch stop. (herh.).l
09.05 Two by two, reportage over hetn
dierenleven in Sherwood Forestjj
(herh.). 09.20 Babar, tekenfilmserie.JtAfl.: Rowing pains. (herh.). 09.45 Tel-jl
ling tales. Vandaag: Noah and the Ark.J10.00The legend of prince Valiant, se-|
rie. Afl.: The competitor. (herh.). 10.259
Blue Peter omnibus. 11.15 (TT) Defen-j
ders of the earth, tekenfilmserie. Afl.!
Battleground. (herh). 11.40 (TT) Strand
gers, serie. (herh.). 12.05 Boxpops.]
Thema: Holidays. 12.45 The O-Zone.
13.00 Regio programma's. 13.30 ■ Fi-
ve graves to Cairo, Amerikaanse
speelfilm uit 1943. Met: Franchot Tone,
Arme Baxter, Akim Tamiroff e.a. 15.05
EK Kunstrijden, winnaars. 16.00 Batt-
lestar Galactica, Amerikaanse speel-
film uit 1979. Met: Lome Greene, Ri-
chard L. Hatch, Dirk Benedict e.a
18.00 Rugby special. 19.00 Ski sun-
day. 19.35 The money programme
20.15 (TT) Prisoners of the sun, 3-deli-
ge documentaire. Afl.2: Tight budgets.
21.05 (TT) Signs of the times, 5-deligoj
serie. Afl.: They're not holding the cei-J|
ling up. 21.55 Trying times, serie. Afl.?
Get a job. 22.25 Did you sec...? 23.0Ï
(TT) Screen two: Flea bites, tv-spel.
00.45 (TT) Buddy buddy, Amerikaanse
speelfilm uit 1981. Met: JackLemmon,
Walther Matthau, Paula Prentiss e.a.
02.15-02.50 Rapido. (herh.).

Sportnet
07.30 Pilote. 08.00 Go. 09.00 Road to
Albertville (3). 10.00 EC Basketball.
11.00 Voetbal. 12.00 Matchroom pro
boksen. 14.00 WICB Basketball. 15.00
Voetbal. 16.00 EK Schaatsen. 17.00
Voetbal. 19.00 Basketball. 20.30 Kun-
strijden. 21.00 VS Pro skiën. 21.30
NHRA Dragracen. 22.30 World sports
special. 23.00 Golf. 00.30-02.00 NBA
Basketball.

09.00 Samson. Met de tekenfilms Bol-
ke de beer, Bouli, Ovide, en Babar.

10.00 Eucharistieviering.
11.00 De week in beeld.
11.15 Confrontatie.
12.00 Zeven op zeven.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Kick. Amerikaanse jeugdfilm
van Scan S. Cunningham. Met: Mala-
chy McCourt, Chet Doherty e.a.

15.00 Mens en boom (3).
15.20 Op verzoek.
15.35 De Boven-Loire.
16.00 Mijn hart is vol muziek.
16.45 Op verzoek.
17.05 Gerty en Gulliver. Vandaag:
Washington.

17.30 De Edison tweeling. (The Edi-
son twins), Amerikaanse jeugdserie.
Afl.: De superverkoper.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 26.
18.05 Merlina. Jeugdserie. Afl.: De
walkvader.

18.35 Meester, hij begint weer. Com-
pilatie van de beste verborgen came-
ra's uit Toets en Villa Tempo. Deel 3.

19.00 De Cosby show. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Ziekenbezoek.
Theo wil zijn vriend Jake, die lijdt aan
kanker, in het ziekenhuis bezoeken,
maar kan de confrontatie moeilijk
aan.

19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Alfa Papa Tango. Vlaamse se-

rie. Afl.9.
21.30 De Pré historie. Montagepro-

gramma. Vandaag: 1983.
22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Ziggurat. Een ruimte voor kun-

sten. De zeven kunsten, wekelijks op
actuele wijze belicht. Vandaag: Wie
schrijft die blijft.

23.20-23.30 Coda. Plastische kun-
sten: Het Gouden Tijdperk (1879/85),
van Hans Marees.

België/RTBF 1

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Classique.
13.05 Bette Midler: Art or bust spe-

cial.
14.05 Columbo. Amerikaanse detecti-
veserie.

15.20 Match extra. Sportprogramma.
15.50 Soundmixshow. Herh.
17.00 Match. Actueel sportprogram-

ma.
17.15 Het Olympisch journaal. 6-de-
lige serie. ,

17.35 Full House. Amerikaanse serie.
18.00 Nieuws.
18.20 Bios. Film- en videoprogram-

ma.
19.00 Jake & the Fatman. Ameri-

kaanse serie.
19.55 Match: Voetbal. Sportprogram-

ma.
20.45 Freek de Jonge. De Bedevaart,

deel 2. One-man-show.
21.40 De reis van je leven. Quizpro-

gramma.
22.30 Ursul de Geer. Talkshow.
23.20 Nieuws.
23.35 Studio Rembrandt. De arties-

tensociëteit van Jeroen Pauw.
00.25 Dallas. Amerikaanse serie.
01.15 Nachtprogramma.

België/TV 2

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: De
Nije Moanne, oer lytse bedriuwen.

12.00 HetCapitool.
12.45-12.50 De getekenden van Tan-

zania. Film van de Nederlandse
Stichting voor Leprabestrijding.

13.00 Schoolse zaken. Informatief
onderwijsmagazine.

13.30 Integraal management. Afl.B.
14.00 Studio sport: Tennis: Open

Australische kampioenschappen: fi-
nale voor heren; WC skiën; Schaat-
sen: NK sprint voor dames en heren.

16.45 Kerkdienst.
17.43-17.45 Bericht van de Wilde

Ganzen.
18.25 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 André's moeder. (André's mo-

ther), film van Deborah Reinisch.
Met: Sada Thompson en Richard
Thomas.

20.59 City Hfe. Serie. Afl.4 (slot): Boe-
dapest, Rotterdam en Calcutta.

22.00 "" Journaal.
22.05 Oog in oog. Serie tv-spelen van

Eric Oosthoek. Afl. 12: Laura, ge-
speeld door Chris Nietvelt.

22.41 De literatuurmachine.Afl.3: De
stilte van de wereld van Bach, over
drie heel verschillende dichters.

23.11 Kosjmar. 3-delige serie. Afl.2:
Drie generaties Kollontai in de ban
van de geschiedenis.

23.41-23.41 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Het allochtoon video circuit:
Werken in de gezondheidszorg... mo-
gelijkheden genoeg. Allochtone vrou-
wen in de gezondheidszorg.

10.00 Het allochtoon video circuit:
Arabische vrouwen in de kunst.

10.30 Het allochtoon video circuit:
Blikken verraden, filmportret van de
Turkse homosexuele balletdanser/
travestie-artiest Mehmet Bilgin.

11.00 Buitenlandse kranten. Docu-
mentaire over in Nederland verkrijg-
bare kranten. Deel 2.

P. OO-11.55 (TT)Eucharistieviering.'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
4-40 Health & Beauty. Afl.l. Herh.'5.05 Waar blijf je anders? Praatpro-gramma. Vandaag: Blijft de Bijbel
bestseller?

'5.35 (TT) Spoorloos. Programma
waarin mensen uit heden en verleden
elkaarontmoeten.J6-00 "" Journaal.""07 Hersens op hol. Serie over het
Menselijk vernuft. Afl.7: Dat heeft u
mij niet horen zeggen.

''"00 Kiekeboe. Kleutermagazine.
vandaag: Alleen.'7-10 Oren van jekop. Poppenserie.
Afl.: Muziek.

''■20 Gezusters Kokkel. Jeugdserie.
Afl.: Romeo en Julia.

'MO De sprookjesstoel. Sprookjesvan de gebroeders Grimm. Afl. 4: Deheks in de doornstruik.J7.55 (TT) Spoorloos. Vervolg.
8-00 Boggle. Woordspel.
18-25 Nummer 28. Serie over zevenjongerenvoor het eerst op kamers inde grote stad.
'8.35 Dagboek van een gezond-
"eidsfreak. 6-delige Engelse jeugd-
serie. Afl.4. Amanda treedt op in een

over alcohol- en
drugsgebruik en Peter organiseerteen wild feest.'9.00 Perfect Strangers. Amerikaan-se comedyserie. Afl.: Playback show.
Balki wordt ontdekt als danser enzanger en natuurlijk wordt Larry zijna 9ent. Als Balki na een optreden

dat hij geplaybacked is, wil hij
stoppen.

]»-25 (TT) Waku waku. Quiz.
«0.00 (""+TT) Journaal.*°-12 (TT) Spoorloos. Vervolg.
j'-10 Brandpunt. Actualiteiten.
«'"5OInspecteur Dalgliesh. 6-delige
misdaadserie. Afl.: Melodie des.
doods (4). Hilary Roberts werd niet
vermoord dooreen psychopaat, maardoor iemand die wilde doen alsof.Caroline Amphlett, secretaresse vanAlex Meir, heeft geen goed alibi.

««"40 Kruispunt. Actualiteiten uit kerken wereld.
"3-20-23.25 "" Journaal. 23.43-23.48 "" Journaal

09.00 De grote dikke beer vertelt.
Tekenfilmserie. Afl.: Het geheim van
meneer Schmidt; Jan met de muts.

09.30 Purno de purno. 6-delige te-
kenfilmserie. Afl. 4: De binnenstebui-
tenplaneet.

09.45 Hoe zit dat en waarom. Ac-
tueel kindermagazine.

10.00 Mannetje & Mannetje. Serie.
Afl.: Plantje. Herh.

10.05 Achterwerk in de Kast spe-
ciaal. Verslag van de landelijke dag
van deKindertelefoon.

10.20 Smeerkees. (What a mess), en-
gelse tekenfilmserie. Afl. 4: Super
Smeerkees.

10.30 Winjin'pom. Engelse poppen-
serie.

11.00 Reiziger in muziek. Live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma.

12.45-14.00 "" De VARA matinee:
Radio Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Hans Vonk speelt Symfonie nr. 9 van
Bruckner.

18.00 Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-
tureel-humoristisch programma.

18.35 Jongens van De Witt. 2-weke-
lijks magazine over de moderne tijd.

19.00 The wonderyears. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Graduation. De
diploma-uitreiking staat voor de deur
en Kevin denkt met heimwee terug
aan zijn schooljaren.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag: 5 jaarwanorde, deel
2 van een special over de Urban
Dance Squad.

20.00 "" Journaal.
20.10 Lava. 6-delige serie met sketc-

hes. Afl.6.
20.42 Van Dis in de IJsbreker. Praat-

programma met Adriaan van Dis.
21.32 Let the blood run free. 13-deli-

ge Australische comedy-serie. Afl.4.
21.55 (TT) 4 Havo, een klas apart.

4-delige documentaireserie over een
vierde klas Havo in Hoorn. Afl. 4: De
motivatie.

22.53 Noorderlicht: De stand der din-
gen in de wetenschap, wetenschap-
pelijk magazine.

GEEN UITZENDING

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO
06.00 Ochtend-/middagprogr. 18.05
Flash. 18.10 90 Minuto. 18.40 Domeni-
ca in. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Sport. 20.40 Ma tv mi
vuoi bene?, film. 22.15 La domenica
sportiva (1). 23.00 Flash. 23.05 La do-
menica sportiva (2). 23.45 Zona Cesa-
rini. 00.30 Che tempo fa. 01.00 Biliardo
da Ancona. 01.55 Acque del Suld, film.
03.35 L'intendente Sansho, film. 05.35
Divertimenti. 06.05 Davinia. film. 21.50 Sports news. 22.00 World

news. 22.30 Absolutely live! 23.30 Film
Europe. 00.00 All mixed up. 00.30 The
mix all night.

tomorrow. 18.00 Business weekly.
18.30 Erf. 19.00 Videofashion. 19.30
Thai panorama. 20.00 Bad Mans river,

06.30 The mix. 10.00 All mixed up.
11.00 The hour of power. 12.00 The
mix. 12.30 Video travel guides. 13.00
Die Welt von Morgen. 13.30 All mixed
up! 14.50 Sports news. 15.00 It is writ-
ten. 15.30 Touristic magazin. 16.00<
World sports special. 16.30 Hang lob-I
se. 17.00 Youthquake. 17.30 The worldi

BBC1
SAT1 MTV Europe

TV FILMS VIDEO
BBC1
8-20 Tarzan's Secret Treasure1941-USA). Avontuur van Tarzann de jungle. Ditmaal wordt zijn

*°ontje Boy door goudzoekers ge-re d uit de handen van een wildes,am, maar al snel blijkt dat zij ook[Jj'nder aardige kanten hebben,
Johnny Weismulier, Maureen

°'Sullivan en Johnny Sheffield.

" Leonhard Steckel en Hilde Krahl in 'Ewiger Walzer'.
(Duitsland 1 -. 20.15 uur).

RTL Plus
a-35 Carambolages (1963-F).Boulevardklucht van Marcel Bluwal

J^et Louis de Funeos in bijrol als
in levensgevaar. Ambi-

j'&uzeemployé (Jean Claude Bria-W wacht op promotie.

Duitsland 1

unsere Heimat. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Horen. 13.15 Eu-
ropa-Magazin. 13.40 West 3 Aktuell.
13.45 Sonntagsgesprach. 14.00 Streif-
züge: Worms. 14.15 Humanökologie.
15.00 ■ Sumurum, Duitse speelfilm uit
1920. 16.45 Politikmythos, Kinolegen-
de: John F. Kennedy, von Oliver Stone,
gesprek. 17.15 Die Deutsche Schlager-
parade. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Die Kinder vom Mühlental, jeugdserie.
Afl.3. 18.30 Gort und die Welt. 18.58
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, met Sport im Westen. 20.00
West 3 TV-Spiel: Verriegelte Zeit, doe.
■21.31 West 3 aktuell. 21.40Schmidtei-
nander, amusement. 22.40 Mary,
show. Herh. 23.10 Experimente: Water
and Power, Amerikaanse film uit 1989
van Pat O'Neill. 00.10 Nieuws. Aansl.:
Zur Nacht.

09.00 Cursus Engels. Herh. 09.30 Te-
lekolleg aktuell. 10.00 Cursus natuur-
kunde. Herh. 10.30 Cursus bedrijfseco-
nomie. Herh. 11.00 Ihre Heimat -

" Hans Joachim Kulen-
kampff als verteller. (Duits-
land 2 - 19.30 uur).

Duitsland 3 SWF
08.00 Simply Red weekend. 11.30 Eu-
ropean top 20. 13.30 XPO. 14.00 The
big picture. 14.30 Simply Red week-
end. 19.00 US Top 20 video count-
down. 21.00 120 Minutes. 23.00 XPO.
23.30 Headbangers ball. 01.30-07.00
Night videos.

CNN

IJB-35 Disney Club. Herh."'■oo Kurz-Geschichte. Documentai-re over de uitvinding van de grammo-foonplaat door Emil Berliner 100 jaar
geleden.

'°-15 (TT) Wir Deutschen. 13-delige
documentaire serie. Afl.10: Unter Na-
poleon (1789-1812).'1.00 Kopfball. Spelprogramma.

'1.30 (TT) Sendung mit der Maus.
'2.00 "" Presseclub.
'2-45 Tagesschau. Met Wochenspie-
.9el.
3-10 Weekoverzicht EINS PLUS.

'3-15 Musikstreifzüge: A.1.D.A., mu-
*iekmagazine.

'3.45 Neues vom Süderhof. 6-delige
serie. Afl. 5: Nestrauber.'4.15 Maid Marian and her Merry
Men. Engelse jeugdserie. Afl.4: Das
Wunder von St. Charlene.
4.40 A-Z Lifeshow.J5.00 Tagesschau.

ls-05 ARD-Sport extra. Met: Open
Australische tenniskampioenschap-
Pen, finale heren enkelspel, samen-
vatting; Skiën om de Wereldbeker:Super G dames, samenvatting;
"Vorldcup skivliegen, samenvatting;Duitse indoor voetbalkampioen-
schappen, halve finales en finale.
7-00 ARD-Ratgeber: Geld.

''"30 Regenbogen. Religieus maga-
zine.

]8.00 Tagesschau.
8.05 Wir über uns.'B.io Sportschau.

'8.40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se-
rie. Afl. 321: Der Virus.9-09 Die Goldene 1.
9-10 Weltspiegel.

'9.50 Sportschau-Telegramm.
».58 Programma-overzicht.

«p-00 (TT) Tagesschau.
"■ 15 Ewiger Walzer. Duitse speel-
"lm uit 1954 van Paul Verhoeven.
Met: Bernhard Wicki, Hilde Krahl, Ar-
memarie Düringer e.a.«1.49 Tagesthemen-Telegramm.

«'■so ARD-Sport extra. EK Kunstrij-den, optreden van de winnaars.~2-45 Kulturweltspiegel.
Tagesthemen.

*3-30 Die besten Jahre. Serie. Afl.:
'hr erstes Rendezvous.

rO-20 Tagesschau.
»ï2^s-00.30 Z.E.N.

06.00 Neon Rider. Herh.06.55 My little
Pony. 07.25 Grisu, der kleine Drache.
08.00 Police Academy. 08.25 Batman.
Herh. 09.00 Verliebt in eine Hexe.
Herh. 09.30 Zorro. 10.00 ■ Dick und
Doof. 10.30 Drops, quiz. 11.00 ■ Die
Tür mit den sieben Schlössern. Wal-
lace-Krimi uit 1962. Herh. 12.40 Kmo
News. 12.55 So gesehen. 13.00 SAT 1
Bliek. 13.05 Vorsicht, Kamera! Herh.
13.35 Raumschiff Enterprise. Ameri-
kaanse sf-serie. Herh. 14.30 Manner-
wirtschaft. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05
Black, der schwarze Blitz. Canadese
serie. 15.35 Dick und Doof auf hoher
Sec. Amerikaanse slapstick uit 1940.
16.45 SAT 1 Bliek. 16.50 Flash Gor-
don. Engelse sf-film uit 1980. 18.45
SAT 1 Bliek. 18.50 Sportclub. 19.20
Glücksrad 20.05 WetterNews. 20.15
Der glitzernde Tod. Amerikaanse thril-
ler uit 1988. 22.00 Talk im Turm, talk-
show. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.35 Die
hemmungslosen Sechs. Serie met
sketches. 00.00 ■ Dick und Doof.
Herh. van 15.35 uur. 01.05 Vorschau.
Videotekst.

07.55 Denkanstösse. Herh. 08.00 Cur-
sus Russisch. Herh. 08.30 Cursus wis-
kunde. 09.00 Cursus Engels. 09.30
Telekolleg aktuell. 10.00 Cursus na-
tuurkunde. Herh. 10.30 Cursus bedijfs-
economie. Herh. 11.00 Musik urn elf.
11.45 Gidon Kremer speelt Rondo in b
opus 70 D 895, Schubert. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt horen.
13.15 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
14.15 Funkkolleg. 15.00 Hobbythek.
15.45 Eisenbahnromantik. 16.00 Omni-
bus: Der Bliek in den Spiegel. 17.00
Von Nürnberg nach Nürnberg, 4-delige
doe. Deel 2: Der Krieg. 17.45 Die 6
Sieben'gscheiten. 18.30Südwest-Jour-
nal. 19.00 Die deutsche Schlagerpara-
de. 19.45 Alles Alltag..., serie. Afl.4.
20.15 Die Wohnungen Friedrichs des
Grossen, serie portretten. Vandaag.
Potsdam. 21.00 Nieuws. 21.05 High
Society - Adel in Europa. Vandaag:
Frankrijk (2). Herh. 21.50 Flutlicht.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Weisser
Fleck. 00.15 Nieuws. 00.17 Non-Stop-
Fernsehen.

07.00 Yogi Bar. Tekenfilmserie.
07.25 Scooby Doo. Tekenfilmserie.
08.00 Li-la-Launebar. David der Ka-

bauter, tekenfilmserie.
09.30 Tekenfilm.
09.35 Karambolage. (Carambolages),

Franse speelfilm uit 1963 van Marcel
Bluwal. Met: Louis de Funès e.a.

11.10 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Frau mit Kind, van Elvira Bach.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes. Talkshow.

12.05 Edelhart. Jongerenprogramma.
12.30 Major Dad. Serie. Afl.: Das

Schachungeheuer.
13.00 Mem Vater is ein Ausserirdi-

scher. (Out of this world), serie. Afl.:
Mem Geheimnis. Herh.

13.30 Familie Munster. (The Mun-
sters today), serie. Afl.: Lampengeist
mit kleinen Fehlern.

13.55 Das Bibel Quiz. Bijbelquiz.
14.30 Emma - Königin der Südsee.

(Emma - Queen of the South sea),
Amerikaanse miniserie. Deel 4 (slot).

15.30 Dr. mcd Marcus Welby. Serie.
Pilotafl.: Matter of humanities.

17.15 Familiën Duell. Spel.
17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. (St. El-
sewhere), serie. Afl.: Schon wieder
Sorgen.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reiskwis. Vandaag: Colorado.

20.15 Traumhochzeit. Show.
21.45 Spiegel tv. Actualiteiten.
22.20 Prime time - Spatausgabe.
22.40 Schloss Pompon Rouge. Co-

medyserie. Afl.: Ackergold.
23.10 Playboy late night show. Herh.
00.00 Kanal 4 - Wellenlange. Muziek-

magazine.
00.30 ■ Zur Sache Schatzchen.

Westduitse speelfilm uit 1967 van
May Spils.

01.50 Tatowierung. (The tattoo),
Westduitse speelfilm uit 1967 van
Johannes Schaaf.

03.15 Chronik der Anna Magdalena
Bach. Westduits/ltaliaanse speelfilm
uit 1967 van Jean-Marie Straub.

04.45 After hours.
05.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Serie. Herh.
05.25 Familie Munster. Serie. Herh.

22.30 "" Die Leidenschaft der Miss
Mary. (Miss Mary), Argentijns/Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Maria
Luisa Bemberg.

00.05 "" Krystian Zimerman spielt
Werke der Romantik. Barcarole
opus 60, Chopin, en Impromptus
opus 90 nr. 1 - 4, Schubert.

00.45 heute.

21.45 heute. Met Sport am Sonntag.
22.00 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. 12-delige documentaire serie.
Afl.10: Der Osten ist rot und geschaf-
tig-

08.45 Programma-overzicht.
08.47 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.9: Wüsten
und gelobte Lander. Herh.

09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Protestantse kerkdienst.
10.15 Matinee: Stadte: Wiesbaden:
Die Leute aus der Nerostrasse, docu-
mentaire. Aansl. Pointen vor 12.

12.00 "" Das Sonntagskonzert:
Festival der Stimmen, Bravissima
Shirley Verren.

12.40 heute.
12.42 ZDF Sport extra. Met: Wereld-

beker skiën voor heren: slalom.
13.40 Damals, vor vierzig Jahren.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-

gelbuch. 27-delige natuurfilmserie.
Afl.: Die besten Jager der Wildnis.

14.15 Karfunkel. Kinderserie. Afl.:
Der bewachte Aufpasser. Herh.

14.45 Ganz persönlich: Gisela May
und die Berliner Friedrichstrasse.

15.15 Ewiger Rembrandt. Duitse
speelfilm uit 1942.

16.50 Aktion 240. Aansl. Der grosse
Preis (VPS 17.02).

17.05 heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Handbal: bundesligawedstrijden; EK
bobsleeën, tweemansbob; Paarde-
rennen: Prix d'Amerique.

18.15 Den mach ich fertig.... Geva-
rieerd programma.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Irrfahrten des Christoph
Kolumbus (1). 2-delige documentai-
re over Columbus. Afl.l.

20.15 (TT) Killer. Toneelstuk van Gert
Steinheimer.

08.20 ■ Tarzan's secret treasure, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1941. Met: John-
ny Weissmuller, Maureen O'Sullivan,
Johnny Sheffield e.a. 09.40 The four
great seasons, 4-delige doe. serie.
Vandaag: The great autumn. (herh).
10.10 News. 10.15 Getting through.
10.30 This is the day. 11.00 Sec hear!
11.30 Cursus Duits. (herh.). 11.55 Ad-
vice shop extra! 12.00 Into Print. Van-
daag: The persuasion game. (herh.).
12.30 Skillshop. 13.00 Bazaar, (herh.).
13.25 Experiment! 13.30 Country file.
13.55 Agrarisch weerbericht. 14.00
News. Aansl.: On the record. 15.00
(TT) EastEnders, serie. (herh.). 16.00
Match of the day. 18.05 The clothes
show. 18.30 (TT) Antiques roadshow.
19.15 (TT) Lifeline. 19.25 (TT) News.
19.40 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT)
'Allo, 'Allo, serie. 20.45 (TT) Lovejoy,
serie. Afl.: No strings. 21.35 (TT) As
time goes by, comedyserie. 22.10 (TT)
A time to dance, tv-film. Slotafl. 23.05
(TT) News. 23.20 (TT) Everyman, doe.
serie. Afl.: Entertaining angels. 00.00
The nobel century, serie. Slotafl.: New
frontiers. 00.50 Mahabharat, serie,
(herh). 01.30-01.35 Weer.

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week..
12.40 Style. 14.30 Inside business.
14.40 E vans and Novak. 15.40 Your
money. 16.10 On the menu. 16.40
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gui-
de. 18.00 World business this week.
18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu-
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The
week in review. 21.00 World report.

wat opdracht krijgt een Mexicaans
wapenarsenaal gehuisvest in een
missiepost op te blazen. Met: Lee
van Cleef en Gina Lollobridgida.

19 55 Tambu 20 30 Zorg en Hoop
2120-22 20 Medelanders Neder-
landers.

Duitsland 1
20.15 Ewiger Walzer (1954-D).
Film van Paul Verhoeven vol met
muziek over een bankiersdochter
die terwille van Johann Strauss
haar echtgenoot verlaat. Met: Bern-
hard Wicki en Hilde Krahl.

7.05 KROs Ontbijtshow (7.30
Nws). 7.53 Ter ovenweging 8.08
Groot nieuws. HV: 9.03 De ver-
beelding IKON: 930 De andere
wereld van zondagmorgen op één.
10.03 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier (12.30 Nws.) 13.08 Hier en
nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek (17.30 Nws). 18.08 NOS
Aktueel. 19.02 Van 0 tot 80 20.02
Jazz uit het historisch archief;
ca.20.30 NOS Jazzgeschiedenis.
21.02 The great American song-
book. 22.02 New age music maga-
zine. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02-700 TROS Nachtwacht.

Radio 1

9.00 Postbus 94, verzoekplaten
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert 13.00
Overname Radio 1 14.00-18 00
Omroep Limburg Sport.

Omroep Limburg

11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Muziek voor hobo en piano.
12.00 De Nederlanden: A Orgel-
muziek. B. Muziek voor mezzo-
sopr. altsax, slagwerk en piano.
13.00 Nws. 13.02 Diskotabel.
14 15 Concert op zondagmiddag:

Rotterdams Philharmonisch Orkest
met hoorn (in de pauze: Pratenover muziek) 16.30 Vokalise: Tor-
valdo e Dorliska, opera van Rossi-
ni Deel 2. Orkest van de Italiaans/
Zwitserse Omroep olv Massimo
de Beman met sol 18.00 Nws
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22 00 Ka-
merconcert. 23.00-24.00 Finale.

Duitsland 2
22.30 Miss Mary (1986-USA.) Dra-
ma van Maria Luisa Bemberg, af-
wisselend vol ingehouden passie
en bijtende, ironische humor. Julie
Christie speelt een Britse Gouver-
nante die kinderen van rijke, aristo-
cratische Argentijse familie nog
enige beschaving moet bijbrengen.

8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony
van Verre ontmoet Fons Jansen
(5). Herh 10.30 Muziekmozaïek
12.02 Nederlands op AVRO 2.
13.02 AVRO Radiojournaal. 14.02
Café op twee. 15.30 Mezzo. 17.02De taaimeesters. 17.30 Tour de
chant. 18.02 Album. 20.02 3 x bel-
len. 20.30 The great American
songbook. 21 00-7 00 Zie radio 1.

Radio 2

RTL Plus
00.30 Zur Sache, Schatzchen
(1968-D). Amusante komedie van
May Spils over een jongen die door
een inventief, aardig meisjevoor de
politie verborgen wordt gehouden.
Met: Werner Enke en Uëchi Glas.

6.00 Nieuws 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek 9.00 Visum Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie 11.00 Kop of Flet
Personality-show van Michel Fol-
let. 13.00 Nieuws 13 10 Hittentit
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws
17.05 Afgefloten (1745 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws
18 10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22 00
Nieuws). 2330-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

België/Radio 2

AKN: 802 Popsjop 10.02 Dolce
vita. 12.02 Eeh... 13.02 Popparaz-
zi. 15.02 Paperclip. 17.02 Basta.
18.02 Het steenen tijdperk. 19.02
Forzfc. 20.02 Leidsekade-Live
22.02 Rock City. 23.02-24.00 Lief-
deslijn.

Radio 3BBC2
'3.30 Five Graves to Cairo
J1943-USA). Herverfilming van 'Ho-
I?1 Imperiaal', deze keer door Billy

WO H-intriges in een door
°e Duitsers bezet hotel in de Saha-a- Mooie rollen van Franchot To-
fl6. Arme Baxter en Akim Tamiroff
ln overtuigend drama.

BBC 2
00.45 Buddy Buddy (1981-USA).
Ingetogen zwarte komedie van Billy
Wilder over een scherpschutter
wiens opdracht wordt verknalt door
een persoon die in de belendende
hotelkamer zelfmoord wil plegen.
Perfect geacteerd door Walter
Matthau en Jack Lemmon.

Duitsland 3 West
15-00 Sumurun (1920-D). Fantas-

15.15Rembrandt (1942-D). Fascis-
toïde verfilming van het leven van
Rembrandt door Hans Steinhof.
Met: Ewald Balser, Hertha Feiler en
Grisela Uhlen.

Duitsland 2
20.00 E Continuavano a Fragarsi il
Milione di Dollari - ( Bad Man's Ri-
ver, 1971-l/E/F). Zeker geen origi-
nele Spaghetti-western van Euge-
nio Martin over een stel huurlingen

Super Channel

BBC 2
16.00 Battlestar: Galactica
(1979-USA.) Regie: Richard A.
Colla. Ruimtescnip vol overleven-
den van gedoemde planeet op
zoek naar een nieuwe woonplaats.
Met o.a. Richard Hatch, Dirk Bene-
dict en Lome Green.

tisch spektakel met onderhouden-
de symbolische tragiek van Ernst
Lubitsch, bewerking van sprookje
uit de verhalenreeks 'duizend-en-
één-nacht'. Met o.a. Jenny Halleq-
vist, Aud Egede Nissen en Marga-
rete Nissen.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Liefde op I eerste
gehoor. 900 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9 30 Te deum laudamus
9.55 Waterstanden. IKON: 10.00
Het verhaal. 10.10 Kerkdienst.
10.58 Wilde ganzen. 11 00 De an-
dere wereld van zondagmorgen op
vijf. 12.00 Nws. 12.05 Het zwarte
gat. 14.00Radio Romantica. 16.00
Club Veronica Trend. 16.55 Mede-
delingen en schippersberichten
IKON: 17.00Kerkdienst 17 58 Wil-
de ganzen. 18.00Nws 18.10Litur-
gie & kerkmuziek. IOS: 18.40 De
onbekende islam: Specifieke on-
derwerpen. 19.00 Nieuws in het
Turks. 19.05 Nieuws in het Marok-
kaans Arabisch 19 10 Nieuws in
het Berbers. 19.15 Nieuws in het
Chinees 19.20 Suara Maluku.

Radio 5

6.35 Fröhlicher Auftakt 745 Ve-
ranstaltungskalender 805 Fröhli-
cherAuftakt 8.30 Glaube und Kirc-
he. 9.05 Mundartsendung 10 00
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve-

België/BRF

nirs 12 35 BRF-Sonntagsmenü
14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16 05 Domino - die Spielshow
des BRF 17.05 Sporttreff 18.40
Seniorenfunk 19.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom
Wochenende

RTL Radio
600 Sonntag Morgen 900 RTL-
Sonntagsfrühstück 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten
12.00 Hits der Woche. Top 30
14 00 Happy Birthday 17.00 End-
sport Ruckblick auf ein Woche-
nende voller Sport 18.00 Classic-
Hits Die grössten Hits, die besten
Oldies 21 00 Je t'aime Das zartli-
che Magazin 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

WDR4
4.05 Radiowecker 600 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie 8.00
Nachrichten 8.05 volkstumliche
Matinee 10 00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch 12 00
Nachrichten 12.05 Musik ist
Trumpf 13.00 Heimatmelodie Fol-
klore rund urn die Welt 14.00
Nachrichten 14.05 Was darf es
sein? 17 00 Der Tag urn Funf,
Chöre der Völker 18 00 Nachnch-
ten und Wetter. 18 05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie 20 00 Nachrichten.
20.05 Ennnerung 22 00 Nachrich-
ten. 2205 Musik zum traurnen
22.30-4 05 ARD-Nachtexpress.

" Chris Nietvelt als Laura in
'Oog in oog.
(Nederland 3 - 22.05 uur).
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2 STADSAPPARTEMENTEN
I te koop in centrum Kerkrade

" Een appartement begane

" grond, pr. ’ 100.000,- v.o.n., Ind. woonkamer, open keuken,

■ 1 slaapkamer, douche, wc. en

' berging.

' Een appartement op 2e etage,
prijs ’120.000.- v.o.n. Ind.

' woonkamer, open keuken, 2
slaapkamers, bad, wc, balkon. en berging.

Tel. 09-3287787273

__________________________________________________________________________________________■■■■■■ pi J'jJ'tT-TT^B

MUNSTERGELEEN
Overstraat 8. Goed onderh
zeer royaal oerdegel, woonh.
(voormalige carré-boerderij),
cv., garage, binnenpl., schuur,
tuin Inh.: 1500 m 3. Kelder, L-
woonk. (33 m 2), woonkeuk.,
bijkeuk., badk, ligbad, 2e toi-
let, hobbyruimte c.g. kantoor, 4
slpks, badk., douche, 3e toilet,
div. bergingen, zolder-berging.
Vraagprijs ’ 295.000,-.
VOERENDAAL
Jeustraat 10. In gezellige
woonstraat gel halfvrijst.
woonh., cv., carport, berging,
gr. tuin, kelder, woonk., keu-
ken, aanbouwk mcl. app., 3
slpks., badk., douche, zolder-
berging, vlisotrap.
Vraagprijs ’ 149.000,-.

N.M.W. QUADEN&ZN.
Makelaardij onr. goed

Gelrestr. 4.
Munstergeleen,

046-519644
Lid NVM. on»?

Makelaar-taxateur
onroerende

zaken
gevraagd

Zie ook
pagina 52

m
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isdeschool
ookbestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen isveel geldnodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
USYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL.

Wil "ll ~ » „ _p"'>=-

vss£ÉE^vczzcbt±3Z-T

U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tel.: 045-412736.

NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

NUTH/CENTRUM: 'Stijlvol, vrijstaand HEERLEN: 'Pracht appartement met
herenhuis met garage en grote tuinl' groot winkelcentrum om de hoek!'
Ind. kelder, hal, L-vormige woonk. (± 45 Ind. berging, hal, woonk. (32 m 2) m. bal-
m 2) m. allesbrander, woon/eetkeuken, bij- kon, open keuken, 2 slaapk. prachtige
keuken, gar. m. smeerput, berging, 5 nieuwe badk. Geïsoleerd, ged. dubb. beg-
slaapk., badk. m. ligb. v.w. en 2e toilet. lazing en ged. roll. Bwjr. 1980. Aanv. in
Bwjr. 1934. Perc. opp. 449 m 2. Aanv. in overleg. Koopprijs: f 96.000, k.k.
overl. Vraagprijs: f 235.000,- k.k. ■
MAASTRICHT: 'Ruim, sfeervol, half-
vrijstaand herenhuis nabij station!
Ind. kelder, hal, woonk. m. open haard en Tfjfffpfy^f^y^ff^
parketvl., woon/eetkeuken (4.75x2.60) m.
mod. ir. bijkeuken, doucheruimte, 4 |||fo'ffHIiWT?ÏTfIÉTWiffITTETW^
slaapk. badk. (3.60x2.15) m. ligb. en v.w. J^yy^jt^TJgTTF'afffraf.lfTTlM
zolder. Prima staat v. onderh. Aanv. i.o.

BEEK/MARKT: 'Uitstekend gelegen win- GULPEN
kei c.g. kantoorruimte!' Prachtige, uitstekend gelegen, vrijstaande
Totaal ± 230 m2. Ook kleinere units moge- en halfvrijstaande landhuizen,
lijk. Ruimte parkeergel. Aanv. 1-10-92. Prijzen v.a. f 178.000,- v.o.n.

Huurprijs / 215.-/m2. Brochures beschikbaar. NOG 2 STUKS

I DE HYPOTHEEK VOOR MENSEN i
DIE ALTIJD HOREN DAT ANDEREN

HET BETER HEBBEN GEREGELD.

! r & r\MKsr\ !liV\ l \Z^!\A
I Als u luistert naar gesprekken over hypotheken lijkt het wel of anderen het altijd slimmer en beter I

hebben geregeld. Maar nu heeft u een uitstekende reden om u in dat gesprek te storten met een
verhaal waar anderen van zullen opkijken. U bent namelijk bij De Hypotheek Adviseur geweest.
Oe Hypotheek Adviseur Fred Olfen met als werkgebied Zuid-Limburg, doet zaken met alle banken
en hypotheekinstellingen.

| Als je meer dan 3000 adviezen hebt gegeven, dan mag je toch zeker zeggen dat je verstand van
hypotheken hebt.
Niet verbonden aan makelaar, projectontwikkelaar of een keten van hypotheekbemiddelaars, werkt i
hij voor u volstrekt onafhankelijk. Hierdoor kan ook geen belangenverstrengeling ontstaan.
Hij geeft u tekst en uitleg over werkelijk alles wat er komt kijken bij het kopen van een eigen huis.
Bovendien bepaalt hij in overleg met U welke hypotheekvorm de meest ideale is. En vervolgens I
regelt hij de zaak perfect.- Dus alle reden om even met hem een afspraak te maken.

Bel nu: 045-715354

De Hypotheek Adviseur
| |AM Uw partner als het om een hypotheek gaat. |

r^J^j HEERLEN Akerstraat 21 045-715354■ ■ MAASTRICHT Vrijthof 33 043-252254

I I

VERZEKERINGEN I
H^^^^H_BCa^^^^^Be _’ : ■*..■■ i^CI^I* ■IHPt' "V \^"lb V 'iJ^: _______ .-.A. «öBK" .____^__________________________^____________________B________________ ____________■_k^___R_______________________B_____■
ll^^^Ëk'EK*'"-' *-„*~&L?^r^^mmm mmö-mm ' - \ *JEf B__PV

Ew_rsS#^KJ____B_H tUr&Mrl*'*jt & -tP*!»* ''■* Lh t mmmJ-mt «__*.' '*! ■ 'TP^'i'feiw'Jt * J■ *!f■'■*■'■■*# ,3 ■ *^X, ~ 4p^ **** sJÊPII^ * '■»"■ 'B^ « ;? fc#f ft -____^B

HET NIEUWE STELSEL VAN AWBZ-premie is afhankelijk van het
ZIEKTEKOSTEN inkomen en wordt geïnd door de
y/rp-ypiy-coiikiy-cM fiscus. Doordat de dekking in de
VtKZtNtKIINUtIN. AWBZ wordt uitgebreid betaa|, u
Op 1 januari is vooralle inwoners van geleidelijk aan meer AWBZ-premie
ons land een konkrete stap gezet op maar minder ziekenfondspremie,
weg naar een basisverzekering ziekte- Naast deze inkomensafhankelijke
kosten, ingekaderd in de Algemene premie, betaalt iedereen ook nog een
Wet Bijzondere Ziektekosten. Na de vast bedrag, de nominale premie. Voor
overheveling per 1 juli '91 van de elk kind tot 18 jaar betaalt u een derde
medicijnen vanuit het ziekenfondspak- van deze vaste premie. In de toekomst
ket naar de AWBZ, wordt dit zal uw particuliere verzekeraar of uw
Geneesmiddelen Vergoedings Systeem ziekenfonds ude gelegenheid geven
(CVS) nu ook van kracht voor de een eigen risico te nemen in het
particulier verzekerden. AWBZ-pakket. Daartegenover staat dan
Tegen '95 zal ongeveer 90 % van de een verlaging van de nominalepremie,
risicodekking vanuit het ziekenfonds- Raadpleeg uw verzekeraar (of uw
pakket en de partikuliere verzekering ziekenfonds) over de geboden moge-
overgeheveld zijn naar de AWBZ. De lijkheden en de premie-bedragen.

PUIBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

- PARTICULIERE WONINGBOUW (SINDS 1976)
- VERBOUWINGEN
- LEVERANCIER VAN KÖMMERLING KUNSTSTOFRAMEN

BOUWBEDRIJF
PHILIPPEN-BREMEN BV
Brunssum Duitsland

Churchillstraat 3 5135 Selfkant-Süsterseel
Tel. 045-256807/256885 Dechant Kamperstrafie 42

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid r "

H ■
huizenaanbod in elke prijsklasse in landgraaf moderne vitia met gar I
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- £7^51 TA "op, I
ding is slechts een beperkt aantal <iaaPk. Ba* met i*^ J^ . landgraaf h M

j ~. j. , f, " isol. Luxe afwerkingsnivedu Schaesberg. Uitst. onderhou-genoemd. Vindt U het hUIS ■ den woonhuis met tuin ca 35
van uw keuze niet of zoekt vin een I -a^"^,* i
andere regio? Vraag dan ons huizen- __ compi. luxe instaii. Bijkeuken m

v. , ■ 3 slaapk. Badk. met ligb. en 2e _w
magazine aan 01 maak UW Wensen fc^ I toilet. Vaste trap naar zolderen

bidet en dubb. v.w. Exclusieve ken. 3 slaapk. Dubb. badk. I |P*>i

praktijkruimten. Heteluchtver- I . . " - B
warming en vele extra's. Uitst. PriisMO^.OO».- **L ■ Prijs ’ 163.000,--k.k. 5975 ■__
onderhouden en afgewerkt. ___^_^_^_^_^m^_^_M | B~-

Ë. .—f——^*.. HKKRLKN H Übach over Worms. Uitst.

ÊfS mmtoma\mmfa^32 m* Stu- KERKRADE H LANDGRAAF H ca. 30 m 2met parketvf Keuken
deerk. Riante woonk., eetk. en Terwinselen. Ruim vrijst. Nieuwenhagen. Uitst. gel. Ap- met compl .install. 3 slaapk.
serre tot. ca. 65 m 2.Luxe keu-" woonhuis met tuin. Inpand. partement met berging. Living °adk. met "gb- 5." 2e tollet-
ken met app. Slaapk.,met badk. verwarmde gar. met elektrische ca. 25 m 2. Dichte keuken met „d&te}"P n"zo , crM,

Prijs ’ 399.000,--k.k. 6008 le verd.: 3 slaapk. Badk. 2e kanteldeur. Royale hal. L- luxe install. 2 slaapk. Badk. Prijs/l47.000-k.k. 5943
verd.: 2 zolderk. Berging. vorm. woonk. ca. 50 m 2 met met douche. Balkon. Moge-

HEERLEN H * parketvl. Dichte keuken compl. lijkh. voor overdraagbare rijks- LANDGRAAF H
Noord. Woonhuis met tuin. -jÉ&L . met aPP- Bijkeuken. 3 grote subsidie. Goed onderhouden. Übach over Worms Luxe
Berging. Carport. Mogelijkh. ,_ MHk

N S'aapk' Geh bet' badk- met Prijs ’ 128.800,-k.k. 5999 appartement op le verd. met
voor gar. Woonk. met eiken iplst -\ ligb. en 2e toilet. Opt. isol. kelder. Luxe afgewerkte living
parketvl. Aparte keuken. 3 " iWÊÊ Ged- met "'"" °PP- ca- 783 m'- LANDGRAAF H Ca. 26 nr. Keuken met compl.
slaapk. Badk. met ligb. en mk |fJpP* ** ~L'"- sf 278000-""kk- 6044 Nieuwenhagen. Exdel. Royaal install. 2 slaapk. met balkon.
mogelijkh. voor 2e toilet. |§ w]y|tjßf■91 Ü», en uitst. gel. landhuis. Div. ter- Badk. met douche. Dakterras
Zolder. Opt. isol. M KERKRADE H rassen. Groot gazon. Sout.: o.a. ca. 26 m2met prachtig uitzicht.Wto^ Brl Wesi H.ill\ii|si woonhuis met barTuimie Part Inpand gai Di\ bergingen Geh mei■ «■■HE IHbßbw gar. Tuin ca. 14 m. diep. Ruime Royale living met openhaard- hardh. koz. en ged. met dubb.

mk '3f'Js f 469.500,— k.k. 5449 woonk. Open keuken. 3 slaapk. partij, studiehoek en kantoor- begl.
-«^ÉP^tB mm. ' Hadk' met 'igb' Ged" dubb' mimte tot- ca 60 m ■ Keuken Prijs ’ 89.000,- k.k. 5930

.<jgi| m HEERLEN H begl. Grotendeels, mét roll. met luxe install. Bijkeuken, le
S*sss*"!! IL Jl ü Noord. Halfvrijst. woonhuis Prijs ’ 150.000 —k.k. 6035 verd.: 4 slaapk. 2 badk. met

wkW-mW met tuin. Berging. Woonk. luxe install. Geh. met dubb.
¥ ,^ __ ~, ~EP Keuken. 2 slaapk. Mogelijkh. KERKRADK H begl. en ged. met roll. Deg. Übach over Worms. Uitst.

lil $Mm voor 3e slaapk. Badk. met ligb. Spekholzerheide. Centraal gel. afwerking met kostbare mat. onderhouden halfvrijst. woon-
-1 1 _M_. f Zolder. woonhuis met tuin ca. 50 m. Opp. ca. 1.330 nr. huis met tuin. Berging. Living

JIIB Prijs/125.000-k.k. 6019 diep. Gar. Kelder. Woonk. met Prijs ’ 480.000,-k.k. 5928 ca. X nV. Keuken mttkunstst.

m HEERLEN H ken*Bykeuten. Tstapk. Luxe r AKTrk„„A Al 7 „ "far zolder met mogelijkh. 4e

**" Passart. Bouwperceel ca. 250 badk. LANDGRAAF H slaapk. Ged. roll. Goede .sol.
m 2.Frontbreedte ca. 20 m. *-. -—- — Schaesberg.

_
Uitst. onderhou- Prijs ’ 145.600,-k.k. 5895

Prijs./135.000,-k.k. 5965 Prijs f 25.000,-k.k. 5458 II *P>JH den woonhuis met tuin en gar.

HEERLEN H HEERLEN H #M| eSn"*** JslSk^Badk' gI^BEER H
Molenberg. Centraal gel. tus- Noord. Woonhuis met berging. |. 1 "f *»£*■ Hobb

H
yz°'der

K ca' (S"smo2enSbSpl
senwoning met turn en achter- Tuin achterom bereikb.mcl Wb^ ;«■ 36 m . Gesmet dubb. begl. g^","^*~§
S^Luken^sLpk Badk | * M"^ Pnjs ’ 145.000,-k.k. 5998 «J* «g» SïïóJwS
Ruime zolderk Geh. met alum. £pl. isT Evt. overdraagbare KMÉ|Kri>W lt,n,„UP „ L'en^e X^Luxï'baXP° Z'?o7Us,Vo !w sq" subsidie max. ’ 7.500.-. fe,-1 ;ANIM.RAAI- H J fPnjs,f 97.500.-k.k. 5970 Prijs ’ iQQ.Qoo,- k,k. 5933 |j^f SoudTn^w^oTuis mét tuTn kinS-G«=d onderhouden.
HEERLEN H HOENSBROEK H en berging. Woonk. ca. 28 m 2. iJ *■ ■Centrum. Royaal luxe apparte- Schuureik Uitst gel vrijst Keuken met kunstst. install. 3
ment in Residentie Herle. landhuis met gar Carport Prijs ’ 259.000,-k.k. 5832 slaapk. Luxe badk. met ligb. en SCHINVELD H
Kelderberging. Part.: luxe praaie tuin Groot sout Rüy aic douche. Bergzolder. Geh. met Goed gel. woonhuis geschikt
entree met lift. Appartement: entree. Riante living ca. 70 nr. KLIMMEN H roll. voor 2 fam. met gar., stallen en
Woonk. ca. 33 m! met balkon. jeuken mcl. luxe install. 4 In moderne villawijk gel. vrijst. Prijs ’ 128.800,-k.k. 5942 tujn ca 690 m 2. Woonhuis I
Moderne keuken. Bijkeuken. 2 slaapk. Badk. met ligb.' landhuis met praktijk-/kantoor- met sout.: Woonk. Gesl. keu-
ruime slaapk., I met balkon. Hoogwaardige mat. Opp ca ruimte. Sout.: Inpand. gar. voor ken. 5 slaap-/hobbyk. 2 badk.
Luxe bet. badk. met ligb. en i.3oonr. 2 auto's. Sep. entree. Royale LANDGRAAF H Woonhuis II: Woonk. Keuken,
douche. Prijs ’ 435.000,-kk 5802 hal. Part.: Ruime ontvangsthal. Übach over Worms. Modern 1 slaapk. Badk.
Prijs ’ 165.000,-k.k. 5251 . Eet-/woonk. ca. 45 nv\ Keuken apart woonhuis met tuin. Prijs ’ 178.000,—k.k. 5919

JABEEK H met luxe install. mcl. app. Inpand. gar. Royale hal. Living
HEERLEN H Goed onderhouden boeren- Ouderslaapk. met sep. badk. C a. 38 nr' met openhaardpartij. VniTD"nAAi u IHeksenberg. Halfvrijst. woon- woonhuis met binnenpl. Zij- Tuin met div. terrassen, onder Aparte keuken met luxe VOERENDAAL H ■„
huis met gar. Terrastuin. Kei- tuin. Div. stallen. Grote kelder architectuur aangelegd. le kunstst. install. mcl. app. Rustig gel. patiobungalow.
der. Woonk. met geborsteld ca. 30 m 2. Woonk. met open- verd.: 2 slaapk. 2e badk. Bijkeuken. 4 ruime slaapk. Gar- Berging. L-vorm. woonk.
eiken parketvl. Luxe keuken haard, gesl. keuken met app. en Berging. Uitst. onderhouden. Badk. met ligb. en toilet. Div. ca- 36 m; met openhaard. Gesl.
met install. Badk. met ligb. 2 aparte zitk., tot. ca. 85 m 2. 4 Aparte kleurstelling. zolder- en bergruimten. Goede keuken mcl. alle app. 2 slaapk.
slaapk. Mogelijkh. voor 3e slaapk. Badk. Vaste trap naar Eigentijdse indeling met exelu- isol. Hardh. koz. Moderne Luxe badk. Dak in 1990 ver-
slaapk. Ged. roll. zolder. siefkarakter. architectuur. Bwjr. 1985. nieuwd. Uitst. onderhouden.
Prijs/105.000,-k.k. 5764 Prijs ’ 255.000,-k.k. 5840 Prijs ’ 485.000,-k.k. 5725 Prijs ’ 209.000 - k.k. 5229 Prijs 249.500,- k.k. 5995

C CEIC DA H: kantoor Heerlen, JGaan» vrijblijvend informatie over woning

Kruisstraat 56, I Naam: ..«. «...- ~.~ *. Al
—-Z——Z——Z 6411 BW Heerlen. .Straaf
-=="-^=' ' Kantoor Maastricht, ■ Postcode/plaats: .„ °'Tel: 043-252933* | Telefoon: „.„ „ „ _ 9|

Wycker Brugstraat 50, ■'6221 ED Maastricht. I o Stuur mij gratis het nieuwe huizenmagazine nr. 195 ■ I
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, lln ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Zaterdag van 9.00-18.00 uur. Tel.: 0949-241-407540 I Stienstra Makelaardij BV, I WA
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. Jesuitenstraße 2, \ Antwoordnummer 4(i, 6400 VB Heerlen. ËÊZaterdag van 9.00-14.00 uur. 5100 Aken f^. >\

' Sittard-Haagsittard-Park:
Park inclusief! _^__^J_Mk__WKi
£ * " inciv_?iiiiy. fl£2Ah. * _________■fraaie herenhuizen in aanbOUW, Overdekte entree. De begane grond heeft eer* fc^Jgl| \\mT HL m\
nog enkele woningen te koop. cmstacSCT3_rs/garage c». i8m 2.dJ ïe ver- v^" Pj

8 m 2,alsmede een ruime badkamer met dou- mmmwmm immmfmmmmmmm -_
che, 2e toüet en mogelijkh. voor ligbad. Vaste "IIv|| CTIFNCTRA aerr zolderca22m2(mo9ellikhvoor4e jSsïï!^^ !
Technische details:—— __" ~~ makelaardij b.v. - spouw-, dak- en vloerisolatie- dubbele IAdres: ;

.——^—tj—— beglazing - hardhouten kozijnen |
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. Tel.; 045-712255* jPC' Plaats: J
Maandag t/rn vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. I TolAfnnrr éi
Zaterdag van 9.00-18 00 uur. Prijzen vanaf / 191.500,-- v.o.n. Netto maand- ! ' e,eT^n " "■ " "" g

last vanaf ca. / 910,-- op basis van LoonVast I ln gesloten enveloppezonder postzegel zenden
OOK KANTOREN IN MAASTRICHT EN AKEN Hypotheek (rekeninghoudend met fiscaal If* Sti&ns?* Makelaardij BY g |

voordeel en 100%financiering). 10091061 _)_^_f_^_im_^_'_):^__\_^_[GZ'!2-_.-_. .3

Limburgs
i

Zaterdag 25 januari 1992 "48



MTERSCHLUBVERKAUFKOOPJES HALEN
m $ De grote winteropruiming in Duitsland vindt plaats in de periode van 27 januari t/m 8 februari. #%^

__\_\%+J__^rHi^^ Gewoon binnenlopen

| Gezellig borrelen

I Gloednieuwe kollektie .
I Gunstige koopjes...

__^K_w<W_____^__t_^\_^_^\^_)___
—^mmW-\ m^-mwm\W^^m\ m^^Lmm^^^m^—W^^Ê

—"""""" Modehaus ~~~~~~—~-~~^^. SSA „
Super-
Sonder-

Angebote
Von Gr. 36 bis 52

MODEHAUS

5100AACHEN Hanmannstrafle30 Teieton 024132091

DAS STARKE HAUS FÜR STARRE GROSSEN

I Baby-Paradies I
I --£i Alles ,ür lhr Baby + Kini/Ê/

/f\S^r^ r̂
J 5100 Aachen

( I \ }\s^-]J_fèi=j£--\ Kleinmarschierstr. 40-46\^-->^S^l^3 TeL 0949-24133186

y 7 | de prijsREUS -de prijsREUS | CosiA A 4on nr -. -t\«> Aao AUTh Baby-Auto-
/_wf DM 1£9,30 #^3 <t^^EPJffVL s^MiïïwV SitZ hübsche

/^fe sportwagen I^3^ 'Tn nr
®® && mit Sitz- DMDOjöJ

verstellung __—«9~-

_~ i^7^[i^a%ï^m f__^~^^^^ nMI Kagen dm 198,- I
èf\. OflQ rtlÈ-ui^\ " ~~"~~ i—" Reisebett

Q^efe^ dm£JÖ,- 'ör^^^g) U Pack'n Play I

\\ lakfji Kombi- \—a MLjC'^ril u_n_n._k____k._kiI_m_bKxLi ix- \V\ n..^n.. Ir*--j(K HocnstunHPSfjiissd Kinderwaaen \ittt\ " üuggy ;gt.\ jr\ — - _
»LJ^ in Quadra-Art j&m\ il ?/4\ TrIPP TraPP

I %% dm 359,- c^^^ DM 79,951^1^ dm2Q9,- I
l Dom en J Hff'Mf'tff*VTl^¥TnVf!TTTfWl ■ om en 1theater^B H»ÏÏll£i_U__U_M»"iil^Ui_____J_i2jl theater _MJ parkeergelegenheid achter onze zaak

Baby-artikelen direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken!

AAarkf-
■ GROSSE HANDARBEITS-

AUSSTELLUNG

■ REICHHALTIGE AUSWAHL
ZUM STRICKEN,
STICKEN UND KNÜPFEN

■ STANDIG
SONDERANGEBOTE

■ GROSSER PARKPLATZ
IM BETRIEBSGELANDE

Juii jjIianh"Wolle
Gut-Damme-Str. 4 (an der Krefelder Str.)

American Stock " American Stock " American Stock

I Jeans Center f
f American Stock I
E °< Wer auf Qualitat achtet, S-
i kauft bei American Stock. L
| Immer Top-Qualitat.

I HEMDEN !| PULLOVERS l
1 CORDUROY-BROEKEN I
i JACKS I
I 20 - 30 - 50% KORTING I
8 —-ï| BODYWARMERS §
« ________________ -m- 2

" 20 m
s diverse kleuren -WêêXJ W DM fin §

Jeans-Marken: Levls, Lee. Edwin
§ John Slim, Paradies und viele mehr w
E Aachen" Tel. 20295 " Passage Adalbertstr. 71 " Stittstr. 12 %

American Stock " American Stock " American Stock

'i" IJ__M __k ____■ ,________________l^l " —m///s-—~^ \ \ \

NAAIMACHINES
met onder- en boyen-

transport
met 21 programma's

hf.,1.248,-
Overlock 786

im 1.298,-
Eigen servicedienst in

Nederland

AMP Wim
r^l^V^ Heinrichs
Büchel 46 - Aken

(bl| Horten to. park.gar. Büchel)
Tel. 0949-241-34438

WÊ RJ Im-mmÊWP-mW^^iH fjj^J'Jfcg^ mftÊ m\^^m\^^\utimH h^Jm-dM 1^

\*\^T^-\-^-mm-mW-^f^jr^\T \ Jog9,n^S°^ U ff' 1 —

\*f^ ;J* f^^^s^f^^^xTS^^^^ 32 \ ovl99^______m_____U
\J. <Vi-i.-' ;:i>

A /£l^_^_^_^_^_\\____mm^mm\

I LAMPENFIEBER
Vaalserstr. 37, Aken, tel. 09 49 241.74333
EXCLI 'SIEVE GROTESORTERING
VERLICHTING HALOGEENLAMPEN

r Diverse
schitterende1/ AANBIEDINGEN

W TOT 30% KORTING

-A l—-p—l^—A-
Ook zaterdags met de auto bereikbaar. '*mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmm————^»^mmmm^m—m-m-^m-^m^m-^^m-^^^^^^^^^mm

Kurs: l'V'^^l.i^^V In unserem Sortiment'’ 100,- = A **] flndenSiein
DM 90 50 f mW W—\ \ reichhaltiger Auswahl: "/ WT7 \ Damaste. Borte.L \J__f* l' \ Tischdecken. Gobelins, ■\/\^_W\~:...**} 1 Stickgarne, Stramme, |

T^fr**^^ J Teppichwolle..
Knüpfpackungen,

JS^_t_tÊÊm_SSffTnj^_ Bilderrahmen,
/ Applikationen und
/ ÉW/ p^eh^^mmW^ \ vleles mehr furs

’ _¥/ <üiy. nr>e/>^ n^M i Handarbeiten.-

-09-49-2405-21007
Schumanstraße Würselen
Gewerbegebiet Kaninsberg

1

START MONTAG
27.1.1992-8.00 UHR

jé 2/. I.■ 8.2.1992
WINT ER-S CH L U SS-VER KAUF j

ffl
TheSignofExduaviiy

Hosen in unserer Elégance-
überwiegend uni, Stoffabteilung finden Sic
attraktive Farben und If\ jn grosser Auswahl z.B.Formen, Wolle ab l U,
D „ ~. Seide/WildseidePullOVer Und StriCkjacken aktuelle Dessins und Farben
in verschiedenen Formen 90 und 140 cm breit Qund Farben, überwie- IQ p.m.ab 7,-
-gend reine Wolle ab Ijf,"

Warme MantelstoffeKleider Unis und attraktive Dessins, 100 %
uni und gemustert, OO Wolle und Miscn9ewebe, "I O
überwiegend Wolle abfcT," 140cmbreit p.m.ab Ifcj"
Röcke Mischgewebe
in vielen Farben, Formen verschiedene Qualitdten,
und Dessins, überwie- | Q gemustert und uni, z.B. 72 %
gend Wolle ab l/,' Acetat und 28 % Seide, Q,__, . _. 140cmbreit .p.m.ab x,"Jacken und Blazer 'modische Formen, Farben und WolllTlUSSelin
Dessins, überwiegend QQ viele Farben und Muster,
Wolle ab^Z," 100% Wolle, Q
n . 140 cm breit p.m.ab iF,"Biusen w

chice Unis und attraktive Muster, Jersey
überwiegend Seide 1 Q unifarben, reine

ab I 7j" Schurwolle, m f\
140 cm breit p.m.ab I .__£.,"

êSmenunterwasche Mischgewebe
z B mit attraktiver Metalloptik für Ihre

Abendgarderobe, z.B.
S|jps Wolle/Polyester
in verschiedenen Formen und le/SeJ.dZ 10 -" Farben, Baumwolle |f\ 140 cm breit p.m.ab IT,
und Seide ab lU," Wolle
BH'S Karodessins und Unis,

gute Paßform, chice Aus- !ÏT/o WV?lle: R -
führungen, Baumwolle \f\ 140cmbreit p.m.ab
und seide ab lU," Diverse Qualitaten

in groSer Dessinsvielfalt.... _. und aktuellen UnisViele modische Einzelteile 90/120/140 cm breit

10," 19,- p.m.9,-bis 29,"
Wo Mode chic und preiswert ist

Elégance
_______£ mmfl.

Tel.: 439218 " Franzstraße 36-38 " Aachen " Ndhe Hauptpost
auch samstags mit dem Auto zu erreichen

Zaterdag 25 januari 1992 "49jMmburgsDagblad



Vakantie & Recreatie
'*Advertentiecombinatie van 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

É^_Mm\ mVu^Vt\S2\s\W_\2\t\a2m mi d-IH-ll 1111 *3*^i^i^iy

j. TEXEL 'n eiland van rust en ruimte!
Boek uw voorjaarsvakantie op hel eiland aan Waddenzee-
ën Noordzeestrand

1 5 en 4"*" BUNGALOWS in park- tennist) -lietsen-__\__ i verhuur restauranl-supermarkt speeltuin v kinderen
4fl mr Vakantiecentrum'Dennenoord'

Lji- Postbus 12, 1790 AA Den Burg-Holland.
Tel. 02220-12423 Fax 15599

/Tl («s!'
VII 91 *4%jT^" I m\ R I lt_k fC*

bungalows en
appartementen

in januari,
februari en maart

prijzen vanaf/ 150,-
-voor 2 tot 4 personen

Voor informatie en boekingen
t * belt u de

W vw terschelling fTv.)J5n5620-3000 ° __
W&jIJUtPSCHAP

Vooriaarsarrangementen
in notels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf/ 141,- per persoon
lm lusirrijo...retour.

Idij-vervoer naar holel ~1 pensiun en
uitgebreid intiiiinuliepdkket

Hearrangementen gelden van
3april 10l IU juli 1992

vraag naargratis kleurenfolder
Voor informatie enboekingen

belt u de
vw terschelling <v VJ
05620-3000 _y_\

-z£^\MATIOJWMSSM)üWP£CH4P

TEXEL-DE KOOG: 6-pers. chalets t.h. op
gezinscamping ± 600 m van zee, vrij

vóór 11/7 en na 22/8, tel. 02220-17728.
; WA6IR

TERSCHELLING, luxe appartement, 5 slaapkamers, 6 a
7-pers., 2 compl. ingericht. Naseiz., midw./w'end mog.
Inl. 05620-3366/2358. WA-61R
TERSCHELLING PANORAMA WEST', bungalow en
appartementen te huur in de duinen van West-Terschel-
ling. Vrij voor 18-7-1992 en na 15-8-1992. Reservering
G. Bergsma-Steenhuizen, tel. 05620-3040. WA-61R
TERSCHELLING, te huur: luxe stacaravans in Mids-
land-Noord. Inlichtingen: N. Groeneveld, Hoogezand,
tel. (05980) 26252, b.g.g. (05980) 26221.

; TERSCHELLING t.h. div. stacar., 2 slpk. d/wc, verw.,
koelk., r/ktv, tuinst.; voll. inger. vrij voor 18/7 en na 14/8;
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren v.a. ’ 330.- p.w. Tel.
05620-2562. WA-61 R
TERSCHELLING/AMELAND. T.h. gr. luxe sta-caravans
2 en 3 slp.kmrs, w. water, kl.tv., radio, vrij voor 4-7 en na
22-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. WA-61 R
TERSCHELLING t.h. 2- en 4-pers. appartem., van alle
comf. voorz. Gratis toegang trop. zwembad, v.a. f 250.-
-per wk., vol 18-7 tot 15-8. Inl. tel. 02503-32226..; WA-61R
AMELAND t.h. st. vak.bungalows en stacaravans. TER-
SCHELLING t.h. stacaravans. Alles voll. inger. Vrij. voor
18-7 en na 15-8. Inl. (05180) 1206 (niet op zond.).

! WA-61R
D' AMELANDER KAAP, t.h. luxe app. op b.g.g., 2-4 en
4-6 pers. m. gratis gebr. van zwemb. en sauna, tel. (038)

[ 658427, b.g.g. (058) 667501. WA-61R
■ .. ——________^T^r^_^.^_^___^^__^^^__^^^^W^^^_Psf'ï^^9^'^____!^_____lPy^^^JÉ^jj.^_J_y2É£^_y*.^£y^2^^j^J|

BOEK NU !!! Kom naar Texel. M^__.
' Sfeervol restaurant A» »T]
' Sauna, solarium, zonnebank /* Luxe appartementen met ligbad, tv/video.

balkon of terras ~"

' Nabij strand, zee en subtropisch zwemparadijs

I M Bel voor gratis brochure 072-118785|/1 VA-BOG
«ogiwa VA-BOG Beheer, Noorderkade 2M, 1823CJ Alkmaar

4-daags Fietsarrangement
1 Vier dagen (3 nachten) ver-
i wend op basis logies/ontbijt.
| Inkl. fiets en kaarten. Kamer
i met bubbelbad!! Kompleet
\ verzorgd, vanaf f 218,-p.p.

Hotel 't Koogerend
Info en res. tel. 02220-13301

T.h. op TEXEL 4- en 6-pers.
vakantiehuisjes en logies
en ontbijt, ± 350 m van
duin en strand. Tel.
02220-16397. WA-61R

EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG
Genieten van schone lucht en fris water bij de ANWB er-
kende zeilscholen, NJHC herberg 'it Beaken' (voor
jeugden gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21

I jr.).Bel voor een folder 05154-2258/2363. FR-61R

t vakantiecentrum 't Hout "*f>r >F>P
Temidden van de bossen van de Friesche Wouden
ligt VAKANTIECENTRUM T HOUT. Prachtig gele-
gen bij het dorpBakkeveen. Wij bieden u mooie af-
gescheiden campingplaatsen en 4-6 pers. bunga-

lowveitiuur. Zeer veel activiteiten, o.a. groot verwarmd zwem-
bad en recreatieteam, dus zeer KINDVRIENDELIJK. Gratis
foWer op 05169-1287. FR-61R

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/

j 6413940. DR-61R
CAMPING DE TIP ****, 5 vlaggen, aan 10.000 ha bos,
overdekt zwembad, sauna enz., 10 wandel- en 15 fiets-

| routes. Ook chalets te huur. Inl. 05918-1279. DR-61R
V.a. / 200 hoogseiz. v.a. ’ 375 p.w. "*** ANWB stacara-
vans/zomerh., gezell. camping, zwembad v.a. / 35 p.d.
HALFPENSION. Vers-keuken, douche/toilet, bos, ter-
rassen voor natuurliefhebbers, fietsers, rustzoekers.

Folders: De Zorg Vliedt, Wateren, (05612) 1368,
b.g.g. (05212) 7258.
! DR-61 R

GEEN PRETPARK. Luxe s*-bung's met grote tuin aan 'bos. Ideaal wandel/fietsgebied voor rustzoekers. Maart
| t/m meif 378 t/m ’ 448. Tel. 05280-65803. DR-61R

Hotel-Pension 'Villa Nova', gel. in bosrijke omg., prima
uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keu-
ken, grote tuin, terras, ruime parkeergel.heid. Kamers
met en zonder douche/toilet, lift aanwezig. Voorzien van
eet- en recreatiezaal. Voll. verzorgd vanaf ’ 47 p.p. p.d.
Vraag vrijblijvend inlichtingen. Fam. Krans, Dorpsstraat
38, 8437 PBZorgvlied. Tel. (05212) 7212. DR-61 R
Buinen gezelligFAMILIEPENSION. Voor ontspannende
vakantie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandelge-
bied. Kamers voorzien van douche/wc, prijsvriendelijk.
Inl. reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA
Buinen. tel. (05998) 12491. DR6IR

HORRF &- WORRF ■ ]Me<;rweten? Bel voor de InKJDDtL OC VVUDDÜ ,^ GRATIS-HOBBE-EN
Het is heerlijk voor \~,/ De dwergen van Hunze- j-rjg y WOBBE-KRANT. |
kinderen: zwemmen, l Jfff bergen/Westerbergen *■ '?3foE'
sporten, spelletjes \ jfiv . nodigenu uit voor een . *Ja_
doen.En volop / V^-H^^A heerlijke vakantie. (pSMjlffi^f^
rust en ruimte w^ïij^M Midden in Drenthe. )3a||W
voor iedereen. WSfft t iRTTMf^AT fIW.1 -^ filf^dw* HUNZEBERGEN 1« * J .Vi""\iï~KAMPEREN 05919-49116 OD AANBIEDING
HOOGSEIZOEN ~ Sjß^' WESTERBERGEN ' v.a. 12/6 t/m 26/6,6-pers.I ’ 31,50 p.n. all in. | Jjffi TT* Echten 05288-1224 i&S&Sf*, U | bungalow v.a.’ 470,- p.w.

ROOMPOT RECREATIE.
Reserveer nu: de laatste
bungalows en chalets
voor de krokusvakantie.
Of een superkampeer-
plaats met elektra, water,
afvoer en kabel-tv-aan-
sluiting. Gratis toegang
subtropisch zwempara-
dijs, 01107-4200. ZE-61R

Camping De Hondsrug is een modern ingerichte ge-
zinscamping met o.a.

" Toeristische plaatsen mei eigen
sanitaire unit

.^^camping _) "Arrangementen Pasen, Hemelvaart
m_mÊbgmim~~mmoÊ en Pinksterenmm^^t^^^^^u " Buitenbad

"Verwarmd binnenbad
~ „„„ _. ' Luxe stacaravans te huur voor 25/7amT0592^92 eSXI na 15/8

" Gehele seizoen recrealiebegeleiding
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, ol
vraag onze kleurenfolder aan.

k\jj, GEZINSCAMPING :/^7-lT>— —■ S- I'-^jtpar-' verw. zwem-kinderbad waterglij - ~=^=—j:/3&x/ tennisb. recr.-team. Folder aanvr. ,' 05729-1564. tSS
OMMEN. Th. inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmener-
berg in de bossen m. verw. buiten- en overdekt zwem-
bad. Recr.team aanwez. Inl. of folder 05274-1267.

OV-61R
KENNISMAKEN MET TWENTE. In het schitterende
Twents/Duitse grensgebied, de ideale omgeving v. rust,
wandelen en fietsen, biedt Hotel Tubbergen u geduren-
de de maand februari de vlg. HP kortingsarr. 4 dgn./3 n.

’ 189 p.p., 5 dgn./4 n. ’ 224 pp., 6 dgn./5 n. ’ 245 pp.
Alle kamers m. bad of do. en toil., 4-gangendiners. Tub-
bergen, Grotestraat 34, 05493-1480. OV-61 R
VAKANTIEPARK COLLENDOORN nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Gezellige vakantiehuisjes met gratis po-
nyrijden en rijles voor de kinderen, overdekt verwarmd
zwembad, gezellige familieavonden, mcl. entree PONY-
PARK SLAGHAREN met gratis gebruik van alle unieke
attrakties, nieuwe wildwaterbaan, westernshows etc, 3
dagen met 2 overnachtingen voor slechts ’ 338 per va-
kantiehuisje. Ga langs uw postkantoor of postagent-
schap en haal gratis de nieuwe vakantiefolder, of bel
(05231)3000. ' OV-61 R

VOORTHUIZEN: 'DE JACHTHOORN'
Gezinscamp., vak.huisjes t.h. in voor-, hoog- en nasei-
zoen, aantr. prijzen, faciliteiten, kantine, wasserette,
speeltoestellen, verw. zwemb., recreatieprogr. in hoog-
seiz. Tev. stacar. te koop. Voor ml. + folder: fam. J. Ber-
kelaar, Harremaatweg 30, 3781 NJ, tel. (03429) 1506.
GE-61R
WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. Alle
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwem-
men, surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45
pers. Camping en kegelcentrum 't WIESKAMP, Henxel
nr. 4, 7113 PA, 05430-14612. GE-61R
CAMPING DE VLINDERHOEVE **** Gorssel (Gld.)
grens Veluwe Achterhoek, voor vakantie of seizoen sta-
caravans te huur. Folder? 05733-1354. GE-61R
WINTERSWIJK. Luxe vrijst. recr.bung. in bos, speelt.,
recr.meer, 3 sl.k., cv, ktv, eigen inrit. Prijzen v.a. ’ 270
p.w. all-in. 074-664360. GE-61R

VAKANTIEVERBLIJF GROOT BESSELINK
T.h. voll. ingerichte VAKANTIEHUISJES met k.t.v. te Al-
men in de Achterhoek. GEEN PARK. Gel. in bosrijke
omg. bij vis- en zwemwater. Mog. fietsen te huren. Recr.
mog.: roeiboot, rijpony, tafeltennis, badminton, etc.
Huisdier toegestaan. G. J. te Winkel, (05751) 1450.. GE-61R
BUNGALOWPARK HET WITTE HUIS A. D. BOSRAND
*" ANWB, voll. ingerichte bung's en caravans, 4-6-10
pers. v.a. / 375 all-in, 4 pers. in de bossen met verw.
zwemb., nabii Veluwemeer, honden toegest. Doornspijk
(nabij Nunspeet). Tel. (05258) 1471. GE-61R
RECR. CENTR. 'HET EIBERNEST EIBERGEN (ACH-
TERHOEK). Verh. van 2-11 pers. bung's/sta-caravans
en kampeerpl. Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Ei-
bergen (05454) 71268/71269. GE-61R

__________________^_____________^Eiïi*?^TT*^ïf»*T*T^

CAMPING- enRECREATIECENTRUM

_^ DZTSJBB
Mist» 102, 7118 KR Winterswijk. Tel. 05430-65366

BURG. SERVICE ST.-MAARTENSZEE. T.h. bung.'s
app. aan de Noordzeekust Noord-Holland (nabij Subtro
pisch zwemb.). Folder 02246-1596. N-H-61F

H»32Luxe appartementen 2-4-6 pers. a/d
Boulevard (nr.20), Egmond aanZee.

" Zeer comfortabel, met KTV + kabel, radio,
telef.. compl. ingerichte keuken, luxe badk.

"Gratis gebruik vanbinnenbad, peuterbadje,
sauna, solaria. tafelteruus enfitnessroom

"Eigen parkeerplaats

"Prijs-indicatie: janVfebr.p. weekend v.a. / 265.- (2p.)
p. weekv.a. / 450.- (2 p.); v.a./ 475,- (4p.)

02206"4000 \* Vraag gratis kleurenbrochure aan!

Hotel 'AAN ZEE' 1 min. v. strandvoor een geslaagde zo-
mervakantie, v.p. 295.- p.p.p. week. Vr. folder 01719-
-12919. P. Boulevard 206, Noordw. a. Zee. ZH-61R

Huur 'ns een villa
in Wassenaar

Vakantie in Wassenaar? Huur dan 'ns een Duingalow op
Duinrell. Met ruimte'voor 4-6 personen en alles drop en d'ran.
Vlakbij strand, zee en Den ■ __:,_.__. 11 %<«v
Haag. Met het .attraktiepark i| MlF*!! %£■&
kado en het tropische Tikibad. . ." " m" )g*S&
Folder: 01751-40260 <-v***"J"">" V-' *% _
Reserveringen: 01751-19314 2242 JP, Wassenaar.

I ■— :

VVV BROUWERSHAVEN
Voor de leukste winter- en voorjaarsarrangementen

Vraag folder: tel. (01119) 1940.
ZE-61R

RENESSE VERHUURCENTRALE. Luxe bungalows en
vakantiehuizen. Inl. + folder 01116-1328 of fax 2440 (tot
19.00 üur). Hoogenboomlaan 11, 4325 DD Renesse.

ZE-61R

Noordzee-Park
Ouddorp a/Zee t.h. s***** bung. op 400 m v. zee. Info +
folder. Tel. (01878) 3099/3211. ZE-61R

mmmmm OUDDORP AAN ZEE
Iwy] Brede stranden, weldadige rust en uitgestrekte
ËrL^É natuurgebieden vindt uop de grens van ZUID-
BMfI HOLLAND en ZEELAND. Informeer naaronze vakan-"^■■^"W tieverblijven en moderne campings.

VVV Ouddorp, Pb 6, 3253 ZG Ouddorp. Tel. 01878-1789
BUNGALOWS/VAKANTIEHUIZEN/STACARAVANS

In parken en privé, de mooiste plekjes in Neder-
land, o.a. Zeeland. Voor 2-10 pers., carav. 4-6 p.
Freetime Homes: (01185) 2735 Fax: (01185) 1870.

ZE-61R

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE
4-6 of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev.
Hoogseizoen ’ 485. p.w. Kamp. tegen aantrekkelijke ta-
rieven. Fam.park met voor elk wat wils! Tel.: (04249)
9246. NB-61R

4-6-pers. sta-caravans te huur
camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEELvan 27 junitot 11 juli 2 weken v.a.

’ 550. Inl. 04492-2044. LI-61R
De fijnste kampeer/bungalowvakantie bij

Libéma vrijetijdsparken
Bel voor gratis brochure: (013) 360032. LI-61R

CAMPING 'DE SCHANS' ARCEN NRD.-L
Vakantieplezier voor het hele gezin, uitgebreid recrea-
tieprogramma, vele voorzieningen, van zwembad tot
disco, vak.-, seiz.plaatsen, arr. Bel voor info of reserve-
ren (04703) 1957, b.g.g. 1742. LI-61R

Recreatiepark Hommelheide Susteren
Uitstekende gezinscampingaan de rand van het heuvel-
land. Goede voorzieningen tegen scherpe prijzen. Rui-
me kampeerplaatsen, gratis warm water, natuurbad,
roeivisvijver, waterfietsen, tennisbaan, grote speeltuin.
Tevens nieuwe jaarplaatsen. BEL VOOR GRATIS FOL-
DER (04499) 2900. LI-61F

HOTEL 'DE OUDE HOEVE' ARCEN (NRD.-L.)
EEN BOURGONDISCHE ERVARING IN HUISELIJKE
SFEER. Na een ingrijpendeverbouwing vanaf 14 maart:
een sterretje meer door meer luxe, meer ruimte, meer
comfort, meer privacy. BEL EVEN VOOR DE KLEU-
RENFOLDER: (04703) 2098. LI-61 P,

'DE BOUSBERG' LANDGRAAF Z.-LIMBURG
**** gezinscamping met zwemb., speelt., tennis en volop
georganiseerde recreatie in prachtig natuurgebied. Ook
bung.'s (18 juli tot 22 aug. bezet). Tel.: (045) 311213.

LI-61R
EPEN/VIJLEN CAMPING COTTESSER HOEVE **"
Rustig gelegen gezinscamping bij bos en Geuldal met
vele faciliteiten. Verh. stacaravans en app. Tel. (04455)
1352. LI-61 R
MEERSSEN (Z.-L.) de POORT v.h. HEUVELLAND.
Uniek vak.gebied tussen Geul en Maas. Gratis info VVV,
Postbus 84, 6230 AB. Tel. 043-642546/642150. LI-61 R
HUIZE HEERKUIL St. Geertruid 4 gezell. fam. app.
max. 5 pers. voll. inger. midden in de natuur vlakbij
Maastricht, 't hele jaar geopend. Inl. 04408-2968.

LI-61 R

I^SioorcTD^ Berckt UÜreCf©a"^ Vakantiepark
De Berckt is een schitterend subtropisch

gezinspark met veel mooie voorzieningen. Zwembad met
crazy rivet én

" subtropisch zwembad " particuliere bungalow- glijbaan
en caravanverhuur " kampeerplaatsen " ver-

warmd buitenbad " speeltuin " recreatie- ■ , »
programma " kantine " restaurant ■ supermarkt " /f/^^/L—=i)

tennis " midgetgolf " manege " ll!}~2ii/[r==:ï). Bel voor meer informatie: De Berckt __ —,_—rt—I Baarlo (L) Tel. 04707 - 1547 WBBWII

' m%\ W^\ Jt]"\ I.VIV 1i?______ I -\^M _____)—mm^^^^^^^—^Mmh—iAMMj*i*-mi*AMA~——mmmmmmmmr

? ZEILSCHOOL ANWB/Veilig Te-
> -¥-/jrtriil?/{/l(\ 'lv's erker,d- Vakanties voor jeugd- _.£_rX__Tlj-rïr..ri en volw. Zeilen-surfen-tennjs. Info:

iiiiyiiiumuijj 05135-2146/05668-396 (Fax:
05135-1477).

CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar-
dennen) op kleine camping 100km van Maastricht. Ook

' met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61R
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ’ 190) p.w. all-in. Inl. (04459)1598. BL-61 R

RENT A TENT. Voll. inger. _.
bung.tenten op campings -f^i ' r^^~^mmm^o^in Belg., Lux., Dld., Nrd.- rV^ J_jr "TZwÉss*-'^Frankr. 05765-1071, =^3l= ioJMShr
Pbl9, 7370 AA Loenen. *■ mm^S^i- ~m

BL-61 R

TENTSETTERS RENT A TENT Voll. inger„__, „„ ~ bung.tenten op campingsKant-en-klaar kamperen in Belg.. Lux. Dld., Nrd,
in n compleet inger. bun- Frankr 05765-1071galowtent op unieke cam- Pbl9 7370 M Loenenpings in Frankrijk. Folder? FA RIR(071) 146431. FA-61 R

St. Tropez-Pampellone- DORDOGNE: privéhuizen
Croix Valmer. T.h. lux en boerderijt|es v.a. ’ 590
studio's, app., villa's m./z. P£'nl- + io[%.°l2Dzwemb. v.a. voorj. MITEL JJBlla- r-A-bIH
09-3394796130. FA-61 R .

BASIC TRAVEL. Huizen, JBl'-VJ^'l^^^ Ë'app., bung.'s in heel -Frankrijk. Bel voor gids Jpffisai MliSureL-
-050-265100. FA-61 R - =t -" " *"

___......._______ *r

I

I LOT/ZUID-DORDOGNE
! Camping Moulin de Laborde*" met- ruime plaatsen,

groot zwembad, peuterbad, zeer goede sanitaire voorz.
Gezellig terras met bar en petit restaurant (Ned. leid.).
Voor ml. Camping Moulin de Laborde, 46700 Montcab-
rier, France of bel in Ned. 010-4217895 of 01748-12227.

FA-61R
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O-Frankrijk, Ar-

I dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. NI. 040-570619, tel.
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049 Ned. spr. FA-61R

' LOT / DORDOGNE
Gezellige familiecamping 'Le Ch'Timi', ANWB"** met
zwembad, tennis, winkel, bar, snacks, 70 plaatsen en
10caravans te huur. Inl. 05972-1696. FA-61 R

TOPIC TRAVEL autovakanties
comfortabele huizen, villa's, bungalows en appartemen-
ten in Frankrijk, Spanje, Tsjechoslowakije, Karinthië en
Toscane. Belt u voor onze gids: 070-3503309 Lid SGR

FA-61 R
SÉJOUR EN FRANCE. Goede betaalbare vak.wonin-
gen, bung.parken en stacar. Nog plaats hoogseiz. Z.

I aantr. prijzen voor-/naseizoen. Gratis gids: 085-257800.
FA-61 R

Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak. woningen. 4 tot
10 pers. voor winter en zomer tegen betaalbare prijs.
Tel. 05910-22293. Os-61R
Comfortabele vakantiewoningen, gastvrije pensions!
Brochure via reisburo Schnieders. Tel. 05910-15075.

OS-61R

i m BiYilliil^il lifflilßl m
) DE WINTERSPORT-SPECIALIST

10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas v.a. ’ 499 in
Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bij Bizz
Travel: 050-144255 (lid SGR). WI-61R

i M m

PORTUGAL
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan ///M—W—mVmMm'am

IÊÊ KHjjtJFH __________)

SPANJE VAKANTIE 1992
t Moderne bussen, vast gereserveerde plaatsen, (dus

dringen is niet nodig). Verdeling wel/niet roken. Meer
1 dan 40 bekende goede hotels in populaire plaatsen.

Zeer voordelig door rechtstreekse verkoop, bv. Malgrat,
hotel Bella Playa H.P. april v.a. ’ 366,-; Sorra Daurada
V.P. juni v.a. ’360,-; Calella Hotel Espana 10/7 V.P.
/ 475,-; Salou Las Vegas V.P. mei v.a. ’ 347,-, enz. enz.
Bijk. kost. Royal Class / 40,- retour, Garantiefonds

'■ / 10,-, adm.k. ’ 5,-. Een folder sturen wij u gratis, bel
'" Solmar Tours, (040) 460560. SP-61R

* GRATIS ZOMERGIDS. Buspendels 10-17 dgn., 2x p.w.
v.a. 28-2 (krokus) app. v.a. ’ 199.-, hotel v.a. / 289.-;

: camp. v.a. ’319.-. Boosten Reizen, SGR, tel. 045--: 227777. SP-61 R
r 10 dgn. zon in BENIDORM, mcl. Royal Class bus en

volp. B.v. Hotel Caballo de Oro, jan./feb./maart ’ 396.-;■1 april ’ 429.-; mei ’ 459.-; juni ’ 470.-; juli/aug. ’ 597.-/

’ 637.- (prijzen zijn vanaf). Vraag folder, ook voor hotels, Fiësta Park, President, Rosamar, app. Trebol. Solmar
Tours (040) 460560. SP-61R

SPANJE
\ plannen?

Haal de specialevliegreizengidsvan //An^—*m^m^m'

CDURDESInfebruari, mei, juni, juli,
september en oktober.
Nationale Bedevaarten organiseert in 199]
weer vele Lourdes reizen, met en zonde'
medische begeleiding.Per vliegtuig, treint»
metde bus. Denkt uerover (weer) eens me*
te gaan? Stuurt u dan voor gratis
prospectus de bon even naar on- plFi.
derstaand adres. Wij organiseren fe|pl
eveneens reizen naarRome VJU*»
Nationale Bedevaarten

Naam;
Straat:
Plaats; II

Pcjsteocie;. II
Postbus 273, 5201 AG Den Bosch,

I Tel. 073-124233 (ma. t/m vr. van 9.00 tol 17.00 ui»rl||
I _ . -j

T.h. 4-pers. vrijst. bungalows in de Gard./Ardèche, cof
pi. inger. met open haard en barbecue, zwemb., tenrw
banen aanw. Huurpr. v.a. ’ 375.- p.w. Nog vrij tot 11'
en v.a. 21-8. Inl./doc. 075-213368. FaJ>lJ

COMFORTABEL KAMPEREN *** SOLAIRE Inl. Holi-
days. Stacaravan of tent tegen aantrekkelijke prijzen!
Tevens eigen.camping in Zd. Bretagne voor stand-
plaats. Bel even: reisburo Schnieders 05910-15075/
18055. FA-61J

Comfortabele vakantiewoningen, gastvrije pensio"
Brochure via reisburo Schnieders. Tel. 05910-15075^DU-6JJ
Campings, bungalows, RENT A TENT. Voll. irtf

vakantiewoningen bung.tenten op campif!
en stacaravanparken. jn Belg Lux Dld , Nr<

EIFELLUX Frankr 05765-107073-419019/420644 Pbl9, 7370 AA LoenerfDU-61R DU.61

jdi\m-£" Gastvrij, I______________■_____■_■-_______ sfeervol en...HotelAm Berghang dichtbij!
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheir"'

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers **suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en hel
| relaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterlijkekol1'garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezelliS

luxueus hotel maken wij ook graag voor u waar! Ons aanbod
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p-
of weekend-arr. (2 nachten) HP v.a. DM 165,- p.p-

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.| Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.48^,

VAARVAKANTIES
-I OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA

Keuze uit verschillende 5-, 8- en 10-daagsecruises o^
de Rijn, Moezel, Neckar en door Nederland. Onze co*t
fortabele cruiseschepen de 'MR. JAN ELSHOUT en<* "'ESMERALDA' hebben ruime salonsen geriefelijke W,
ten, voorzien van doucheen toilet. Vraag inlichtingen^
uw ANVR-reisbureau of vraag een gratis prospectus |J
B.V. WATERTRANSPORT, Groenendaal 35A, 3011 »
ROTTERDAM. Tel. 010-411.86.60. Lid ANVR en S&.

DU-6J>.

ism£.'*ÊM Jfotef&ossfèS'
Droomvakantie in 't bersstadje net over de grens
Hetbest geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn bc»'
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-W' Itelefoon. Zwembad (29 ), sauna, solarium, bowling, bar en Konditor*'
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p-P'
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aa»' I
[rekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim,Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-4959 22 4349 J
VAKANTIE-APPARTEMENTEN. Eifel, Moezel, Har*
Beierse Woud. Vraag gids 1992,Postbus 156, 2980 W
Ridderkerk of tel. 01804-24589. DUj>l£
KROKUSVAKANTIE
Vraag de gratis gids van ADE aan voor een interessaj*
aanbod van voordelige vakantiewoningen, hotels
pensions in het Duitse Middelgebergte om heerlijk &
krokusvakantie door te brengen. Gratis gids: ADE, a*"'
R, Postbus 400, 6710 BK Ede, tel. (08380) 19563. „

DU-6l£
i

COSTA BRAVA - Blanes
j Vakantiewoningen te huur
Auto " bus " trein " vliegtuig
I Codaß Reizen:

050-415210.
SP-61R

Costa Brava v.a. ’2lO.-
Barcelona v.a. ’2lO.-

Salou v.a. ’ 225.-
Costa Bianca v.a. ’ 250.-
Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen. Toilet'

video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

I Zonder dat u meteen forse
bedragen voor een hotel,
bungalow of appartement
moet betalen, toch genie-
ten van een vakantie in
een andere omgeving?
Eenvoudig! Door vakan-
tiewoningruil kun je erc eens vaker tussenuit. Het

! IWB regelt ALLES voor u.
) Schrijf of bel voor info:
I . IWB, Postbus 301, 8160

AH Epe. Tel. (05780)
l 14235. VW-61R

___ irsss&J? U^.|\ i^.'oê

3 SUPERAANB. Gr. collectie
exel. houten chalets,
100% kwaliteit, mod.
1992. 'Nu v. spec. stuntpr.

' Let op het juiste adres.
! Caravan Houtbouw Hen-
) driks, Voorthuizerw. 6,

Voorthuizen, richting Put-
\ ten, ± 200 mtr. voorbij

Conserve Struik links,
03429-2571. CC-61R

T.K. GEVR. tour- en stacara-
vans tegen contante beta-
ling. Tel. 03429-2571, na
18.00 uur 03463-53323.

CC-61R

I SPUERIfIND2^'
Binnen 3 uur reistijd: DE NATUURMONTDEKKEN EN BELEVEN!

Door berg en dal, door beuke^-1 i ffi^_Jbossen, geflankeerd

doorbloemenvelderym X^i^K^i^lK^ i Vf\beekiesen9rote
JÈy^ X^^^mÈ/l- '■'■■J^s"eren.Q Genieten van rust

y#^^'j_Jf zuivere lucht. Wonen in„Fachwerk" i"1

l^^^^^p^^^if^lmooie dorpen met vee'^fl^^^;-Cornforti
's zomers als 's^OT^^^~^^winterS>

voorhet gehele gezin, in hotelsf^^ïMMlr^^^^^^^Ê|^
pensions en vakantiewoningen/^! 1

reeds vanaf DM 14,-% Vakantiewoningen vanaf DM 40,-per da9*

cW De brochures kunt unü gratis aanvragen!

| SAUERLANDD „Blickpunkte" D Gastgeberverzeichnis '92 J/Wk,3 HOCHSAUERLAND MARKISCHES SAUERLAND A*fQ Kurz- und Fenenreisen '92 D Freizeitführer * i*^\AKXXttfflffJMjifl
-£ G Clubreisen "92 L. MX Pauschalangebole

□ Wandcrn '92 " Q Touristenkarte lê\ Hi^rN^KC^ÏEl $o
2? Q Pauschalangebole'92 Li Tips fur Kurzausflüge /Aa J»^5MS5n t$& ü Redeen'92 SÜDSAUERLAND %/y J_WK

D Ferien- und Kur2reisen '92 KJ&^WC^nU^-V I
r^^^ NORDL. SAUERLAND D PauschalreisenWmier^lWlTOU -^-yj^Vy□Tourislikkane Kreis Soest D Pausehalreisen Sommer'u2 lm lik L'S£>*'^^>\

* naam/voornaam ;Q iwOtf^ fr
'■ u"'. I

straal/huisnr. Qs^ JfflrTT.T.VtA^/%
postcode/woonplaats J{~ t'

TouristikzentraleSauerland, Postfach 1460/16,D-5790 Brilon.Tel. 09-49.2961.913229£_,
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rVAKANTi[E .& Recreatie
■^ertentiecombinotievan 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor Informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295
■

Tijdens de karnaval op reis
[■ ■ 4 Parijs 3 dg. 29 feb. len 6 maart ’ 329

■ WL Parijs 4 dg. 29feb. len 5 maart ’ 459

Tf" Vp—% Nice Monaco 7 dg. 1 maart ’ 799

lllEffl \ I ENGELAND
I «'CiIII -_ \___ Londen 4.dg. 29 feb., 5 maart ’ 549

_^^_\ mvt\m\ FT Brunnen s<j9- 29 februari ’598

l^^H"_Br^^ Berll)n 4 dg. 29 feb., 1 maart ’539— 1 Sauerland 5 dg. 29 februari ’689, Het zuiüen
J Touringcars

/^|«Y\ Het Zuiden Touringcars .f^SS^t.
ii^yi Plenkertstraat 44, valkenburg (achterzijde casino). mw^jSS-

? \JJ£/ Dagelijks geopend van 9-19 uui Zondags van 14-17 uur HtlluWw
g*i."*k('ÓÏn°* (eigen parking)

Ome folder is ookbij elkreisburo verkrijgbaar

»^Vraagfolder^elo44o^s2s2

Optimale vakantie.
Huurt u een vak huls/woning AMPURIABRAVA35 km v.d Franse grens, 3km zandstrand, alle
sportmogelijkheden
Tel 09 49 69*41093. Ferlenvermietuno J Holt
mann SA.

ROME, Florence, Venetië,
Ravenna en Assisi kunt u
in één reis bezoeken! 10
dgn. per luxe touringcar
v.a. slechts ’ 674.- HP.
Verblijf in '"hotel met
zwembad aan de Adriati-
sche Zee. 2x tussenover-
nachting in Z.-Dld. Ver-
trekdata: elke vrijdag v.a.
17 april. Vraag de gratis
folder. Winnemuller Rei-
zen (ANVR/SGR), 08880-
-52245. IT-61R

KLASSIEK ITALIË
13-daagse comfort class

rondfels met o.a. bezoek
aan Rome, Florence, Ve-
rona, Napels en Pompei.
Prima hotels. Vertrek op
19/3, 3/4 en 20/5. V.a.
slechts / 1.344.- HP. Gra-
tis folder. Winnemuller
Reizen (ANVR/SGR),

__08880-52245. IT-61R
GARDAMEER TIGNALE

T.h. luxe appartementen
met zwemb, 600 m boven
het meer. Balkon op z.
met uitzicht over het
meer. In bosrijke omgev.
4/6 pers. Info: 078-
-41P349

jereinste rust en ruimte...

-ra rj ; n Vraag tegen portokosten het'Vvse?' ']~i—o uitgebreid inlopakket aan bij: |
/C/_\ m Dansk Feriehus- ïiVi.l» - ' Bookingburo Holland

r» c'o ■ Hoofdweg 99o,;,; h,,,hu, Booi.nßhu,,. 9681 AC Midwolda
*■ —' Telefoon 05975-1416'

DENEMARKEN
* Het enige complete reisprogramma voor Denemarken
van Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/SGR).
* Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde
organisaties als Dansommer en Novasol.

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-
-143200. DE-61R

jereinste rust en ruimte...
DENEMARKEN %? SffiEttUm

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u een
ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over. Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

«L'^jLAJS Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij /^T^vTROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren \S__JJ7__j*rY en Stichting Garantiefonds Reisgelden). «Ji" 'f C^SU^S Troclsinplcin 8, 5332 JB ZUIJNDRfXH 1 >*NV£* óKKwfeftöß Telefoon 078-191700 <rf I99£M 1«Icfex 078-19H-49 ü?*T. |

WEKELIJKS IN APRIL/MEI

i pracht-rondreizen
naar keuze met Istanbul/Troje

en Cappadocië/Oost-Turkije. 'Startplaats naar keuze: Izmir, Bodrum, Mannaris,
Antalya. Incl. vlucht, reisl. spec. gids, luxe bus, HPJ Rondreis vanaf ’ 1298

' + week strandvakantie gratis
Totaal 15 dagen en hotel halfpension

Vraag uitgebreide info

i NTC Super Reizen 040-436600
|t V^. __ TU-61R

TURKÜE
Plannen?

de specialevliegreizengidsvan / /Ano—*********'
Actieve rondreis MAROKKO, 22 dgn. ’ 1795.- mcl.

hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata v.a. 11-4.folder? Djoser (071) 126400Lid SG. AF-61R

'^■PETERSBURG en Scandinavië, prachtige 10-daag-
£ busrondreis nu al v.a. / 1199. Vraag onze bijzondere
*"sgids met veel betere busreizen. Speciale Reizen

050-145800/020-6202121, lid ANVR. SO-61R

:B^jl f A mfirmmmmmm^m mr Mi>'—<Mm-m\m-mWT^tmfST-m\
S^ MEER CONTACT MET LAND EN VOLK

INDONESIË-SPECIALIST BIJ UITSTEK
Onze nieuwe 100 pagina's dikke reisbrochure is uit!!
Belt u één van onze gespecialiseerde reisbureaus

070-3469723, 040-460400, 020-6263635
Ook te verkrijgen bij uw ANVR-reisbureau.

Indonesië Tours '92/93
nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten bijU|tstek ligtvoor u klaar! 112 pagina's kleurige informatie

over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,
inclusief alle maaltijden, excursies en

Nederlandse reisieiding.
Tevens hebben wij in dit programma rondreizen

opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië
en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag dia-presentatie in Heemstede.°ok komen wij in het land met onze diashow en wel in:

eindhoven 30-1 + 6-2 + 22-2 + 15-3; Maastricht 2-2;
Venlo 16-2; Heerlen 18-2.

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

De Boer & Wendel B.V.
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53 - 2101 HD Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/lATA
023-339151

XriEVE RONDREIZEN Sumatra, Java, Bali, Sundaei-nden en Sulawesi. 22-34 dgn. v.a. / 2995, mcl. vlieg-as, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata. Folder? Djo-
Xg^o7l-126400. Lid SGR. IN-61R

_m^EJ[^_\ B|
GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJNEN.
[«leuwe reiskrant 1992 met 15 dg. Thailand / 1.529.-; 15 dg*!anila ’ 2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. ’2.289. Incl.'ipket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië','—RAINBOWMQURS. Tel. 085-454918/430992.— AZ-61R

****Thailand rondreis v.a. ’2.198
4/22 dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust te-

?u9. Ned. beg., 1e kl. Vertr. elke week. 2-2 nog 6pi 17--$8 p|., 24-2 7 pi. Tekkel Air, 070-3468700.<omerspec. 21 dgn. ’ 2848 all-in, vertr. 12 en 19-7.V___ AZ-61R
v.a. ’ 1339.-; 15 dgn. "'hotel / 1795.-. Srii*nka: v.a. ’ 1425.-; 20 dgn. hotel UO f 1895.-. SchakelVlgyel & Tours, tel. 085-649548. AZ-61R

j-3dgn. elke week in 1992een onvergetelijke vakantie in
Ceribon, Djokja, Kalibaru en Bali + vol pens. +

+ retourticket KLM-GA. Voor maar / 2750.-.
'11. St. 'HET SCHONE STREVEN' L'wd., 058-137706.

IN-61R

ITALIË
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan //iflö^""^"

Noorditaliaanse meren
Zwemmen - surfen - fietsen - bergen - ci^ltuur - steden
200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en hotels

Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids).

BETERE BUSREIZEN ITALIË
7-daagse reis FLORENCE al v.a. / 399+ + +, ROME al
v.a. ’ 449+ ++ . Verzorgde excursiereis langs FLO-
RENCE, PISA en ELBA al v.a. ’ 699+ ++. Luxe cultuur-reis TOSCANE met verblijf in perfect ""hotel al v a

’ 895+ ++. 8-daagse reis VENETIË v.a. ’ 769+ + +
12-daagse rondreis BELLA ITALIA v.a. ’ 999+ + +. s-
daagse vliegreis ROME v.a. ’ 975+ + + . Bel nu voor
gratis reisgids! SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050--145800///020-6202121 of vraag uwANVR-reisadviesbu-
reau! IT-61R

GARDAMEER, ADRIATISCHE/TOSCAANSE KUST,
vak.-woningen, (sta)caravans en b.tenten. TOSCANA/
UMBRIA, 150 karakteristieke huizen en hofstedes, Gr.
broch. ITALIASELECT, Noordwijk, 01719-48887 lid
SGR. IT-61R— THÜRINGEN IN DE WINTER

I Ons hersteloord Tambach-Dietharz ligt aan de noordhel-
ling v.h. Thüringer Wald, 4 km onder de Rennsteig, tus-\ m 11 I sen Oberdorf en Wartburg, op een hoogte tussen 450 enXffj _Br 850 m. Wintervrienden bieden wij gespoorde loipes *r rodelbaan * sleetochten * skicursussen * skiverhuur *goedkope, goede hotels * vakantiewoningenen kamers
v. particulieren.

Informatie: Fremdenverkehrsamt. Hauptstr. 69, O-5809 Tambach-Diet-
harz, tel. 09-37622926312 en van Fremdenverkehrsvereln.
Bahnhofsti. 26. dagelijks va. 18uur tel. 09-37622926552.

Speciale aanbieding:
7 dgn.ad mooie Moezel in Reil va.
DM 250,- pp./HP mcl. wijnproeven,
in het weekend dansen in de histori-
sche gewelvenkelder
Tel.: 09.49.6542/2389.

Sankt Englmar.
Luttkurort - Wintersportplaats aan de
zonziide v.h. Beierse Woud - ideaal wan-
delgebied, comf vak. won. compleet in-
gericht v. 2-6 pers., sauna, solarium
tafeltennis, huisbrochure:
Englmarer Hol, 0-8449 St. Englmar,| tal.: 09.49.9962/578 ol 09.49.9965/512.

Het voorjaar i.h. Zwarte Woud be-
leven.
Vakantie in het romantisch gelegen
Ferienpark Tennenbronn.
Belt ol schrijft u ons:
Ferienpark Tennenbronn GmbH
D-7741 Tennenbronn - Tel.:

| 09.49.7729/588.

I Willingen. Hochsauertand
Woninginrichter verhuurt nieuwe model-
woningen m. tel en sat. ontvangst, rusti-ge, zonnige ligging in Willingen - Schwa-
leleld.
Tel.: 09.49.5632/6673.| Fax: 09.49.5632/6515.

plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan ///_*_7—* m>mßm^

Vrijstaande vakantiehuisjes aan het water te huur
aangeboden in prachtig recreatiegebied 50 km ten
zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden.
Voor informatie belt U: 05980-80515. HO-61R
BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. f 329. 8-daagse ver-
zorgde excursiereisv.a. ’ 599. 5-daagse vliegreizen v.a.
/ 849. Vraag onze gratis reisgids met alle informatie
over Verrassend Andere Vakanties. Speciale Reizen
Centrale: 050-145800/020-6202121 of vraag uw ANVR-
reisadviesburo! HO-61R

EEN VERBORGEN PARADIJS IN EUROPA
Onze nieuwe zomercatalogus is uit!

Balaton Travel, 073-416028.
HO-61R

DOBRINISHTE, bergdorp in Pirin. Ongerepte natuur,
part. app. ’25.- p.p.p.d. vol.pens. Tel. (01188) 2966

BUL-61R

POLEN, 10-daagse perfect verzorgde rondreis voor
slechts ’ 999. Dat kan alleen bij de Speciale Reizen
Centrale. Vraag onze gratis reisgids: 050-145800/020-
-6202121, lid ANVR. PO-61R

Aktieve rondreis Egypte, 15-22 dgn. v.a. / 1545, mcl.
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata. Folder
Djoser, (071) 126400. Lid SGR. EG-61R

EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor,
Aswan. Nu al v.a. / 1499 mcl. goedetoeristenklasse ho-
tels, alle excursies, volpension, 1e klas Wagons-Lits en
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale.
Vraag gratis reisgids: 050-145800/020-6202121, lid
ANVR. EG-61R

IJSLAND/SPITSBERGEN/
GROENLAND

Geniet van een overweldigende natuur.
Tijdens rondreizen en trektochten.

FINLAND/NOORWEGEN/ZWEDEN
Ontdek wat rust en ruimte is.

* Vraag naar het reisprogramma voor heel Scandinavië.

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen,

tel. 050-143200.
SK-61R—Wie voor de komende zomer een echt

buitenhuisje in
Noorwegen

zoekt, vraagt nu onze brochure:
'VAKANTIEWONINGEN IN NOORWEGEN' aan.

Bel 072-611580 voor uw keuze uit
meer dan 1000 'buitenhuisjes.

Buro Scandinavia
Lid ANVR, deelnemer Garantiefonds Reisgelden.

SC-61R

i Cottages & bungalows
in Groot-Brittannië

Keus uit 2000 woningen
Haal onze gratis brochure 'Blakes Country Cottages' bij

uw reisbureau of bel onze brochurelijn:

072-6153 87
Buro Britain

Lid ANVR - Deelnemer Garantiefonds Reisgelden
GB-61R

PRAAG, 8 dgn. bus, prima hotel UO v.a. ’ 335. SKIËN,
10 dgn. Reuzengebergte bus, hotel HP, vertr. 28-2,
f 450. Mevo Reizen Holten, (05725) 1547. TS-61R
VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Praag. Kmrs. in Praag
v.a. / 25.-. 8.0.8. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur.

TS-61R
VAKANTIEWONINGEN v.a. ’ 359 tot ’ 779 per week.
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800/020-
-6202121, lid ANVR.
GOEDKOOPSTE WINTERSPORT. V.a. 22 en 29 febr.
10-dgse. busreis met halfpension ’ 359 p.p. + buskos-

I ten, Balaton Travel, 073-425738. TS-61R

TSJECHOSLOWAKIJE SPECIALIST
7-daagse reis PRAAG reeds v.a. ’ 299++ + , 7-daagse
CULTUURREIS met perfect centrumhotel al v.a.

’ 599+ + +, 8-daagse verzorgde EXCURSIEREIS v.a.

’ 498+ ++, 12-daagse rondreis PRAAG & MORAVIË
v.a. ’ 899+ + + . Compleet verzorgde VLIEGSPECIAL
met KLM al v.a. ’ 599+ + + . Bel nu voor gratis reisgids!
SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050-145800///020-
-6202121 of vraag uw ANVR-reisadviesbureau!

TS-61R

Voor wie eens wat anders wil
TSJECHOSLOWAKIJE

gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij!
Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag.

verbluffend voordeel in bungalows, hotels,
appartementen en op campings 05700-35188.

EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS)
TS-61R

Voor de goedkoopste vliegtickets naar Amerika
Bel nu: EXOTIC TOP TRAVEL

Tel. (020) 6385746/6246340, lid S.G.R.
AC-61R

SPECIALE AANBIEDING CANADA
Luxe Campers of Huurauto's (evt. met kamp.uitr.) tegen
de laagste tarieven. Kano-trip in Br. Col. gecombineerd
met speciale K.L.M, arrang. tarieven.
V.a. 1 april: MONTREAUTORONTO ’ 1138.-; CAL-
GARY/VANCOUVER ’ 1668.-. Progr. bij REISBURO
8.8.1. GRONINGEN b.v., Vismarkt 30, 9711 KT GRO-
NINGEN. Tel. 050-128318/180246.

GRATIS 2 WEKEN CAMPER
zonder bijkomende kosten, van Californië naar NewVork. Camper.afleveren voor 15 mei in New Vork. Vlieg-reis: (indien u vertrekt voor 25 maart) Californië: ’ 1030p.p. Boeken voor 31 januari, op=op. Cadusa Reizen
Vinkeveen, tel. 02949-1635/3544. VC-61R

CURAQAO: voor een 'zonnig' vakantieverblijf. Alablan-
ca Apartments, voorz.. van zwembad, max. 4 pers. p.
app., huur v.a. $275.- p/w. Info en/of reserv. tel. of fax
040-119023. NA-61R

CORFU zomer '92 vak.woningen 2-8 pers. vlak aan zee,
v.a. / 145 p.w. evt. ook vlieg- of busreis. NIEUW: 7-dgse
vastelandtour, gratis folder. ROSS HOLIDAYS, tel.
05908-10019. Lid SGR. GC-61R

GRIEKENLAND
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / //w—Y—"^**""

Eiland THASSOS t.h. rustig ,—, -, \
gel. bung. bij zee en een- "in^^yf<^-\^§£iÖ=
trum. Inl. 075-211456. = j|4

CTPRÜS^
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan ///Mw—"^**^*

TUNESIË
plannen?
Haal de speciale vliegreizengids van / //wAf—mm%M%Mu

Naturistische
winter- en zomervakanties
Internatuur, (085) 617134

DB-61R

t\ ASIIKAF I
organiseert meer dan 40 verschillende
aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar

j) F verre bestemmingen van 2 tot 35 we-
afrika ken van f 1550 tot f 690°' Qezell'Qe.

zuid-amerika kleine groepen van 12 tot 17 perso-
china nen. Bel voor de nieuwe folder

hd VAR/SGR 020-6232450/6246085.

AVONTUURLIJKE REIZEN MET BAOBAB
Met Baobab dichter bij natuur en bevolking door actieve
manier van reizen met kleine groepen en mooie wande-
lingen. Hotelrondreizen, kampeerexpedities en safari's.

Indonesië, Maleisië, Thailand, Vietnam, China, India, Sri
Lanka, Midden-Oosten, Kenia, Tanzania, Malawi, Zim-
babwe, Botswana, Mali, Sahara / West-Afrika, Mexico,
Guatemala, Ecuador, Galapagos

Baobab wandeltrektochten met bagagevervoer door
niet-toeristische gebieden.

Madeira, Spanje, Gomera, Turkije, Tsjechoslowakije,
Bulgarije, Sinaï, Marokko, Algerije, Nepal, Costa Rica,
Kenia.

BAOBAB RONDREIZEN en BAOBAB WANDEL gidser
■ vraagt u aan bij:

TERRA TRAVEL
Haarlemmerstraat 24-26/1013 ER Amsterdam.
Tel.: 020-6275129/ Fax: 020-6245401 / Lid SGR/VAR

Een stapje opzij van het gangbare
Culturele en avontuurlijke rondreizen in het Midden-
Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ontmoet de
mensen in Egypte, Syrië, Algerije, Jemen, Iran, Oman,

Rusland, China, Maleisië en Indonesië.

Delta Reizen, de specialist
050 - 146200 D8.6 1R

AKTIEVE RONDREIZEN
Kleine groep met ruimte

voor eigen initiatief.
lerland/Wales/Shetlands/

Schotse Hooglanden/
Noorwegen/Thailand/

Indonesië/Egypte/
Brazilië/Alaska.

TRAVELLERS Lochem
tot 20.00, 05730-56607.

DB-61 R

Deskundig advies
voor de totale
wintersport

seOfinuu Ar-WAW
UUVemoJVO

Brunssum, Rumpenerstraat 31I tel.: 045-252247

STUNTAANBIEDING
Vluchten Amerika/Canada met gratis
verzekering (tot 50 dagen)!
Toronto v.a. ’ 890,00
Vancouver/Calgaryv.a. ’ 1250,00
New Vork v.a. ’1198,00
Miami v.a. ’ 1425,00
Los Angeles v.a. ’ 1498,00

Ook voor uw andere reizen!
MTS REIZEN
Akerstraat 9A, Brunssum,

tel. 045-272000

PANNONIA Travel heeft in-
ger. tenten-car.-cam-
pings, vak.won.-app. in
Hongarije en Tsjechosl.
08347-83988. OE-61R

Ardeche (z.Fr.) omg. Aubenas
v. part., riante villa, pan.uitz.,

bergen, vanaf 13 juni.
Tel. 05998/87227:

Beurs-
n ieu ws

De grote Dettileffs
nieuwtjes show
beleeft u nu bij ons.

IUJ^ITVCUVO
rekreatie b.v.

Haefland 19
Brunssum
tel. 045-270388

Pethleffs
Kwaliteit «ol doordachte ideeënI __.

■ '—ir-

Ontdek
de beste Indonesië en

Verre Oosten
brochure.

Boek uw verre vakantie bij reisburo Paul Crombag en u
weet zeker dat de reis van uw leven tot in dedetails
perfect verloopt.
De nieuwe Unitravel gids b.v. biedt 140 pagina's vol
groeps- en individuelereizen. U wilt alvast een
voorproefje? Bezoek dan onze boeiende en informatieve

INDONESIË-DIASHOW
op 3 februari a.s.

in de Stadsschouwburg te Heerlen, aanvang 20.00 uur.
Entreeprijs ’ 7,50 p.p., mcl. koffie in de pauze.
Kaarten en/of reserverenbij:

Heerlen Oranje Nassaustraat 3
045-740000

'&£%* sKerkrade Hoofdstraat 27
_?FI<^RI IPrflwlStóV-i 045-463636
«VilT M£M%*Tf Geleen Rijksweg Zuid 1dRAUL r*ÜgLP I 046-753355
CROMBAG Sittard Tempelplein 7a
wa^i rxr n..-.-- 046 526080VANDEBURGT Aken Blondelstrasse 10

0241-24646 a~

____■ J \\*J * f P _^L P P \ I'lfl k▼> 1 I I I »^H
_______________________________n*h.

t___ÉVPK
v _______^___Wt_m_ Exclusief: Op de mooiste campingsvan Frankrijk. Spanje.

mg: fJ& 'mÊtmWm m 'UXueuze 6-persoons bungalowtenten en splinternieuw
ll|||fp: BF stacaravans voor u klaar. U hoeft er dus alleen maar met

30Gt ''""'# '_m_——W^ 'ekker baan^ies of 'n net zonnetje zit.

kampeerspullen, want de bungalowtent of stacaravan is volledig 49
ingericht van eierdop tot koelkast en u slaapt ook nog op echte i__4_wÊ I

bedden. Om het zorgeloze gevoel compleet te maken, kunt u __JÊ wLm^ '- m
nu ook onderweg in onze bungalowtenten overnachten. m Ksw ,iT^

*" jw «. Fï :#/■ " ■mm—%^ " m .. *">>NL_ Elft ■Actief: Al onze campings zijn ingesteld op gezinnen met Ir *4fy;* Mr
_mm^WÊlÊm actieve kinderen. Natuur, cultuur, sporten spel '_% <*ÊL-- k^ÉjÊÊfSm
y___\ \\ üggen allemaal binnen handbereik voor een - -v^öv .^sL_= m
recwvUia betaalbare prijs. Vraag even onze brochure aan: 073 - 43 00 00

f VV^^^-^^AUTOVAKANTIES

_____rüf ______EttßK_ê^________ __f__Fr<_*'*k
vms^ **zSJto_ïm*\ ______r__r^_r *_i .er-- w*lNlsm*^^^^^^^^^mMmJvX^^H V'ml _? H Fm________>SfflWl ________J____.tr ___l__r '__!___Wr I ______________

Wij staan 7 dagen ~^il f-3 ~ Wm_m£WeA SsiHaÉ ■B>^^_.
jbub ________^________L. ' ~~-" Si______________________"^^^*^^iper week !_W_l .p»^ --imn.— 1 pi 3 I

persoonlijk K j Ml^S^3___fl___ÉHH_B_H —TMliflf'i'voor uklaar. /fiI®)! JA, STUUR MIJ DE GRATIS BROCHURE | —^1 I

I ta*"*mtPaM* —^rfS& ifT>^_____P^^__l___HU______^^________ïH"LllM'' mmnml*wjß^t Ww **_W&*Qi ■

Jg n gesloten envelop zonderpostzegel sturen aan EuioSiies. Antwoordnummer 10714,5200WBDen Bosch _*_^_^_^_^_^_^_^ * .
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■HHHPH| Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan,!
zijn onze vastrentende spaaraanbiedingen precies wat u zoekt. .——; ' """ \

■ Want met de vastrentende spaarprogramma's van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel bijzonder
_jÈE4*i&*»,>k » attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaarvoor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder koers-

|' JÉL^m^^.' _\ risico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn... ,
{§& ti^gghj^* m, ■ Kom eens langs.
fS-\% w± ___n^n
Wt*mW s^ ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. W\ {

Wi¥_Wk WCUIOuMC L/QIIIX. ■__■■_■_■

"t^^^vA w'i 2,in heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden:
---"4srsifflï!gß»^ _. >» * Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbfunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal:

Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63 -
Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath, Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067 -
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -
Oppenhoffallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schönforst, Trierer Str. 323-329, Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a,Tel. 09-49-2402/23091 - ■
Tel. 09-49-241/520021 -Techn. Hr ..ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2,Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen,Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058 j|l

VAKANTIE&.RECREATii.
n=t T*~\ i

j Sh»reisburo van hulst !
! is daadwerkelijk !
! het meest kompleet! i| Als grootste reisburo-organisatie van I
I Zuid Nederland )
| bieden wij u een totaal-aanbod aan reizen van vele "| gerenommeerde touroperators. M

Cruises
| HCC Athene, Piraeus, Myconos, Patmos, I
| Kusadasi, Rhodos, Heraklion, I
j Santorini/"City ofRhodos" Ij 8 dagen/VP j
| vanaf 1590,-p.p. I

(md. vlucht van en naar I
Amsterdam, evt Maastricht Amsterdam I
bijboeken). (35,-res. kst. p.p.) 1

Reisburo
Van Hulst Canarische eilanden en Marokko /

The Victoria" M ■■
15 dagen /VP H|j|9!

vanaf 1880,-p.p. MH____] Bi
Vertrek: 22 maart i* J(mcl. vervoer van en naar Nederland;
havengelden 150,-p.p.)

Zeetours Caribisch gebied; I
| Fort lauderdale, Puerto Rico,
| Virgin islands, Gorda, Tortola,
| St. Thomas, Bahamas/ I

Holland America Lijn /
| "Westerdam" / VP I
I vanaf 3720,- p.p. I

(havenbelasting 158,-p.p.)

J DeJonglntra Buscruise Middellandse zee; >|
Venetië, Piraeus, Rhodos, Heraklion,
Corsu, Manfredonia

! 10 dagen/VP
'La Palma'
Bij 4 pers. 1490,-p.p.
Bij 2 pers. 1820,-p.p.
(Havenbelasting 200,- p.p.
Vroegboekkorting tot 1 maart '92:
200.-p.p-)

j_ ® ww i|3^ reisburo vanhulst ihetmeestkompletereisburo >
I BEEK BRUNSSUM GELEEN I
I Wmkelcenler MakaOo KerVstraat 240 Martrtll4 IJ 046-378585 045-259292 046-749755

" GULPEN HEERLEN KERKRADE
' Ri|ksweg2s O. Nassaustraat 4 Theaterpassage 17
I 04450-1275 045-715555 045464800
j MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG 'I Kesselkade 63 Marlet37 Th, Dorrenplein 10
I 043-212741 046-512960 04406-16161

. .

U gaai toch ook naar
I T OTIRDFS3LjK-J %*J XV V-J JLi l-7

met "de Limburgse!
K9pM 6 t/m 13 mei, 4 t/m 11 juni,

llfj 3 t/m 10 sept, 11 t/m 18 okt.
H~H| 5 t/m 13 mei, 3 t/m 11 juni,
__j_jj_\ 2 t/m 10 sept, 10t/m 18 okt.

9^m 5 t/m 10 juni
SMHËNm 4 t/m 9 september

Belt u even voor gratis folder:

LIMBURGSE BEDEVAART
NAARLOURDES rfl
Bredestraatl3 .' |
6211 HA Maastricht i M ! .
Tel 043-215715
I _-_J

*stui4is*c EEN 6REEP UIT ONS ASSORTIMENT
SOMMIGE tt^nnnn kmst

riner n ace tot ’lO.OOO,- xlooo
rIKOI "vLAjJ Skodal3oL 13 B 4-drs 01-86 40km rood

Toyota Crown 2000 2.0 B 4-drs 08-71 95 km wit
OCCASIONS Volvo 340GL automaat 1.4 B 3-drs. 10-82 118 km bruin mVV/VTWIVIW Opel Kadett HB LS 16 B 3-drs 06-85 110km rood

il^-H^STI BMW32oautomaat 2.0 B 2-drs 05-78 130km blauwm.
Tp^j^JpPN Toyota CelicaKT LB 2.0 B 3-drs. 09-83 158km wit

,^--j£Vl CitroenßX 1.4 B 5-drs. 01-85 75 km beigem
mss2^> Daihatsu Cuore 850 08 B 3-drs 10-88 54 km rood
WM»\:| Volvo 340 DL 1.7 B 3-drs. 09-86 41 km wit

( ]^_\_}mM ’ 10.000,- tot ’ 15.000,-
-ni^MM' Toyota Corolla HB DX 1.3 L 3-drs. 05-86 108km wit

UCDDCM ToyataStarletXLD 13 B 3-drs 04-87 156km blauwm
MtDDCIM Toyata Corolla Sedan GL 13 B 4-drs 02-86 108km beige

_-___ . Toyota Starlet DX 10 B 5-drs 04-87 34 km wit

VEEL EXTRA Toyota Starlet XL 1.0 B 3-drs 03-89 43 km rood
VwGolfCL 1.6 B 3-drs. 05-85 105km rood
Toyata Corolla HB SXL 1.3 B 3-drs. 06-87 68 km graym._____ Toyota Starlet DL 1.0 B 3-drs. 12-88 78 km roodrrgjFl BMW 316 16 B 4-drs. 03-85 124km zilver m.iillJU—l BMWS2Si 2.5 B 4-drs. 03-86 122kmd groen

3 tOt 12 maanden Toyata Starlet DL 1.0 8 3-drs 04-88 27 km wit
Firct Place narantio Fiat Uno SKi 1.58 5-drs. 01-89 61 km rood
nrsi-uiass garanne AudiBoGT 1.88 4-drs 03-86 54km wit

Volvo340 DL 1.4 B 3-drs. 01-88 27 km rood
Ford Sierra Laser 1.6 B 5-drs. 02-85 87 km beige

’ 15.000,- tot ’ 20.000,-
-■"■"■«"f Audi 80 1.8 B 4-drs 03-87 71 km wit
APK en WN gekeurd Toyota Corolla LB XL 1.6 B 5-drs 03-88 61 km graym
indien nodig of gewenst FordFiestacu 1.1 b 3-drs.ll -89 25km wit

Toyata Carina GL 168 5-drs. 03-87 82 km blauwm
Nissan Sunny Coupe SLX 1.6 B 3-drs 03-86 82 km blauwm.. Nissan Sunny Sedan SLXD 17 B 4-drs. 06-88 118km zilver m.

RWEfl| Toyota Starlet Soleil 138 3-drs. 09-88 51 km graym.[illllal Toyota Corolla HB XL 1.3 B 3-drs. 09-88 48 km graym
/oc hranrl«stnf VW Polo Coupe 1.3 B 3-drs. 06-89 24 km rood

L i ♦«iK\* Toyota Corolla Sedan XL 1.6 B 4-drs 09-87 35 km blauwm.komplete afl.Deurt, Opel Kadett Sedan Club 1.3 B 4-drs.ol-89 43 km wit
kentekenregistratie, Toyota ceiica lb st 1 es. 3-drs. 09-86 as km wit
Officieel VW Goll Manhattan 16 B 3-drs 07-89 73 km d blauw
Bovaq-qarantiebewijs voivo44ogl 1.7b 5-drs 11-88 4ikmbiauwm.

voor slf>cht<; f 150 Toyota Corolla Coupe GT 1.6 B 2-drs. 07-86 78 km zilver

Meer dan ’ 20.000,-
Toyota Corolla HB XLi 1.3 B 3-drs 02-90 46 km wit, HHHHB Toyota Corolla HB XL 168 5-drs 01-89 47 km rood"JJ Nissan Bluebird HB SLX 20 B 5-drs. 03-89 70 km graym
Toyota Carina Sedan XL 1.6 8 4-drs. 01-89 52 km gray m

| ANWB gekeurd, Toyota Corolla HB Sol 1.3 B 3-drs. 11-90 27 km graym.
indien gewenst Toyota Corolla HB aut 1.38 3-drs.ol-90 17km rood m

Volvo 440 GT 1.7 B 5-drs. 03-89 52 km bruin m.
Toyota Carina LB XL 16v 1.6 B 5-drs. 09-89 37 km blauwm
Toyota Carina LB XL 16v 1.6 B 5-drs. 07-89 56 km rood m

t*]ttmfM Toyota Camry Sedan cxiv 20 B 4-drs. 01-89 49 km groen m
EiUÏIbI Toyota Camry Sedan V 6 2.5 B 4-drs 05-89 86 km zwart

ledere occasion Toyota Celica LB ST' '6 B 3'drs °6-90 65 km aMt

geleverd met de Diesel overzicht
nationaleautopas VWPassatLß 1.6 D 5-drs 03-84 190km groen

Mercedes 190 20 D 4-drs 08-88 62 km wit
Starlet XLD 1.5 D 3-drs 04-87 126km blauwm.
Nissan Sunny Sedan SLX 17 D 4-drs 06-88 118km zilver m.

P-~^W Toyota Corolla LB GL 18 D 5-drs 01-84 155km beigem.
| CJLU—J Toyota Corolla LB XLD 18D 5-drs 02-90 87 km graym

nrrncinnc ctaan Toyota Carina Sedan DX 2.0 D 4-drs 01-86 168km graym
uoudaiuir& aiddn Volvo Sedan 340 DLD 1.7 D 4-drs 01-89 40 km roodverwarmd binnen peugeot2osxld isd 5-drs 01-89 115km zwart

Toyota Landcruiser Long 3.0 D 5-drs 02-80 199km geel
Toyota Hi-Ace Comm Aut 24 D 4-drs 03-84 132km groen

■■__■■■ Toyota Hi-Ace Comm 24 D 4-drs. 10-87 112km rood
Ml;f:1
De koffie staat klaar _____^

" , 1
Donderdag koopavond —""" „ ounst'*êe 1

\ *«""**'*^"»*
tien' -1\ fin»"»"'"8 ____^o***.

Vw Toyotadealer

Automobielbedrijf MENGELERS-OIRSBEEK, Prov.weg Zuid 91

i mmmm^—m^—~—~m—~—~—*—*—*—*—m^—mm—wmmm~—~—~*. r~————————
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VW Jetta CL 4-drs. turbo diesel, metallic 1989 \
VW Passat CL 1.8 ltr. 4-drs. LPG metallic 1989 v
VW Passat CL Variant turbo diesel 1989 .I .VW Passat CL Variant 1.8/90 pk metallic 1990 vooral uw

| Audi 80 I.BS/90 pk, stuurbekr.,
centr. vergrendeling 1990 portretten
Audi 80 metallic, stuurbekrachtiging, schuifdak, ~
alu velgen, centrale vergrendeling 1991 stillevensBMW 320iautomaat, 4-drs., metallic,

j stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, recldlTie
electrischeramen 1986
Opel Omega 2.0 SE zwartmetallic 1987 Ook voor teken-enNissan Bluebird 2.0 ltr. SLX automaat 1988 wok voor teicen en
Mercedes 190 D 5 versn., metallic, schildercursus/begeleiding
stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, aan "UIS o**»

getint glas 1988
Mercedes 190 E alu velgen verlaagd. S grill,
centrale vergrendeling, stuurbekrachtiging 1989 I
LanciaYpsilon GT alu velgen, metallic 1989
Volvo 440 GL 4-drs., rood, als nieuw 1989 'Renault 19TR 5-drs., blauw 1990
Mazda MX 5 6000km, zomer-winterkap 1991 BTFT.T I T . 1 |
Deze auto's worden door ons volledig gegarandeerd.

Btml
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Ter overname aangeboden \^h Ll^J
KOMPLETE

AANNEMERSPAPIEREN ï^flWl■ .Vil i
ook voor Duitsland

Brieven onder nummer HK 187 F J& -vmmvmiiaiwimI L.D., postbus 2610,6401 DP Heerlen o*" L^^mm*

Binnen de Economisch Administratieve
Dienst, die zich momenteel in een
fusieproces bevindt, ontstaat opkorte
termijn een vacature voor een full-time

administratief medewerk(st)er
Functie-informatie
Het verrichten van alle voorkomende administratieve
werkzaamheden, waaronder het coderenvan
kas/bank/giro, memoriaal, alsmede de verwerking van
binnenkomendefacturen. Daarnaast worden (onder-
steunende) analyse-werkzaamheden verricht ten
behoevevan diverse rapportages en samenstellingvan
de jaarrekening. Tevens wordt een constructieve
bijdrage aan de administratieve organisatie verwacht.

Functie-eisen
Voor deze functie denken wij aan kandidaten met een
MEAO/MBA.-diploma. Vereist is relevante werk-
ervaring en ervaring met administratieve verwerkings-
processen. Voorts is kennis van het programma Lotus
gewenst. Daarnaast zijn persoonskenmerken als zelf-
standigheid en accuratesse zeer belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWC-groep 30, met een
uitloopnaar FWG-groep 35.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnenbij
de heer W. Cornielje tel (045) 76 27 9479 of 76 6140.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 5 februari worden
gericht aan de Personeelsdienst. De sollicitatie-
gesprekken vinden plaats op 13 februari.Vermeld in de
linkerbovenhoekvan uw brief MP-92021.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot Jaarlijksworden circa 20.000 patiënten
algemeen ziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in de
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. dagverpleeing;hetaantal polikliniek-

bezoeken bedraagt ruim 250.000.
Samen met het St. Gregorius-Ziekenhuis Aan het ziekenhuis is een medische staf
en Verpleeghuis Schuttershof maakt het verbonden van 100 specialisten. Met
deel uit van de Stichting Gezondheids- 2.000 medewerkers is het De Wever een
zorg Oostetijk Zuid-Limburg. grote werkgever in de regio.

DeM/er/e^^^enhuis

_^-___m)_ BMW-dealer Kera in Kerkrade floreert. Zozeer, dat we in onze
_m _y_\_fm^__ werkplaats aan versterking toe zijn.

_W W—W Daarom zoeken we een

EERSTE MONTEUR
en een

TWEEDE MONTEUR
Onder de motorkap schuilt jouw domein: de krachtbron van
elkeBMW. Daar jeenergie in steken heeft iets bijzonders. Want
jewerkt met auto's en apparatuur die het voorbeeld zijn van de
laatste stand der techniek.

Als EERSTE MONTEUR heb Als TWEEDE MONTEUR heb
je een opleiding op MTS- je LTS met tweede-monteurs-
niveau of gelijkwaardig. Door opleiding, maar iets minder
ervaring weet je goed diagno- ervaring. Je kennis van alge-
ses te stellen. Je kennis van mene autotechniek maakt het
moderne auto-elektronica je gemakkelijk om diagnoses
helpt daarbij. Je hebt natuurlijk te stellen. En het spreekt voor
rijbewijs B. zich dat je rijbewijs B bezit.

Om een all-round BMW-monteur te worden, zorgen BMW Ne-
derland en Kera voor intensieve verdere training en opleiding.

L Belangstelling? Schrijf dan een bondige brief of maak telefo-
nisch een afspraak:

AUTOBEDRIJF KERA B.V.
De heer J.M.L. Meessen aW
Kerkradersteenweg 5 _W
6466 PA Kerkrade, tel. 045-452121 ow _W

Offermans Financieel Bemiddelings Bureau B.V. WkJÊkm

Gevraagd

Limburgse makelaar-taxateur
onroerende zaken m/v

*welke zich een zelfstandige toekomst wil opbouwen.
Met de medewerking van Offermans B. V.'s.
Alle startmogelijkheden aanwezig.
Hij die denkt deze uitdaging aan te kunnen kan schriftelijk en/of
persoonlijk contact opnemen met de heer Offermans Sr.

Offermans Financieel Bemiddelings Bureau B.V.
Rijksweg Zuid 1708
6161 BV Geleen
Tel. 046-740535, 740555

f—— —— **\^

rZrA VERPLEEGHUIS
ZJÜdI SCHUTTERSHOF

BRUNSSUM £w
Hef verpleeghuis Schuttershol &. 0j
sc/wW over 224 bedden verdek L
over 6 verpleegafdelingen, waart1*!
er 3 bestemd zijn voor somatisïï /)
zieken en 3 voorpsychogeriatrisch j'
bewoners. Voorts /'s er een afdelM j<f
dagbehandeling. Samen met het &■ *i
Gregoriusziekenhuis te Brunssü1" ty
en nefDe Weverziekenhuis te Hetf' <i<
/en, maken wij deel uit van de Sticft (£
f/ng Gezondheidszorg Oostew h;
Zuid-Limburg. b(

~ *In verband met het vertrek van 1' «
huidige functionaris ontstaat m.i.v-'
april 1992 de vacature van:

opleidingscoördinator J
ziekenverzorging m/v

voor 20 uren per week

Funktie-inhoud:
De opleidingscoördinator: y
- is verantwoording verschuldigd a^ »j

het hoofd verplegingsdienst verplet? ?
huis en coördineert de inservice opT *
ding tot ziekenverzorgende, geeft I*" (
ding aan twee praktijkbegeleiders & ()
afhankelijk van de nog te bepal*" b
plaats in de organisatie, aan de ad"*' .
nistratieve ondersteuning:

- is verantwoordelijk voor de afstemm^ tf
en de integratie van het theoretisch & Il
praktisch gedeelte van de inserviceoPj (,
leiding ziekenverzorging, nl. Ij* k
schoolwerkplan en het praktijkwer*' ,
plan e.e.a. in samenwerking met fl* *>
sectorhoofd van de centrale school 9*" ,*
zondheidszorg .De Wildenbroeck"_ 8
het hoofd verplegingsdienst van Il* E
verpleeghuis;- informeert het hoofd verplegingsdier* ,
over de ontwikkeling van het verpleeg P
kundig onderwijs en draagt zorg v0& tl
de richtlijnen en procedures die hief' I
voortkomen;

- onderhoudt regelmatig contact tf"' I
onderlinge afstemming van werkzaa1""
heden met de opleidingcoördinaWj .A-verpleging, centrale school de „Wj ■denbroeck", interne functionarissen "Jj Imet functionarissen van, externe i" .'
stanties; .- draagt zorg voor de bij- en naschok
van de personeelsleden van het ver
pleeghuis, voor zover deze gegev^
wordt vanuit de Centrale School;- is mede belast met de werving en s**
lectie van leerling ziekenverzorgend*1;
in nauwe samenwerking met de secf
personeelsconsulent.

Funktie-eisen:- diploma verpleegkundige of HBO-V;- afgeronde docenten en/of lerarenoplBl"
ding;- brede ervaring metminimaal enkele C
ren werkervaring binnen een verplet
huis;- affiniteit met leidinggeven;- goede contactuele vaardigheden;

- grote mate van zelfstandigheid e
doorzettingsvermogen;- gezien het karakter van de funk"*
dient de opleidingscoördinator flexif*
inzetbaar te zijn. ,

Salariëring zal geschieden op basis v*n I
FWG-indeling funktiegroep 50 en B*j |
draagt minimaal ’ 3035- en maxime |

’ 4648- bruto per maand bij eenfulttirrt*
dienstverband. Het betreft een contra"
vooronbepaalde tijd. De overige arbeid5'voorwaarden zijn conform de CAO-z'6' I
kenhuiswezen. |
Inlichtingen over deze funktie word«n |
gaarne verstrekt door dhr. W. Hospas' ,
hoofd verplegingsdienst verpleegtll" 'Schuttershof, tel. 045-279243.
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 8 lr
bruari 1992 gericht te worden aan <j?
afdeling personeelszaken, postbus 25'
6440 AG Brunssum. os*'v l

UNIQUE UITZENDBURO ZOEKT

BEDRIJFSLEIDER m/v
uit de regio Roermond voor een bouwmarkt aldaar.
Ervaring in deze branche is een must. Je gaat leidinfl
geven en een eigen winkel geheel zelfstandig beheren-
Leeftijd: 30-40 jaar. De mogelijkheid voor een vos'
dienstverband is aanwezig.

ZELFSTANDIG
MEDEWERKSTER m/v j
voor een assurantiekantoor te Landgraaf.
Ervaring in het assurantiewezen is een eerste vereiste.
Je gaat geheel zelfstandig werken in een bijna volledig
solitaire functie.
Leeftijd: 25-35 jaar. Een vast dienstverband behoort t°'
de mogelijkheden.

PRODUKTIELEIDER m/v
voor een frisdrankindustrie in de omgeving van Heerlen-
Ervaring in deze branche is noodzakelijk, alsmede cc"
opleiding op HBO-nivo. De woorden management e<t
communicatieve vaardigheden zijn jou niet vreemd. >e
gaat leiding geven en de kwaliteit optimaliseren..
Leeftijd: 30-35 jaar. Deze uitzendbaan kan mogeür
overgaan in een vast dienstverband.

t> unique uitzendburo
Emmaplein 2, Heerlen

tel. 045-718170I -s
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