
Zoekt u zakenrelaties
in de regio?

Lees dan a.s. dinsdag 17 maart
onze exclusieve pagina

van bedrijf tot bedrijf

Kleversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,60

Limburgs Dagblad
%dag 14 maart 1992 74e jaargang nr. 63.

vandaag
van de waarheid

in Albanië
PAGINA 5

Simons speelt het
spel niet tactisch

PAGINA 7fcflL.l.MJ.Hlliil
Sportcentrum Sittardv©cht om erkenning

PAGINA 23

sport

Breukink onttroond
in Tirreno-Adriatico

PAGINA 29

Seizoenstart
wieleramateurs

PAGINA 31

John van Etteren,
vallen en opstaan

PAGINA 32

vrijuit

Met zijn twintigen
in een woelig nest

PAGINA 33

Op de Bies klaar
voor 21-ste eeuw

PAGINA 35

Moet Nederland
ondergronds?

PAGINA 37

Vals geld gemakkelijk
te herkennen

PAGINA 39
Denkwijzer
PAGINA 41

LD-wetenschap
PAGINA 43

Lot grot in handen
van koning Boudewijn

PAGINA 48

ID-puzzelactie
J-ERLEN - Ruim 2100 puzze-rs zonden de oplossing vanSjjfcel 13 van de grote Limburgs
j^blad-puzzelactie in. Dat bete-rt wederom een opbrengst van
?-%e duizenden guldens voor
Roeide goede doelen, het Fran-

in Valkenburg-Hout-
r!* en de Stichting Jo Hansen-*ïs in Meerssen.

.^daag staat puzzel 15 in de
J^t- De oplossingen daarvan
J^ten uiterlijk donderdag 26

in ons bezit zijn, wilt u mee-
Jjjten naar een van de tien

waaronder de prijs
-'!■ duizend gulden en de hoofd-Js> na twintig puzzels, van vijf-

gulden.

T'oplossingen van pu2zel 14, uit
I* krant van zaterdag 7 maart,
J^en nog worden ingestuurd

donderdag 19 maart.
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het weer

\\?\ Maartse buien
\lq aag zijn er buien met ha-
)i,e en mogelijk met natte
Veuw. De kans op onweer is

' Si>aanwezig" T'Jaens buien, w^t de wind toe tot storm-
O'g (windkracht 8). Voor de
iijt 's de wind (vrij)-krachtig
lijLeen west tot noordweste-
-I*o,^ richting. De temperatuur
Iti^-- niet boven de 7 graden.

/\h nacn* van zaterdag op
' lot aR daalt de temperatuur
f \*Qnd het vriespunt. Zon-

tji? leemt de wind af tot ma-
blljVrij krachtig en ook de

' enaktiviteit neemt iets af.
'lth*°n laat zich wat meerbij?■ maar de temperatuur
■W met 6 graden aan de lage
BW\tr Verdere informatie be-
L'^nde het weer in Limburg
! bellen 06-91122346.

Ontwerp
Uitgangspunt daarbij blijft het door
Nederland vorig jaar ingediende
ontwerp-verdrag. De kwestie van
de waterverdragen speelt al dertig
jaar, maar pas de laatste vijf jaar
wordt écht onderhandeld. Neder-
land wildeen schone Maas en Schel-
de - belangrijk voor ons drinkwater
- en vooral Vlaanderen wil een die-
pere Westerschelde om de Ant-
werpse haven beter toegankelijk te
maken.

De grote dwarsligger in het geheel
was steeds Wallonië, dat weinig
deed om de Maas schoon te maken
en geen boodschap had aan de
Vlaamse belangen bij de Wester-
schelde. Volgens minister Maij-
Weggen is er nu een duidelijkeken-
tering merkbaar.

Veel misverstanden tussen Neder-
land en Wallonië zijn opgehelderd.
Volgens Maij-Weggen doen de Wa-
len nu duidelijk hun best om de
waterkwaliteit van de Maas te ver-
beteren. Zo zal uiterlijk in septem-
ber dit jaar een systeem van waar-
nemingspunten zijn geïnstalleerd,
waardoor direkt kan
worden opgespoord.

Zware aardbeving
in Turkije

ANKARA - Bij een zware aardbe-
ving gisteravond in het oosten van
Turkije zijn mogelijk honderden
mensen omgekomen.

De aardbeving van 6,2 op de schaal
van Richter heeft volgens de Turkse
minister Omer Barutcu 300 tot 1.000
mensenlevens geëist.

Het epicentrum van de beving lag
925 kilometer ten oosten van Istan-
boel. Erzincan was in 1939 het to-
neel van de ernstigste aardbeving
uit deTurkse geschiedenis, dietoen
aan 30.000 mensen het leven kostte.

De waarnemend gouverneur van
Erzincan meldde op de militaire ra-
dio dat de stad na de beving volle-
dig in duisternis is gehuld, terwijl
het circa vijftien graden vriest. De
militaire radio is de enige verbin-
ding met Erzincan die nog functio-
neerde. Via de radio werd een op-
roep gedaan tot het sturen van
doktoren en bulldozers.

Maij- Weggen wil dit jaar waterverdragen met België afronden
Controle op waterkwaliteit Maas

Van onze correspondent

BRUSSEL - Achter de al ja-
ren slepende onderhandelin-
gen tussen Nederland en Bel-
gië over de zogenaamde 'wa-
terdragen' moet voor het eind
van dit jaar een punt gezet
worden. Dan moeten afspra-
ken zijn gemaakt over een af-
doende controle op de water-
kwaliteit van de Maas en de
Schelde en kan Nederland be-
ginnen met de door de Vla-
mingen zo gewenste uitdie-
ping van de Westerschelde.

Minister Maij-Weggen (Verkeer en
Waterstaat) heeft daarover gisteren
in Brussel afspraken gemaakt met
haar Vlaamse en Waalse collega's
van Milieuzaken, Norbert De Batse-
lieren Guy Lutgen. Nu zijn dergelij-
ke toezeggingen de voorbije jarenal
herhaaldelijk gedaan, maar de drie
ministers menen dat er nu eindelijk
echt genoeg reden is om te denken
dat hun verwachting bewaarheid
zal worden.

Pvda kiest Rottenberg
met grote meerderheid

Van onze parlementaire redactie

NIJMEGEN - Felix Rottenberg en
Ruud Vreeman zijn met een over-
weldigende meerderheid gekozen
tot voorzitter respectievelijk vice-
voorzitter van de PvdA. Ze kregen
beiden ongeveer negentig procent
van de stemmen op het partijcon-
gres in Nijmegen. Rottenberg en
Vreeman gaan het partijvoorzitter-
schap nu samen en op gelijke voet
vervullen.

Al lang voordat aan het eind van de
middag de uitslag van de stemming
werd bekendgemaakt, stond vast
dat het duo gekozen zou worden.
Toen 's ochtends een vijftiental af-
gevaardigden stemverklaringen af-
legden, bleken die vrijwel alle ten
gunste van Rfottenberg en Vreeman.
Slechts een enkeling hield een plei-
dooi voorkandidaat Bob Suurhoff.

In zijn toespraak tot het congres
hield Vreeman een vurig pleidooi
voor herstel van de verhoudingen
met de vakbeweging. Mensen in de
vakbeweging en in de PvdA die
zeggen dat beiden zonder elkaar
kunnen, zijn kortzichtig, en apert
onjuist bezig, aldus Vreeman. Sinds
de door de PvdA gesteunde ingre-
pen in de wao, is de verstandhou-
ding danig bekoeld.

Zonder steun van de vakbeweging
kan de PvdA onmogelijk het door
haar gewenste beleid voeren. Bo-

vendien vertegenwoordigt de PvdA
een grotere macht als zij zich ge-
steund weet door de vakbeweging,
en is zij de grootste progressieve
massa-organisatie, aldus Vreeman.

Felix Rottenberg hield een pleidooi
voor samenwerking met Groen

Links en D66 om een linkse door-
braak in Nederland mogelijk te
maken.

Zie verder pagina 7

"Ambitieus en confronterend
op zoek naar hetcompromis

" Vreeman(links) en Rottenberg steken samen triomferend de voorzittershamer de lucht in, ter-
wijl aftredend waarnemend-voorzitter Castricum tevreden toekijkt. Foto: anp
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VS rukken
op in Golf

WASHINGTON - Een vliegdek-
schip van de Amerikaanse mari-
ne rukt op in de Golf als een
'duidelijk signaal' aan Irak dat
het moet meewerken aan de ont-
manteling van wapens voor mas-
savernietiging. Dat heeft een
woordvoerder van de Ameri-
kaanse marine gisteravond laat
bekendgemaakt.

De woordvoerder wilde niet in-
gaan op een bericht van het tele-
visiestation CNN dat het Ameri-
kaanse ministerie van Defensie
een lijst heeft opgesteld van nu-
cleaire, ballistische en chemi-
sche en biologische doelen in
Irak. Functionarissen van het
Amerikaanse ministerie van De-
fensie volstonden met de mede-
deling dat de VS donderdag de
Golf zijn binnengevaren met het
vliegdekschipThe America en in
zijn kielzog de kruiser Norman-
dy, het fregat Simpson en twee
bevoorradingsschepen.
Medewerkers van het ministerie
van Buitenlandse Zaken zeiden
gisteren dat de komende weken
cruciaal zullen zijn.
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Bartels en De
Nooijer in Simera
MAASTRICHT - Galerie Simera,
Bogaardenstraat 40b in Maastricht,
werkt voortaan samen met galerie
Signe, waarvan de Heerlense ves-
ting onlangs werd gesloten. In de
Maastrichtse expositieruimte be-
gint vanmiddag om 17.00 uur een
expositie met schilderijen van Paul
Bartels en fotografie van Paul de
Nooijer. De tentoonstelling loopt
tot en met 18 april, Simera is ge-
opend van woensdag tot en met za-
terdag van 13.30 tot 18.00 uur.
Anno 1992 manifesteert Paul Bar-
tels zich als individu en niet meer
binnen een groep. Het communica-
tieve aspect is echter nog steeds
nadrukkelijk aanwezig in zijn werk.
Daarbij manipuleert hij voortdu-
rend de 'werkelijkheid' en speelt hij
met 'het herkenbare. Hij maakt ge-
bruik van sjablonen die beeltenis-
sen ontdoen van hun oorspronkelij-
ke betekenis.
De Zeeuwse fotograafPaul de Nooi-
jer trok vooral aandacht door zijn
vaak absurde fotografie. Hij ge-
bruikt foto's om ons te misleiden.
De moraal van De Nooijer is: 'Noch
de fotografie, noch de werkelijk-
heid zijn objectief. Logisch dat zijn
beelden en gedachten tot een meer-
voudige interpretatie aanleiding
geven. Maar vooral geeft hij de com-
plexiteit van onze werkelijkheid
aan.
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kunst

Grote en hevige schilderijen in galerie Dis

De metamorfose van Doris Beeke
DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Op de vijftien kunstwerken in galerie Dis,
Tafelstraat Maastricht, geen sierlijke en onleesbare signatuur
maar twee letters en een cijfer: D.8.92 - voor Doris Beeke.
D.8.92 blijkt voor heel wat anders te staan dan, laten we zeg-
gen D.8.70, voor Doris Beeke bij gelegenheid van een tentoon-
stelling van Hub Levigne en zijn studenten.

De bekende grafica van destijds is
in galerie Dis niet meer te vinden:
D.8.92 staat voor een schilderes van
grote en hevige schilderijen in acryl
op paneel. Men gelooft zijn ogen
niet. Heel de figuratie, al de verha-
len die haar grafische werken des-
tijds zo makkelijk benoembaar
maakten als platen in een album,
zijn uit haar produktie verdwenen.
Wij herinneren ons etsen en zeef-
drukken met titels als Chihuahua,
De Rechtszitting, en zo iets drama-

tisch als 'Kidnapping in Lambare-
ne'. Haar grote en hevige schilde-
rijen hebben nauwelijks een titel.
Het meest verbazende is dat zij met
haar in nauwelijks een jaarontstane
collectie verschijnt alsof ze nooit
iets anders gedaan heeft dan ge-
schilderd - zo zeker van haar beeld-
taal en zo geroutineerd in de om-
gang met het medium.

Zelf wil zij wel verklaren dat de ver-
andering niet zo onverhoeds is ge-
komen als de kennisgeving van
galerie Dis wil doen geloven - te-
vens uitnodiging voor een derde
kunstevenèment om vier uur in de
binnenstad. ledereen had kunnen
waarnemen dat de formaten van
haar grafiek een soort reuzengroei
vertoonden - en dat haar 'ontwer-
pen' en procédés, zo ingewikkeld
werden, dat het profijt van derepro-
duceerbaarheid nog . nauwelijks
werd ervaren. De afwerking van
haar bladen werd een handvaardig
en bewerkelijk gedoe: toevoegingen-
met potlood en penseel - zoals in
de bekende serie van met drape-
rieën beklede manspersonen -'
maakten ze min of meer tot unica.

Zij moet zich in de achterböuw van
het huis in Itteren, dat zij met Geert
Mols en twee basisonderwijs genie-
tende kinderen bewoont, lang in
stilte in de schildertechniek hebben
bekwaamd. Zij heeft aan de am-
bachtelijke eisen van het grafische
vak vanaf haar opleiding in Krefeld
steeds met geduld en gehoorzaam-
heid voldaan, maar ze spreekt van
het werken met penselen en verf als
van een bevrijding. Zij placht voor
haar grafische bladen een ontwerp
te maken, een soort draaiboek.
Kleur kwam er slechts aan te pas
via uitgezaagde delen in de drukpla-
ten. 'Het idee dat ik gewoon voor
een doek kan gaan staan zonder
plan, dat ik kleur kan opbrengen,
wegvegen, overschilderen, niet we-
tend waar ik uitkom, dat ervaar ik
als een grote bevrijding: alsofik een
jasje heb uitgetrokken dat te nauw

was. Het lijkt op een revolte: 'Ik
was het beu; ik heb nu zoveel meer
energie ter beschikking; ik ben een
blijer mens.

Een nieuwe carrière voor Doris
Beeke? De vrijheid lijkt zowel haar
creativiteit als haar moederschap te
verrijken. Zelfs de jammerlijke on-
dergang - in het centrumplan -

vensjaren vertegenwoordigt, uiter-
aard niet afgezworen, al wil zij wel

bekennen dat bij de keuze van het
ambacht ooit de ouderlijke behoed-
zaamheid eenrol heeft gespeeld. De
vrijheid in Krefeld was kleiner dan
aan de Jan van Eyck-academie on-
derLevigne.
Wie Doris Beeke niet kent, ziet haar
schilderkunstig oeuvre bij Dis aan
voor dat van een schilder met een
loopbaan van jaren. Het sluit naad-
loos aan bij de actuele schilder-
kunst en spreekt op eigentijdse
toon. In post-modernistische trant
voelt het zich niet geroepen bood-
schappen te verpakken of te beto-
gen.

van het Heerlense creativiteits-cen-
trum waaraan zij als docente is ver-
bonden en waarin zij haar verhaal
doet, schijnt haar niet te drukken:
nog meer vrijheid dus, en nog meer
tijd. Intussen wordt het grafische
oeuvre, dat bijna vijfentwintig le-

Wat het overdraagt is 'joie de
peindre'. Niet de emotie die aan het
schilderij gestalte gaf, maar de emo-
tie die het schilderen opriep: „Ik
denk," zegt ze, „dat bij het maken
van een schilderij, puur als dingvan
vorm, verf en gebaren, een bewo-
genheid wordt opgeroepen. Een
schilder speelt zijn rol in het gebeu-
ren als een acteur in een drama: de
gloed ontstaat al doende." Maar een
kijker zal speuren naar meer; naar
aanwijsbaarheden, feiten en verkla-
ringen, op zijn minst naar associa-
tieve gewaarwordingen.

" Schilderij van Doris Beeke, te zien in galerie Dis

Magisch
Misschien refereren een aantal wer-
ken op papier nog enigszins aan het
grafische oeuvre. Zrj zijn dicht be-
schreven met gerichte strepen als
vogelveren en daartussen grote en
kleine kruisen in kleur. Zulke te-
kens of symbolen als een slakken-
huis tonen ook de schilderijen.
Soms zijn ze heel magisch, soms
licht humoristisch als in een ruitpa-
troon met veel geel iets wat lijkt op
het kinderspel van boter-kaas-en-
eieren.

Een fascinerend tweeluik draagt
iets over van een landschap waarin
een vaag hemellicht spiegelt in het
water en waarnaast rietstengels
recht oprijzen in fraaie kleurstellin-
gen van grijs, olijfgroen en rosé.
Een ander paneel suggereert een
vergezicht in eenroodzweem als ge-
zien door het vizier van een nacht-
kijker. Weer een ander - het rood
overheerst in de achterzaal - roept
dreiging op als een vuurspuwende
berg tegen de nachthemel.

De dichter Frans Budé schreef ze-
ven gedichten op zeven naamloze
schilderijen; 'De Bergtop' was er
een van. 'De berg die je begaat, de
weg/ langs vuur en as, zoals vrou-
wen/ klimmen tussen amaryllen/
droge bloesems in het haar.
Het zijn geen droom-uitleggingen
maar nieuwe dromen. Men kan er
vanmiddag naar luisteren. Zo werkt
de abstracte schilderkunst: zij sen-
sibiliseert zowel de maker aLs de
kijker.
Een verrassing bij galerie Dis; schil-
derijen van Doris Beeke; tot 17
april.

Monet-expositie in Luik
Lui hrftereidt zich voor op een kleine
invasie van kunstliefhebbers. Tot
en met 10 mei is er een overzichts-
tentoonstelling met veertig werken
van de Franse impressionistische
schilder Claude Monet (1840-1926)
te zien.

De organisatoren hopen op zon
60.000 bezoekers om uit de kosten
te komen. Als extra attractie is het
plein voor de Salie Saint Georges,
waar de doeken hangen, omge-
doopt in Place Monet. Daar is ook,
voor zover mogelijk, een kopie aan-
geplant van de beroemde tuin van
Giverny, Monets 'thuisbasis.

De doeken komen uit tien landen,
waaronder de Verenigde Staten, Ja-
pan, Frankrijk, Zweden, Groot-Brit-
tannië en Nederland. Francoise
Dumont die de expositie samenstel-
de, zegt erin geslaagd te zijn enkele
bekende werken naar Luik te halen,
maar ook een aantal interessante
minder bekende doeken.
Voor Luik is het de eerste grote ex-
positie sinds de tentoonstellingen
over Toulouse-Lautrec in 1978, Mo-
digliani in 1980 en Cézanne in 1982.
De stad hoopt zo najaren van finan-
ciële ellende haar reputatie op te
vijzelen.

" Dans le Marais de Giverny, schilderij van Claude Monet
ui I in in ii iin in ili

dankbaaiß
gebruik gemaakt van sponsors maatschappij Sabena. Het verzeke-
zoals het staalbedrijf Cockerill- ren van de doeken kostte alleen al
Sambre en de nationale luchtvaart- 300 miljoen gulden. De entreegel-

den - een kaartje kost ruim tien
gulden - zullen derest van de kos-
ten moeten dekken.

Peukjes met
ontbijtspek

DOOR HUUB MEIJER

Let bij aankoop op dat de peul-
tjes niet 'slap' zyn, ze liggen dan
waarschijnlijk al te lang.

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 250-300 gram peulljes, 50
gram ontbijtspek, boter, mes-
punt gemberpoeder (djahé).

Haal de peultjes af.
Breng de peultjes met weinig
water en zout aan de kook en
kook de groente beetgaar in ca.
8-10 minuten.
Bak ondertussen de plakjes spek
bruin en krokant.
Neem ze uit de koekepan, leg ze
even op een vel keukenpapier en
verkruimel ze na afkoeling.
Giet de peultjes af en voeg een
klontje boter toe.
Voeg het gemberpoeder toe en
schud de groente een aantal ma-
len om.
Bestrooi de peultjesvoor het ser-
veren met het verkruimelde
spek.
Lekker met tartaar en gekookte
aardappelen!

exposities
Mahl '92 in Theater
aan het Vrijthof
MAASTRICHT - Ter gelegenheid
van de opening van het Theater aan
het Vrijthof wordt vanmiddag om
16 uur de expositie Mahl '92 ge-
opend. Er zijn werken te zien van
kunstenaars uit Aken, Hasselt,
Heerlen, Luik en Maastricht: Mady
Andrien, Paul Brandts, John Croo-
nenberg, Robert van der Eycken,
Vera van Hasselt, Piet Killaars,
Jupp Linssen, Désirée Tonnaer en
Hans van der Weijden.
De titel verwijst naar het samenwer-
kingsverband tussen de genoemde
steden, de nieuwe start van een se-
rie tentoonstellingen in de exposi-
tieruimte en de foyers van het
Theater en de Euregionale rol die
het Theater aan het Vrijthof in de
toekomst wil gaan spelen. Er zijn
vooral plastieken te zien. De enige
uitzondering vormt het werk van
Maastrichtenaar Paul Brandts, die
schilderijen toont.

'Bedels aan
Banden'
MAASTRICHT - In Galerie Amar-
na aan de Rechtstraat begint mor-
gen de expositie 'Bedels aan Ban-
den. De landelijk reizende tentoon-
stelling kan tot en met 18 april
bezichtigd worden van dinsdag tot
en met vrijdag van 11-18 uur, zater-
dag van 11-17 uur.
De oorsprongvan het begrip 'bedel-
tje' ligt volgens de literatuur bij sie-
raden met een religieus karakter,
zoals de Egyptenaren die lang voor
onze jaartellingen droegen. Kettin-
gen met één of meer kleine amulet-
ten zouden angsten bezweren en
geluk en bescherming afdwingen
bij de hogere machten.
De verschillen tussen de moderne
bedel en die van lang vervlogen tijd
zijn evident. Tot de jarenzestig wor-
den bedels de groterage op sieraad-
gebied, de meeste werden in serie-
produktie gemaakt.
Vier bekende ontwerpers vervaar-
digden een basisarmband: Peggy
Bannenberg, Marion Herbst, Her-
man Hermsen en Coen Mulder. Een
aantal ontwerpers werd geselec-
teerd en gevraagd hierbij bedels te
ontwerpen.

verder...
... is het museum Spaans Go
vernement, Vrijthof 18 in Majfe
tricht, tijdens 'The Europe" £
Fine Art Fair' extra geope"
Vanaf vandaag tot en met >ja
maart is het museum ook v*
daag en morgen van 13-17 u' in
toegankelijk voor publiek. In'
vitrines van de galerij is een V jj
zameling tin uit de collectieW fe
ner-de Wit geëxposeerd. Verj 'j,
is in de Régence-kamer de t* y*
gedekt met tafellinnen, zilV tj
glaswerk en porselein uit de &
lectie. ö... loopt in het Gemeenten* j
seum, Andersonweg 4 in R0* jj
mond vanaf vandaag tot en i" g
17 mei een expositie met W» |
van Marinus Fuit. Het muse^j,
is open dinsdag tot en met vf sdag van 11-17 uur, zaterdag'
zondag van 14-17 uur.... opent Kunsthandel Ferdina* J
Smeets aan de Dorpstraat 19**
in Noorbeek morgen om 15
een tentoonstelling van Alex Jguers. De tentoonstelling \o<m
tot en met 13 april, de kunstMß
del is open van woensdag totS
met zondag van 11-17 uur. .'... wordt in Dr Brikke Oave, 1"*
deplein 5a in Brunssum tot(
met 29 maart werk getoond jj
de Braziliaanse kunstenares w
cia Maria Gondim Rodrigi"
Dr Brikke Oave is open *!
maandag tot en met vrijdag 1""
uur, 14-17 uur en 19-21 uur <
verder op zondag van 15-17 uU>... zal er in het nieuwe atelier *"Ben Bonke, Eyserheide 35aj
Eys morgen van 14-18 uur e-v
expositie te bezichtigen zijn s
een selectie van eigen w^waaronder sieraden en schil"l{
rijen. 6... exposeert Frank Lengyetu'
tot en met 27 maart - tijde1'
kantooruren - in het Bestuf* *i
centrum van Brunssum. . t>... worden in Galerie 'Het #!]
kraam', Akerstraat 124 in BrU"
sum vanaf morgen 14 uur tot' Q
met 5 april werken tentoo^ :steld van het kunstenaarsec'
paar Leny Janssen-Bijvank Jl
Paul Janssen, beiden afkom' \
uit Brunssum. De galerie is 16
opend van dinsdag tot en $
zondag van 14-18 uur.... is in Galerie Artique in 0^tot en met 29 maart recent vie ■.
te zien van Jeanne Dupuits- ' l
galerie is open op woensdag '14-17 uur, donderdag en vrij"
van 14-18uur en zaterdag en W
dagvan 11-17 uur.... stellen vier Russische kuns'!
naars uit St.-Petersburg tot j'
met 26 maart in het gemeen*i|
huis van Voerendaal hun w* I
tentoon. Het gemeentehuis , <
open op werkdagen van 9-1*"I
uur, op dinsdag ook
13.30-16.30 uur.... houdt museum Van Bom^- Van Dam, Deken van OpP^
singel 6 in Venlo vanaf morf
tot en met 3 mei een overzicW
tentoonstelling van werk van'
Venlose kunstenaar Sef Moon^Het museum is dagelijks »
opend van 10-16.30uur. Op za*4

dag en zondag van 14-17 uur-... vindt in de Openbare BibjJ
theek, Begijnengang 2 in Ve 1*
vanmiddag om 17 uur de °P
ning plaats van een literaire, *|
zende foto-tentoonstelling v'
fotograaf Theo Jennissen
schrijver Ton van Reen. De &
positie loopt tot en met 10 ap.
en kan bezichtigd worden ",
dens de openingsuren van
bibliotheek.... laat de Limburgse kunsten*
SjefBiessen vanaf morgen to'
met 6 april olieverfschilderi),
zien in Vereniging Schepen^1*
Budel, Markt 28. Openingstijd
vrijdag van 18-20 uur, zatero
en maandag van 14-17 uur
zondag van 14-18 uur.

cryptogram

Horizontaal: 1. Je moet vader uitvlakken
bij het heen en weer lopen; 5. Idioot, je
moet er een lolletje van maken; 8. El is bij
een boompje, laat dat u gezegd zijn; 9. Bij
post die uit de ruimte komt vallen moet je
betalen; 11. Levendig ligt maar één letter
van saai; 12. Luister naar het weer in Bel-
gië; 14. Zo is een slak altijd; 15. Verf van
iemand die nodig moet, laat dat dier het
niet horen; 19. Instrument met een tegen-
stem; 22. Is in Duitsland op een heel ande-
re dag gesticht dan zn grote tegenhanger;
24. Thee moet in een bijzondere betrekking
staan tot een stam; 26. Een koude wind als
je je mond opendoet; 28. Een hek er in en
zo doet het zeer, W, bij de koeien; 29. O,
dier, ben je veel bij de familieleden? 30.
Eén van de twaalf; 31. Dit is ook in kafé's
geen mooi geluid.

Verticaal: 1. Een vel voor uw hoofd-
Voedsel in de schoorsteen hangen lanfP
autoweg; 3. Gelders vee; 4. Sinter^versjes; 5. Laag water en vieze luchtjes
zal je maar overkomen; 6. Vlug: welke^zit in kaas? 7. Het meisje is een verd'*
lieve verschijning; 10. Daaronder W
wel even schuilen; 13. Afgekeurde »

14. Dat hebben we aan de zon te dafl,
16. Wees paraat want als je de tap uitSj
kelt komt een vreemde vogel je bezo^J17. Verf aan jevoet en toch doorgaan*;
gekleed?; 18. Veel lawaai maakt een 'om een vat; 20. Dit is onze laatste W
21. Vet gedeelte van een dikkerd; *i
Valt tegen, zoals de besprekingen y
pen; 25. In de verpakking zat een die
een vervoermiddel en nog door elkaar .
27. In plaats van broekzakken; 28. v
naar voedsel, tenslotte.

Oplossing van zaterdag

(ADVERTENTIE)

IDe familie Coenders
intrinsieke schildersdrift

4jê #éë£bbi^ *"-- --
Johan Felix Emile
Coenders
1913-1986

Landschap met hooi- 1
en stromijten.
Gesign. J. Coenders
r.o.
Doek 36 x 47 cm

Coenders terug in Limburg
Van 7 t/m 22 maan organiseren Kunsthandel Schiltaere en
Kunsthandel Rococo een overzichts- en verkooptentoonstelling
van de van oorsprong Limburgse schilders Otto Coenders
(1883-1952) en zijn zoon Joop Coenders (1913-1986).
Tijdens hun leven traden deze schilders pur sang nooit met
hun werk in de openbaarheid.

IDetentoonstelling vindt plaats in Kasteel Hoensbroek te
Hoensbroek en is dagelijks geopend van 1 1.00-20.00 uur.
Telefoon tijdens de expositieuren (045) 21 11 82 '
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invoeringsdatum afhankelijk van Europese Commissie

Kabinet in problemen
"n onze parlementaire redactie

HAAG - Het kabinet. **t besloten een verhoging
jj de milieubelasting op

uit te stellen tot
ju2ijn vroegst 1 juni. Maar
" als de Tweede en Eerste

met de verhoging ak-
i r d gaan, is het onzeker of
j. doorgaat. Dit is afhanke-
;, van een besluit van de

Commissie, het da-uJks bestuur van de EG.

-ik.^Ukt uit mededelingen vanp 4Ster Kok (Financiën) aan de
De milieubelasting is in

jss^. * optrekken van een reeds
il |v ânde milieuheffing op

met 600 miljoen gul-
I Per jaar tot 1540 miljoen gul-
-s^: Oorspronkelijk wilde het
k het de maatregel op 1 januari
J; mgaan maar de Kamer stak
2 len stokje voor.
»Bi e& nu laten weten dat het

ervan uitgaat dat de par-

fc eIltai^e behandeling van de
'nen op 1 juni afgerond is..

I_ kan de milieubelasting in-
!)/," Om geen financieel nadeeli^ten ontstaan door het uitstel,
' de tarieven allemaal ver-red. Zo moet hoe dan ook dej^ziene 1540 miljoen gulden
*ten worden gehaald.

Ven
v* erkent dat de Europese Com-
(J'e nog roet in het eten kan
jen. De commissie heeft vra-

Êesteld over de precieze opzet
■u ."ie belasting, met name het

van bepaalde industrie-ën die veel brandstoffen ver-teken. Het dagelijks bestuur
fcde EG wil onderzoek of dit
L* 1 verkapte en dus verboden
L '''maatregel is.

kabinet heeft de vragen van
u europese Commissie inmid-beantwoord, aldus Kok. Het
6 "bestuur heeft nu tot 26 april
■^'Jd om te reageren. Hij wil niet
l-"Uitlopen op deeventuele con-venties van een negatief be-
i^ van de Europese Commissie
Is£ het wetsvoorstel. Hij roept
f. *^arner echter op vooral verder'*tfaan met de behandeling er-
IL; en niet te wachten op uit-bel uit Brussel.

Risico
fift Wijst een voorstel van CDA,

*j en D66 om de nu voorgestel-
l^et in ieder geval op 1 januari
L* te laten vervallen van de
ij?-** Hij acht dat een te groot fi-
fycieel risico. Binnen het kabi-l^ Wordt inmiddels wel gewerkt
k ?en wetsvoorstel waardoor deiJiige milieubelasting op brand-den wordt uitgebreid tot een
"v ng op andere zaken, zoals
Hjj-dwater, afval, bestrrjdings-l^delen, fosfor en stikstof. In-
HjjV mogelijk moet deze verbrede
H^ubelasting op 1 januari 1993«aan.

Geen wettelijk
recht op

deeltijdwerk

DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken) wil geen wet ma-
ken die het recht op deeltijdar-
beid vastlegt. Hij heeft dit de
Kamer bericht. De bewindsman
keert zich daarmee tegen een
wens van regeringspartij PvdA.

Volgens De Vries heeft een wet-
telijk recht op deeltijdwerk nog-
al verstrekkende en minder
gewenste gevolgen. Zo is er het

praktische probleem dat alle ar-
beid van een uur per week tot
een volledige werkweek min een
uur, 'deeltijd' wordt. Een gewen-

stereductie van arbeidsduur kan
dus heel klein, maar ook heel
groot zijn.
Een wettelijkrecht op deeltijdar-
beid zou bovendien zwaar ingrij-
pen in de arbeidsorganisatie. Er
zou een forse inbreuk plaatsvin-
den op de vrijheid van werk-
gevers en werknemers om te
onderhandelen over arbeids-
voorwaarden, ten gunste van één
partij: de werknemer.

Orgaantoerisme bij langere wachtlijsten
ROTTERDAM - Als de wachtlijs-
ten voor orgaantransplantaties niet
sterk verminderen, valt orgaantoe-
risme vrijwel niet te vermijden.
Daarom dient de overheid met alle
middelen die tot haar beschikking
staan te trachten de vraag en aan-
bod van organen nader tot elkaar te
brengen.
Dat stelde drG.G. Persijn van Euro-
transplant uit Leiden gisteren op
het in Rotterdam gehouden sympo-
sium 'Orgaanwerving in Europa.

Volgens Persijn wachten op dit mol
ment 1.400 Nederlanders op een
nier, 614 op een hart en 226 op een
lever. Van de nierpatiënten wacht
ruim 10 procent al langer dan vijf
jaar.
Van de wachtende hart en leverpa-
tiënten sterft 20 procent uiteindelijk
nog voor zij aan de beurt zijn voor
een transplantatie. Het is volgens
Persijn begrijpelijk dat een aantal
van deze wachtenden zijn of haar
heil in het buitenland gaat zoeken.

Wenselijk is dat volgens hem echter
niet. Tegenover Belgische patiënten
is het volgens Persijn niet te verko-
pen dat 43 procent van de patiënten
op de wachtlijst voor een nieropera-
tie afkomstig is uit een ander EG-
land.

In Oostenrijk is dat aantal 38 pro-
cent, in Duitsland 3 en in Nederland
2 procent. Te verbieden is het naar
het buitenland gaan van patiënten
volgens hem ook niet.

binnen/buitenland

Argentinië bereid tot
uitlevering Kipp en Olij

Van onze correspondent

el r-ARLEM - Argentinië is toch
in ïred de Nederlandse oorlogs-
! j'sdadigers Abraham Kipp en
4 atl Olij naar Nederland uit te
ui *Uzen. Dit heeft de Argentijnse
i gister van Buitenlandse Za-
& j?*n> Guido Di Tella, verklaard.
'i. ? Nederlandse justitiële autori-
è( j en staan sceptisch tegenoverjj ? uitlatingen, maar proberen
,i j3 Buitenlandse Zaken ophelde-
_i te krijgen.

di ,»e Argentijnse minister vindt de
*af ec*e Wereldoorlog de meest
u "^huwelijke die er is geweest
ei ft meent dat oorlogsmisdadi-
jps in Argentinië niet getole-
f kunnen worden. „We zul-

■^

len als regering al het mogelhke
doen hen uit te wijzen", aldus de
bewindsman.

MrP.M. Brilman, de landelijk of-
ficier van justitie die speciaal is
belast met de opsporing en ver-
volging van oorlogsmisdadigers,
reageert sceptisch. „Er gebeurt
nu precies hetzelfde als drie jaar
geleden.Toen zei ook een Argen-
tijnse minister dat ze wilden uit-
leveren. Wij schatten de juridi-
sche kansen op praktisch nul,

maar uiteindelijk vroeg de toen-
malige minister van Justitie
Korthals Altes toch om uitleve-
ring. Waarop we dus een zeperd
binnenhaalden."
De zaak rond de in Argentinië
verblijvende Nederlandse oor-
logsmisdadigers kwam in sep-
tember 1988 in het nieuws nadat
het Haarlems Dagblad Abraham
Kipp in een buitenwijk van Bue-
nos Aires opspoorde. Kipp, een
fanatieke NSB'er die als politie-

man in Velsen, Leiden en Ede
huis hield, is de zwaarste Neder-
landse oorlogsmisdadiger die
nog wordt gezocht. Hij werd in
1949 bij verstek ter dood veroor-
deeld.

De krant wachtte in 1988 enige
tijd met publikatie om de autori-
teiten in Nederland gelegenheid
te geven tot stappen. Justitie
stelde echter dat de zaak juri-
disch kansloos was en deed
niets. Na de publiciteit dook
Kipp onder. Uiteindelijk vroeg
Nederland in december 1988 als-
nog om uitlevering van Kipp en
van Jan Olij, die in 1949 bij ver-
stek tot twintig jaarwerd veroor-
deeld. Twee Argentijnse rechters
wezen de uitleveringsverzoeken
uiteindelijk af.

Volgens in Rusland geopendepartij-archieven

Communisten kregen
geld van Moskou
Van onze Haagseredactie

DEN HAAG - Uit archieven van de
communistische partij in Moskou,
die nu deels voor het publiek zijn
opengesteld, blijkt dat het bewind
in de voormalige Sovjetunie in de
jaren vijftig en zeventig geld ge-
schonken heeft aan Nederlandse
communisten en linkse organisa-
ties. Besluitenlijsten tonen aan dat
het Comité bedragen ter waarde
van vele honderdduizenden gul-
dens heeft gegeven aan Nederland-
se organisaties.

In de besluitenlijsten van het Cen-
traal Comité staan vele uitnodigin-
gen voor vakantietripjes voor de
Nederlandse partijleiding vermeld.

Vooral Paul de Groot, de partijvoor-
man van de CPN na de oorlog, is
een veel uitgenodigde gast, met na-
me voor gezondheidskuren. Ook
kreeg het CPN-partijorgaan De
Waarheid in 1957 een gratis corres-
pondentschap in Moskou.
De eerste correspondent, oud CPN-
Kamerlid Joop Wolff, kreeg een

maandsalaris van 3000 roebel toege
kend van het Centraal Comité.

De vereniging Nederland-USSR
kreeg geld van Moskou om de pro-
paganda in Nederland te verbete-
ren, zo blijkt uit één van de stuk-
ken. De beweging 'Stop de Neutro-
nenbom' kreeg in 1978 7000 roebel
(tegen de toenmalige koers 15.000
gulden) voor het organiseren van
een forum. Het reisbureau Vernu,
gespecialiseerd in Sovjet-reizen,
kreeg in 1971 een renteloze lening
van vier ton. Dit is later terugbe-
taald, zo verklaart het reisbureau.
Ook organisaties in andere landen
kregen geld van het Centraal Comi-
té.

Bevestiging
Joop Wolff, in 1956 en 1957 corres-
pondent voor De Waarheid in Mos-
kou en later hoofdredacteur, beves-
tigt dat hy geld kreeg. „Mijn
maandinkomen kreeg ik van een
Russische meneer van een of ande-
re instelling, dat zou best die 3000
roebel kunnen zijn geweest", aldus
Wolff. Het geld gebruikte hij voor
zijn levensonderhoud, het betalen
van telefoonrekeningen en voor de
verzending van zijn stukken naar
Nederland. Hij zegt niet precies ge-
weten te hebben van welke instel-
ling hij zn salaris kreeg.

Uitnodigingen van de communisti-
schex-partü in de Sovjetunie voor
medische hulp in dat land of een
vakantie, noemt Wolff een 'publiek
geheim.

TROS niet
commercieel

HILVERSUM - De TROS ziet af
van een toekomst als commerciële
omroep. De onderhandelingen over
de oprichting van een binnenlandse
commerciële radio- en televisiezen-
der zijn gestaakt. Dat heeft de
TROS gisteren bekendgemaakt.

Sinds vorig jaar zomer heeft de
TROS naar mogelijkheden gezocht
om het publieke omroepbestel te
verlaten. De Etudes et Projects S.A.
te Luxemburg was in die bespre-
kingen een belangrijke partner.

De TROS zegt nu dat wordt afge-
zien van een commercieel avontuur
om de eigenheid van het bedryf te
behouden. Verder verwijst de om-
roep naar het rapport van de Com-
missie Donner. Er zyn volgens
TROS onvoldoende garanties dat in
de toekomst voor de radio een et-
herfrequentie beschikbaar is.

punt uit
uit

" Tram
Fouten bij de bediening van
het remsysteem zijn de oorzaak
geweest van de ramp met een
Zweedse tram, die donderdag
aan dertien mensen het leven
heeft gekost. Dat is gisteren be-
kendgemaakt door een com-
missie die de toedracht van de
ramp heeft onderzocht.

" Koningin
Koningin Beatrix is gister-
avond vertrokken naar Nieuw-
Zeeland, waar zij van 17 tot en
met 21 maart een staatsbezoek
brengt. Prins Claus reist niet
met de koningin mee. Ook haar
zoons zijn er niet bij. Kroon-
prins Willem Alexander geeft
voorrang aan zijn studie ge-
schiedenis. Minister van Bui-
tenlandse Zaken Hans van den
Broek vergezelt de koningin
wel. De bewindsman heeft in
Nieuw-Zeeland een onderhoud
met zijn collega Don McKin-
non. Andere ontmoetingen met
Nieuwzeelandseregeringsfunc-
tionarissen staan niet op het
programma.

" Vermoord
Een 25-jarigefotografie-studen-
te uit Naarden is 20 januari tij-
dens een vakantie door Guate-
mala om het leven gebracht, zo
is nu bekend geworden. Haar
stoffelijk overschot wordt ver-
moedelijk vandaag opgegraven
en volgende week naar ons
land overgevlogen, aldus de
Nederlandse consul in Guate-
mala. Roof lijkt het motief voor
de moord. De vier daders zijn
bekend, maar voortvluchtig.

" Georgië
Aanhangers van de verdreven
president van Georgië Zviad
Gamsachoerdia hebben giste-
ren gedreigd 52 gegijzelde na-
tionale gardisten te doden. Hun
leven wordt gespaard indien
Gamsachoerdia weer in zijn ou-
de functie wordt hersteld, zo
heeft de regerende Staatsraad
van Georgië gisteren in Tbilisi
meegedeeld. Aanhangers van
het afgezette staatshoofd heb-
ben in Zoegdidi in het westen
van Georgië het hoofd van de
Nationale Garde en de voorma-
lige Georgische minister van
Buitenlandse Zaken Abessa-
lom Koetateladze gearresteerd,
zo is in de Georgische hoofd-
stad vernomen.

" Penning
In samenwerking met de Arme
Frankstichting gaan de minis-
teries van Onderwijs en WVC
op nationaal en Europees ni-
veau een anti-discriminatie-
programma ontwikkelen. Dat
kondigde minister Hedy D'An-
cona (WVC) gisteren in Vlaar-
dingen aan bij de uitreiking
van de Geuzenpenning aan de
Arme Frank Stichting. D'Anco-
na en staatssecretaris Wallage
van Onderwijs hebben tot de
oprichting van een project-
organisatie besloten. De eerste
aanzet voor het initiatief werd
verleden jaar gegeven tijdens
de slotconferentie van de Raad
van Europa in Den Haag. Vol-
gens de minister is het nu zaak
dat er daadwerkelijk een dam
wordt opgeworpen tegen fas-
cisme, racisme en vreemdelin-
genhaat.

" Antwoord
De 86-jarige landbouwer in rus-
te J. F. Botjes uit Warffum,
kreeg onlangs antwoord op een
brief die hij zestig jaar geleden
had verstuurd aan de Gronin-
ger universiteit. In 1932 meldde
hij de archeologen van de rijks-
universiteit dat hij op zijn land
zeer grote stenen had gevon-
den die mogelijk afkomstig zijn
van het in 1250 verdronken
dorp Houweingeham. Tot zijn
verbijstering kreeg hij onlangs
toch nog antwoord op zijn
brief. Er wordt overwogen om
alsnog opgravingen te verrich-
ten.

" Verdrag
De Zuidafrikaanse neo-nazisti-
sche Afrikaner Weerstandbe-
weging (AWB) en de plaatselij-
ke leider van de Zulubeweging
Inkatha in de provincie Trans-
vaal hebben gisteren een niet-
aanvalsverdrag gesloten. Het
kkoord, dat getekend werd op
de luchthaven Jan Smuts bij
Johannesburg, zal waarschijn-
lijk ook de 'volle steun' van de
extreem-rechtse Konservatieve
Partij (XP) krijgen. De plaatse-
lijke Inkatha-voorman Musa
Muyeni las een korte verkla-
ring voor, waarin beide partijen
zich verplichten eventuele pro-
blemen tussen hen op vreedza-
me wijze op te lossen.

" Vrouwen
Vrouwen zijn in de meeste lan-
den nog zwaar ondervertegen-
woordigd in de politiek en twee
landen - Bahrein en Koeweit -onthouden vrouwen nog altijd
stemrecht, zo blijkt uit een on-
derzoek dat is uitgevoerd door
de Inter-Parlementaire Unie,
een overlegorgaan voor parle-
mentariërs uit 96 landen.
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Lijkkisten al klaar

(ADVERTENTIE)

WERKEN EN LEREN
COMBINEREN?
VANDAAG 14 MAART

STREEKSCHOOL HEERLEN
11.00 u OPEN DAG 15.00 u

STREEKSCHOOL VOOR
nn BEROEPSBEGELEIDEND
XIL/ ONDERWIJS HEERLEN
Rector Driessenweg 8, 6411 GZ, teL 045-718990
(achter het Arbeidsbureau Heerlen)

Ankara bekend. „Turkijes ambassadeur in Bakoe heeft
me laten weten dat er een staakt-het-vuren, ook al is het
maar tijdelijk, is gesloten", zei de premier.

Volgens Demirei hebben de Azerbajdzjaanse interim-
president Jakoeb Mamedov, het oppositionele Volksfront
en het bureau van de premier in Bakoe het bericht beves-
tigd. Foto: AP

" In Agdam in Nargorno-Karabach staan tientallen
lijkkisten alklaar. Er wordt gevreesd voor een bloedige
strijd tussen Armeniërs en Azerbajdzjanen en dus ook
voor vele slachtoffers. Toch is er enige hoop. Want beide
partijen zouden het eens zijn geworden over een voorlo-
pig bestand in de strijd om de overwegend Armeense
enclave Nagorno-Karabach in Azerbajdzjan. Dat maak-
te de Turkse premier Suleyman Demirei gisteren in
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Als het om-auto's gaat, staat veilig- zó zijn ontworpen, dat vervorming ook van degevolgen. Maar zeker ook int voor- ten of duiken bij remmen in de praktijk maatregel ingebouwd in de Peugeot 605,
heid voor techniek en de techniek staat bij een frontale botsing minimaal blijft. komen van de Oorzaken. tot 'n minimum beperkt worden. waar in feite elke auto om zit te springen,
zoals u weet voor niets. Een andervoorbeeld. Een veilige auto is volgens ons Daarom heeft de 605 een bestu- De ontspannen bestuurder.

Ook de 605 van Peugeot is een De stuurkolom komt bij een fron- dus vóór alles een auto waarin de bestuur- ring die niet alleen zeer licht is, maar ook Wilt u dat zelf ervaren, maak dan
toonbeeld van hedendaags vernuft. tale botsing met 48 km/u slechts 3cm naar der zich lekker voelt. uiterst direct te noemen valt. 'n afspraak met de dichtstbijzijnde Peugeot-

Zo heeft de 605 allereerst een sta- binnen, terwijl deECE-norm 12,7 cm is. Een auto waarin de man op de Daarom is de rijpositie in een 605 dealer voor een proefrit.
len kooi, met diverse extra verstevigingen. Maatregelen, waardoor een onge- foto hierboven alerter is en zodoende veili in alle gevallen optimaal, onder meer dank- Er is al een 605 vanaf f 50.970,-.

Zodat de bescherming van passa- lukje minder gauw'nongeluk wordt. ger besluiten zal nemen. zij een stuurkolom die zowel in lengte TF VOFTX TF T Fl-Cl-CFRDFR
giers bij een botsing maximaal is. Nu denken wij dat veiligheid 'm Daarom heeft de 605 'n uniek als in hoogte verstelbaar is. TNT FFIV PFT Tr^FOX

Waarbij de portieren van de 605 in de praktijk niet alleen zit in 't voorzien veringssysteem, waardoor hellen in boch- En zo is er standaard 'n veiligheids-

, PRIJS INCLUSIEF BTW EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN AFGEBEELD IS DE PEUGEOT 606 SV3 0 HETADRES VAN DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER VINDT vIN 0E GOUDEN GIDS

I ü PEUGEOT 4
K&l DYNAMISCH OP WEG.



binnen/buitenland

Democratische
oppositie wil
land van 'rode'
plaag verlossen

TIRANA/HEERLEN - In zijn donker, onverwarmd bureau aan Tirana's
Rruga Konferenca e Pezes verkondigt cardioloog Sali Berisha dat het dit-
maal zal lukken. „Wij zullen de communisten verslaan,"zegt hij. „Ik ben er
zeker van." Zijn prognose uitdiepend, verklaart de strijdlustige leider van
de Democratische Partij van Albanië (DPA) „dat de bevolking moed zal
putten uit het verkiezingsresultaat van 22 maart." En Berisha herhaalt wat
hij de volksmassa's in de aanloop op de gang naar de stembus steeds weer
inprent: "Als wij, democraten, de overwinning hebben bevochten, zullen
buitenlandse investeerders over de brug komen en kan Albanië op inter-

nationale steun rekenen."

DOOR FRITS SCHILS

I^nde week zondag moet het
oft. gebeuren.De hele wereld
"*' het beste voor Albanië,

tj !ang niet iedereen deelt het[5l lstische credo van opposi-
Berisha. Want niets gaat

J 1
dit Balkanlandje. Het be-

-5? 's niet in staat het volk te
Letl- De rechtsstaat Albanië
dm net-In het onherbergzame
( a^n laait de bloedwraak tus-p'kaar vijandig gezinde clans, lunderingen zijn schering en
|8- De misdaad tiert welig,.hondsbrutale maffia verrijkt
'cïitnk°ste van de verpauperde

'king. Elke nacht zijn er
en worden messenkken. Politie noch justitie is

achte afdoende maatregelen
jj^en tegen de openlijke ge-
j Wegingen op straat. Zodra de
«chter het Dajti-massief weg-

vluchten de vrouwen en de
"jes van Tirana de huizen in.j^'riister van justitie onthul)

i j et aantal kapitale misdrijven
i^e hoofdstad binnen een jaai
6( j-eventig procent is gestegen1 i*lsjeven in stad is een hel, er is
k, nt gebrek aan water er

■ SALI BERISHA
"ditmaal moet het lukken.

Uitgehold
■^veertig jaar stalinistische
■u*tuur en voorai de daaruil
J^gekomen rigide godsdienst

Ïo°lging hebben het van oor-J?g gelovige, maar niet bijstei
ikkelcle Albanese volk zwaai

fijadigd, het nagenoegvan alk
WLf~.ie normen en waarden be-
■£,- Het resultaat van die re-L Sle gedurende ruim twee
L^aties: ontreddering over deifP "jn.

Ij^-Jt de EG, de VS en Italië isIJL^tgebreide schaal voedsel-lij Sche en andersoortige hulpI u Albanië verleend. De Italia1 1^ f-Üe wilden voorkomen dal
I V opnieuw door vluchte-

en n wordt overstroomd, trok
Wvoor hun bijstandsoperatie

Cano een bedrag van 600 mii
l^ gulden uit. Maar de onder-
tap'nB is nog onvoldoende ge
Pst eerd- Zy komt met horter
k Q° ten. De Britse hulporganisa
h -^fam die de situatie ter plek
jfcjf'^ventariseerd heeft, conclu
Tlu a* Albanië de eerstkomen-
ki|J/ ccee jaar niet in staat is zich op
L n kracht van voldoende voed
..kt?;, voorzien. Ook is het land
1ra,. \ lachte op grote schaal le
{Joj. Middelen in het buitenland te
IfcUV'I*' „Als de hulp opdroogt, za!

" Hf. *Uë verhongeren," stelt Oxre sumerend vast.

'Socratische oppositie die
|Ffih maanden geleden uit dere
ifitij. Sscoalitie stapte, omdat zi,
(*oq: *?iet verder met de dominante

fib|Usten (de oud-communisten.
*^,e encanailleren, denkt dus

Sla*? tp kiinnpn «slaan maai

geeft toe dat wanneer de mensen-
massa's honger blijven lijden, het
ook voor haar moeilijk zo niet on-
mogelijk zal zijn de 3,2 miljoen
Skipetaren in het gareel te hou-
den. Sceptici in het democrati-
sche kamp houden rekening met
de mogelijkheid dat nogal wat
mensen uit ontgoocheling over
hun deerniswekkende lot hele-
maal niet meer geïnteresseerdzijn
in een gang naar de stembus. Ge-
geven de omstandigheid dat de
vroegere partijgangers en hun
sympathisanten zich altijd heb-
ben gehouden aan het communis-
tische devies dat kiezen een plicht
is, ligt de conclusie voor de hand
dat een lage opkomst in het voor-
deel van de oud-communisten is.

De komende regering wachten gi-
gantische karweien. Het herstel

van de openbare orde heeft voor
Berisha de hoogste prioriteit. Als
gevolg van de ineenstorting van
het industriële produktie-appa-
raat zijn enkele honderdduizen-
den Albanezen werkloos. Voor
hun nietsdoen ontvangen zij 80
procent van hun laatstverdiende
loon, maar zij kunnen daarvoor
weinig kopen, omdat er haast
niets verkrijgbaar is. In vergelij-
king met vorig jaarzijn de prijzen
van tal van eerste levensbeno-
digdheden met honderd procent
gestegen. Nieuw in het stadsbeeld
van Tirana zijn de deviezensjache-
raars. Enkele jaren geleden kreeg
men voor een dollarvijf lek. Twee
maanden geleden waren het zes-
tig lek, nu al negentig. Bij de bak-
kerijen wordt om een hoop brood
gevochten. Al om twee uur 's
nachts vormen zich voor zuivel-

winkeltjes lange rijen wachten-
den. Wie geluk heeft, gaat vier uur
later met een fles melk naar huis.

Waarnemers noemen de economi-
sche toestand rampzalig. Alleen
chroommijnen, elektriciteitscen-
trales en bakkerijen werken nog
geregeld. Op het platteland is de
privatisering van grond in volle
gang. Elke boer krijgt drietiende
hectare in particulier eigendom.

Op tal van plaatsen heeft de ver-
deling van grond tot ernstige inci-
denten geleid, doordat ex-com-
munistische directeuren van de
vroegere gecollectiviseerde be-
drijven zich op uitgebreide schaal
schuldig hebben gemaakt aan on-
rechtmatige begunstigingvan ver-
wanten en vriendjes. Uit woede
hierover staken ontgoochelde

boeren in een kennelijk gecoördi-
neerde actie in het hele land niet
minder dan 700 dorpsscholen in
brand en vernielden zij waterre-
servoirs.

Aanvallen
De verkiezingscampagne wordt
bikkelhard gevoerd. De rivalen -enerzijds de regerende Socialisti-
sche Partij (oud-communisten),
en aan de andere kant de coalitie
van de grootste oppositiepartijen
(de Democratische Partrij, de Re-
publikeinse Partij en de sociaal-
democraten) - gaan elkaar genade-
loos te lijf. De meeste oppositielei-
ders van nu waren eens commu-
nisten, sommigen van hen op
hoge posten, en dit biedt de socia-
listen een uitstekende kans hun
tegenstanders fel te attaqueren.

Het vroegere communistische
partijorgaan, Zeri i Popullit, pu-
bliceerde deze week een brief die
DPA-leider Berisha jaren geleden
aan Enver Hodzja had geschre-
ven. Hierin dankt Berisha de dic-
tator voor de steun die hij als
hartspecialist in Tirana's Centraal
Ziekenhuis van Hodzja had on-
dervonden Ook Sabri Godo, de
voorman van de Republikeinse
Partij, gaat over de hekel. Zeri i
Popullit brengt in herinnering dat
hij eens officier van de Sigurimi
was en zich als auteur onder
Hodzja lovend heeft uitgelaten
over 'de socialistische realiteit in
Albanië.
Zeri i Popullit verzwijgt gemaks-
halve dat wie onder Hodzja wilde
overleven, 't zich niet kon veroor-
loven uit de communistische rij te
dansen.

Niettegenstaande haar ten dele
omstreden afkomst vormt de op-
positie één front tegen de socialis-
ten. Bovendien geniet zij de volle
steun van de machtige onafhanke-
lijke vakbonden en de vereniging
van ex-politieke gevangenen. En-
kele 'splinters' - met name de
monarchisten en de Ecologische
Partij - trekken gezamenlijk met
de oppositie op. Op papier is dus
sprake van een breed blok, dat
maar één doel nastreeft: Albanië
voorgoed van de communistische
plaag te bevrijden.

Het heeft er alle schijn van dat de
beslissing over het lot van de de-
mocratie andermaal op het platte-
land valt. Ook in 1991 was dit het
geval. Op zich is dat niet verba-
zingwekkend, want 65,6 procent
van de bevolking woont buiten de
steden. Haar steun voor de com-
munisten was bij de laatste ver-
kiezingen van doorslaggevende
betekenis. Vijfhonderd studenten-
en docenten van de universiteit
van Tirana zijn deze week over
het land uitgezwermd met het
doel de boerenbevolking voor de
oppositie te winnen.

Competentiestrijd met Van den Broek bijgelegd

Lubbers denkt aan
meer bevoegdheden

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Premier Lub-
bers sluit niet uit dat hij vroeg
of laat meer bevoegdheden
krijgt om knopen door te hak-
ken. Hij heeft dat gisteren
voor de NOS-radio gezegd.
Onlangs liet minister Pronk
(Ontwikkelingssamenwer-
king) weten dat de premier
meer bevoegdheden moet krij-
gen, vooral om beter te kun-
nen opereren in EG-kader.

De PvdA-bewindsman kwam met
die stelling in de discussie o*£er de
vorming van een 'superministerie'
voor internationale economische
betrekkingen, waarin ook cntwik-
kelingssamenwerking zou moeten
opgaan.

In het verledenheeft Lubbers meer-
dere aanvaringen gehad met minis-
ter Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) over het buitenlands beleid
en de wederzijdse verantwoorde-
lijkheden. Die ruzie is tot nu toe
niet beslecht.
Voor de NOS-radio stelde Lubbers

dat hij met Van den Broek besloten
heeft de compententiestrijd even te
laten rusten. Volgens de premier
gaat het immers niet om een zaak
die twee mensen aangaat, maar om
het functioneren van het kabinet als
geheel. Daarbij zijn veel meer de-
partementen betrokken.

Leider
VolgensLubbers spelen er in de he-
le affaire twee aspecten. Ten eerste

de coördinatie in Europa die veel
ministeries raakt. In het buitenland
is het model van de regeringsleider
'met een streep onder leider', vol-
gens Lubbers gebruikelijk. Hier is
de premier de collegiale voorzitter
van een gezelschap bewindslieden
die zoveel mogelijk streven naar
overleg en een unaniem standpunt.

Ten tweede speelt volgens de pre-
mier een rol dat in Nederland snel
wordt gezegd 'als een grashalmpje
iets teveel boven het maaiveld
komt: dat is te groot, dat willen we
niet hebben. Lubbers: „We genie-
ten altijd van laag profiel". In deze
situatie zei Lubbers 'zich wel drie te
keer te bedenken', voordat hij open-
lijk de idee om hem meer bevoegd-
heden te geven zou onderschrijven.

„Maar ik sluit niet uit dat het gelei-
delijk aan in de praktijk wel die
kant heen gaat", aldus Lubbers.

Geen Duitse
onderzeeërs
voor Taiwan

BERLIJN - De Duitse regering
heeft een miljardenorder voor
Duitse bedryven van het dictato-
riale regime in Taiwan verboden.
De woordvoerder van Buiten-
landse Zaken in Bonn ontkende
gistermorgen berichten dat de
regering het groene licht zou
hebben gegevenvoor de levering
van tien korvetten en onder-
zeeërs. De nationale veiligheids-
raad heeft juist een aanvraag
voor een exportvergunning afge-
wezen.

Voor de order van meer dan 20
miljard gulden hadden het kan-

seliersbureau van Kohl en het
ministerie van Defensie zich
sterk gemaakt. Minister Gen-
scher (Buitenlandse Zaken) en
zijn. collega Möllemann van Eco-
nomische Zaken hadden hun
veto uitgesproken. Naar hun me-
ningzou de verkoop in strijd zijn

met de 'politieke principes voor
deexport van oorlogsmateriaal.

Een consortium bestaande uit de
wapenproducenten Ferrostaal,
Thyssen, Blohm en Voss, Ho-
waldtswerke-Deutsche Werft en
Thyssen Nordseewerke had bij
de aanvraag gemeld dat ook de
noodlijdende Oostduitse werven
van de order zouden kunnen
profiteren. In werkelijkheid, al-
dus deskundigen, waren deze
bedrijven slechts vage toezeggin-
gen over de bouw van koopvaar-
dijschepen in het vooruitzicht
gesteld.

Demagogie
Van hun kant voeren de socialis-
ten er eenzelfde frenetieke strijd.
SP-leider Fatos Nano ontraadt de
bevolking op de oppositie te stem-
men, aangezien „zij erop uit is de
boeren hun grond af te pakken en
ze weer aan de grootgrondbezit-
ters terug te geven." De socialis-
ten spelen voorts geraffineerd in
op de angst van ex-communisten
voor weerwraak. Ten overstaan
van oude partizanen zei Nano on-
langs dat wanneer de oppositie
wint, zij haar woede zal koelen op
iedereen, die aan onze zijde (de
communistische) heeft gestaan.

Overigens moest Nano de laatste
weken tot driemaal toe op verkie-
zingsmeetings voortijdig het veld
ruimen. Woedende menigten ver-
dreven hem uit Bajram Curri,
Lushnja en Berat, toen hy daar
probeerde het volk toe te spreken.
In maart 1991 boekten de commu-
nisten in deze drie steden een ec-
latante overwinning.

Volgens een opiniepeiling in de
noordoostelijke stad Kükes nabij
de grens met Kosovo, stemt daar
80 procent van de kiezers op de
democraten tegen 20 op de socia-
listen. Niettemin: de spanning is
overal te snijden. Wint de opposi-
tie dan is nog maar de vraag of er
een regeerbare meerderheid uit
de bus komt. En wie weet zijn de
grote rivalen straks wel tot samen-
werking veroordeeld.

Democratische politici hebben er
echter voor gewaarschuwd dat
het land een burgeroorlog te
wachten staat, als de communis-
ten ditmaal niet voorgoed uit het
zadel worden gelicht.

Rusland zal acties
tegen Irak steunen

WASHINGTON/NEW VORK -Mocht het gebruik van geweld te-
gen Irak nodig zijn om Bagdad tot
vernietiging van zijn gevaarlijkste
wapens te dwingen, zal Rusland dat
steunen. Dit heeft de Russische am-
bassadeur Vladimir Loekin ver-
klaard tijdens zijn eerste persconfe-
rentie in Washington.

„We steunen krachtig alle maatre-
gelen die de Iraakse regering stimu-
leren om de resoluties van de Ver-
enigde Naties volledig uit te voe-
ren," zei de ambassadeur. „Onze
regering is bereid een onderdeel

van de wereldgemeenschap van ge-
civilieseerde naties te zijn, van de
democratische gemeenschap. Dit
betekent dat we zowel de positieve
kenmerken van trouw van deze ge-
meenschap willen delen als ook
sommige lasten", aldusLoekin.

De Iraakse vice-premier Tareq Aziz,
die twee dagen lang in New Vork
zyn land heeft verdedigd, noemde
de bijeenkomst met de Veiligheids-
raad na afloop 'nuttig. „Ik kan niet
zeggen dat ik helemaal tevreden
ben over wat er is gebeurd. Maar
het was nuttig, er is nu een beter
begrip tussen ons en de raad, tussen
de raad en Irak", zei hy.

Aziz zei de nodige tijd te hebben
gehad om de positie van zijn land
uit te leggen en 'feiten van overdrij-
vingen en politieke beschuldigin-
gen te scheiden. Hij zei te hopen
dat de raad aan zijn verplichtingen
zal voldoen ten opzichte van Irak,
dat wil zeggen het economisch em-
bargo zal opheffen.

De Iraakse vice-premier verklaarde
zich bereid om de volledige samen-
werking van de speciale VN-com-
missie (die toezicht moet houden op
de vernietiging van massavernietin-
gingswapens) en het Internationaal
Atoomenergie Agentschap te her
vatten.
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Uur van de waarheid in Albanië
Hongerige
inwoners van de
Albanese
grensstad
Pogradec aan het
meer van Ohrid
plunderen een
pakhuis, waar
internationale
hulp ligt
opgeslagen en
maken zich met
zakken graan en
dozen
levensmiddelen
uit de voeten. Bij
dit oproer
kwamen drie
mensen om het
leven. Het leger
slaagde er pasna
enkele dagen in
de orde in de stad
te herstellen. Ook
in tal van andere
Albanese steden
is de
verpauperde
bevolking de
laatste weken op
grote schaal aan
hetplunderen
geslagen.

Limburgs dagblad
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CURSUSSEN.^OPLEIDINGEN UP
Met een opleiding van_ Stichting EuroAeademie

____é^ Nederland
OPLEIDINGSINSTITUUT * *5 „DE THERMEN" Cn *

Raadhuisplein tS Heerten LavJ
ËO Telefoon: 045-713717 *l 1
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Secretaresse (ml<~-~^___ Reisverkeer en Toerisme

Medisch ■ \\T"" EuroSecretaresse / \ "N Host/Hostess
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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.I 1

(Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering)

OPENDAG \\?3£XSr w-
Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717 %
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SCHOLENGEMEENSCHAP

HERLAND
voor MAVO, LEAO, LHNO, IHNO en 880

open dag
Zaterdag 21 maart a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur

I—*>. in het hoofdgebouw Heldevierlaan 2, Heerlen <^TP

" Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe
brugklasleerlingen en hun ouders om

11.00 uuren om 12,00 uur

" School in bedrijf voor alle afdelingen E
£/Tn\) Afd. LBO /MAVO 045-72 10 10 M
7 ■ V Afd. 880 045 -2128 64 M

Rijkshogeschool Maastricht

FACULTEIT ECONOMISCHE DIENSTVERLENING

Am rW
Et 'm O IP E N DAG

RJ Vrijdag 20 maart 1992
\**^ bibliotheek, documentatie en

informatieverzorging

Vrijdag 20 maart 1992
information resource
management

De Faculteit Economische Dienstverlening verzorgt onderwijs in studierichtingen die gencht zijn
op de informatievoorziening.
De studierichting Bibliotheek, Documentatie en Informatieverzorging (BDI) is een internationaal
genchte HBO-opleiding voor diverse functies in de steeds groeiende informatiewereld.
De studievanant Information Resource Management (IRM) leidt op tot informatiemanagers die
in een organisatie nchtingkunnen geven aan het informatiebeleid en die in organisaties de
informatiebehoefte kunnen bepalen en deze kunnen vertalen in informatiesystemen.
Het onderwijs is thematisch van opzet en nadrukkelijk georiënteerd op verzelfstandiging van de
student. De faculteit werkt nauw samen met ver-wante opleidingen in Duitsland, Engeland en de
Verenigde Staten

Wil |e meer weten over een van beide opleidingen,kom dan naar de betreffende open dag, de
informatierondes starten om 14.00, 15.00en 16.00 uur.

Brusselseweg 1 50, Maastricht
*

Buslijn I en 3 vanafhet NS-station, richting Malberg.
De bus stopt voor de deur van de Rijkshogeschool.

Wil je schnfteli)k informatie ontvangen bel dan: 043 - 466610 ofvraag door invullingvan
}-,{ onderstaande bon een informatiepakket aan.

r*,

BON
Zend mij a.u.b. informatie over de opleiding
O BDI
O IRM

Naam

Adres

Postcode / Woonplaats

Zenden aan: Rijkshogeschool Maastncht. Faculteit Economische Dienstverlening
Postbus 634, 6200 AP Maastncht

w *ï

*

gë^escool neerlen
informatiemiddag TECHNISCHE STUDIES
voor HAVO-5, YWO-6 en MBO-4.

■ mmm mm UI #% woensdag
HIJ rl 111 25 MAART 1992

PLAATS: PLAATS: "* ' 5.00 UUIV
HTS-gebovw, HLO-gebouw,
Dr. Jaegersstraat40, Heerlen Montgomerystraat 7, Sittard !!■*#%#* DA AAAA A\ "

STUDIERICHTINGEN: STUDIEMOGELIJKHEDEN: Hoe zit de studie in eikaar;
Bouwkunde en Analytisch-Chemisch Méérkansen op studiesucces door
Civiele Techniek/Milieutechniek Organisch-Chémisch aanpassing studieprogramma's;

Chemische Technologie Medisch-Chemisch Beroepsmogelijkheden;
Elektrotechniek Milieuchemisch Kennismaking met studenten en
Technische Natuuricunde Biochemisch docenten;
{mcl Besturingstechnologie} WM Hoe kan menzich VOöroer^clett °P öe

Werktuigbouwkunde WÈ studie.
Informatica mm wMKort HBO-tnformatica AANMELDEN:(tweejarige dagopleiding) -f,**,,mwmmw mmmw^mm ■ *

Bedrijfskunde WM Menkan zich aanmelden voor één van
deze info-middagen door telefonische
opgave vóór 20 maart a.s. jf

mm Telefoonnummer 045-734935 Sector Techniek

DAG- EN AVONDCURSUSSEN:

é schoonheidsspecialiste

-:":- pedicure-chiropodie r^L*^.^

-:":- manicure (fik
i WÊ

-:":- nageldesigner J

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMA TIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900

Elektrotechniek studeren
in Venlo: een goede start.
De HTS-Elektrotechniek & Computertechniek van de
Hogeschool Venlo onderscheidt zich onder andere door een
praktijkgerichte opleiding, modulair onderwijs,
studieloopbaanbegeleiding, de mogelijkheid om vier keer per
jaarexamens af te leggen en de voor Nederland unieke HTS-
afstudeerrichting Telematica.

Er zijn vier afstudeerrichtingen:
- Meet- en regeltechniek;
- Telecommunicatie;
- Technische informatica;
- Telematica.

Wil je meer weten?

VOORLICHTINGSDAG
Op zaterdag 21 maart a.s. van 10.00 tot 14.00uur houden wij
een voorlichtingsdag. Wij hopen je daar te kunnen begroeten.
Het adres is: Hogeschool Venlo, Hulsterweg 2-6, Venlo
(tegenover het Sint Maartens Gasthuis.)

Stuur de bon in of bel: 077-546666., 1

Ja, ikkom op 21 maan a.s. naar de voorlichtingsdag van de g

HTS-Elektrotechniek & Computertechniek.

LI De ben helaas verhinderd; stuur mij daarom een brochure en een

aanmeldingsformulier.
Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

In een envelop zonder postzegelopsturen naar: Hogeschool Venlo,

Antwoordnummer 1086,5900VB Venlo. j f*.| AQ I
Jjogeschool Venlo

Hogeschool Katholiek e Li i r . ,1 s|

WOPEN HUIS I
DONDERDAG 19 MAART I

VAN 10.00-16.00 UUR I
SITTARD I

HDeHogeschool Katholieke Leergangen Sittard I
heetje welkom op de Oude Markt 5 en Kerkepeul 2. Duur vindJe informatie, H

pl demonsiraties, presentaties en exposities (met gelegenheid 10l inschrijven) I
tmtm mmm W& ■

iWÊÊËËÈ
mt over de volgende opleidingen in deeltijden voltijd: B

'Cyti RH"* OPLEIDING TOTLERAAR BASISONDERWIJS I
W J """lil OPLEIDING TOTLERAAR VOORTGEZETONDERWIJS I

-1 I

’ Algemene Economie. Bedrijfseconomie. Nederlands. Duits. Engel.. I
H^JB Aardrijkskunde. Geschiedenis, lekenen. Handvaardig- RjÜRHI I

heid. Wiskunde, Natuurkunde. Pedagogiek en het I

1W '!■ WÊÊm VRIJE STUDIERICHTINGEN I
als afstudeervariant van de lerarenopleiding 0.a.: i I II I
Publiciteitsvonngeving. Illustratieve Vormgeving, Pro- —*» mV-.'mW ■

j^" f» duktvormgeving. Opleider Informatica, Commerciële I
RL Techniek, Landschap en Milieu. I

"*-*~^ HOGERE KADEROPLEIDING PEDAGOGIEK I
A^fm^"mm Tevens informatie over de opleidingen van de Hogeschool Katholieke I

IÊÊm Leergangen te Tilburg: I
M| DEELTIJDOPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN I

MBO-sociale dienstverlening (toelating MAVO, LBO), HBO-mautschap-
_______________* -anmßm 11 % "■■j**,*! "^jftJS"M pc/ijk werk {toelating MBO-sd of gelijk- RtR fis 9

«j waardig en 2 jaar relevante werkervaring). Ht'-i-^vSt "^a
111 Verhinderd te komen f Stuur dan de bon in. B^ vIST"* JBB

t^ÉÊ Stuur mij informatie over:

I | Lerarenopleiding Basisonderwijs

Lj Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en Vrije studierichtingen

| | HogereKaderopleiding Pedagogiek

I | MfiO sociale Dienstverlening

| | HBO maatschappelijk Werk

Naam:

Adres: _
Postcode+Woonplaals: _
Stuur de bon in een enveloppe zonder postzegel aan: Hogeschool Katho-

lieke Leergangen Sittard, Antwoordnummer 1040. 6130 VB Sittard.
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Partijbestuur
In 1972 kwam Rottenberg, geïn-
spireerd door André van der
Louw, bij de Jonge Socialisten,
waar hij al snel voorzitter werd
en in die hoedanigheid ook deel
uit maakte van het partijbestuur.
Daar hield hij het vol tot 1986.

Zes jaar later is hij terug in de
functie die hij zelf het liefst zou
afschaffen. Volgens Rottenberg
moet het voorzitterschap, zoals
in andere landen, vervuld wor-
den door de partijleider. Hij ziet
de voorzitter als 'een soort ver-
bindingsofficier. „Hij zit erbij,
hoort alles, maar doet niets op
eigen houtje. Hij stemt zoveel
mogelijk op elkaar af. Dat is
geen vrijblijvend proces, want
beslissingen kan je niet voortdu-
rend vooruit schuiven. Dat
wordt de grote verandering", al-
dus de ambitieuze Rottenberg.
Na zijn kandidaatstelling trok
Rottenberg met veel enthousias-
me het land in om de PvdA-
leden te vertellen dat het hele-
maal niet goed gaat met de par-
tij, -maar dat hij als voorzitter
orde op zaken zou stellen. Door
die confronterende aanpak roept

Rottenberg nogal wat argwaan
op. Hij merkte dat zelf ook. „In
een zaal vol leden voel je dat een
aantal je aankijkt op zon manier
van: Zo jongetje, dus jij wilt
voorzitter worden. Nou, nou, jij
durft. Huftertje. Dat zullen we
nog wel eens zien. Behoorlijk cy-
nisch."

Verzet kwam er niet alleen uit de
afdelingen. Drie weken na zijn
kandidatuur kreeg hij uit 'onver-
wachte hoek een geduchte te-
genstander: vakbondsleider en
vriend Ruud Vreeman werd
door vice-fractievoorzitter Leijn-
se naar voren geschoven als te-
genkandidaat. Het 'duel' was
slechts van korte duur, want
Rottenberg kwam volgens partij-
ideoloog Bart Tromp 'met een
typische Rottenberg-oplossing'.
De tegenstanders werden één en
vormden een duo. Voor een
voormalig Balie-medewerker
was dat geen verrassing. „Met
problemen wenst hij niet te le-

ven, die lost'ie op. En of dat nou
een goeie of een slechte oplos-
sing is doet minder ter zake."
Problemen wil hij oplossen en
liefst snel. Naaste medewerkers
roemen zijn analyserend vermo-
gen en zijn kracht om de juiste
mensen om zich heen te verza-
melen. „De kracht van Felix ligt
juist in de organisatie van
ideeën. Hij zoekt de samenhang
en presentatie."

Universiteit
Plannen om de kwakkelende
partij er weer bovenop te helpen
hebben Rottenberg en Vreeman
voldoende. „Een van onze plan-
nen is het organiseren van een
nazomer-universiteit. Honder-
den experts die wij in de partij
nooit zien, hoewel ze lid zijn,
gaan daar mini-colleges geven.
We organiseren politieke onder-
vragingen en debatten. Niet het
eeuwige forumpje, maar een
open uitwisseling van opvattin-

gen over bijvoorbeeld het plan-
Simons."
Arbeid en inkomen, onderwijs
en allochtonen zijn de thema's
waarmee de nieuwe voorzitters
de PvdA weer de vooraanstaan-
de rol willen geven in de Neder-
landse politiek. Het CDA is daar-
bij volgens Rottenberg de meest
geschikte partner. Maar hij wei-
gert de tweede viool te blijven
spelen. „Onze partij moet op be-
slissende momenten zeggen: we
zijn gelijke partners! Zeg het
maar CDA. Gaan we door of
stoppen we. We moeten het CDA
dwingen voor het kabinet te kie-
zen."
Rottenberg heeft de afgelopen
maanden hoog spel gespeeld, en
de verwachtingen zijn daarom
terecht hoog. Als alles goed gaat
laten Kamerverkiezingen nog
wel even op zich wachten, zodat
Rottenberg ruim de tijd heeft
iets van zijn beloften waar te ma-
ken. En die tijd zal hij hard no-
dig hebben.

Hans Simons verspeelt
onderhandelingspositie

DOORCARELGOSELING

DEN HAAG - De kalender geeft 24 februari 1992 aan. Op
de bureaus van de ministers en staatssecretarissen in het
kabinet Lubbers-Kok wordt een nota gedeponeerd. Een
stuk van Hans Simons, PvdA-staatssecretaris op volksge-
zondheid, over de verdere gang van zaken met de stelsel-
herziening gezondheidszorg. In de wandeling het plan-
Simons genoemd.
De bewindsman schetst wat mo-
gelijkheden. Het overbrengen
van huisartsen- en kraamzorg uit
het ziekenfonds naar de AWBZ
op 1 januari 1993. Uitstel van die
operatie tot 1 januari 1994. Het
overbrengen van alle vormen
van zorg die nog niet in de
AWBZ zitten, naar die verzeke-
ring op 1 januari 1994.

1995. Voortgang met de stelsel-
herziening voor andere maatre-
gelen om de gezondheidszorg
beter te laten functioneren, door
te voeren met ingang van 1 ja-
nuari 1993. Of helemaal niets
doen.

Simons geeft verder aan wat te
doen met een lopend onderzoek
naar de kostenontwikkeling in
de gezondheidszorg. De conse-
quenties voor de premies die
particulier verzekerden betalen.
Wat te doen met op zich onnodi-

Verder: Uitstel over het over-
brengen van specialistische zorg
en zorg in ziekenhuizen uit het
ziekenfonds naar de AWBZ van
1 januari 1994 naar 1 januari

ge financiële reserves die verze-
keraars aanhouden voor extra
kosten wegens vergrijzing van
de bevolking. De wettelijke bij-
dragen die zonder invloed van
de politiek ineens 140 gulden ho-
ger bleken te zijn dan voorzien.

" HANS SIMONS
...strategie aan gruzels

Keuzen
Eigenlijk is Simons' nota niet
meer dan een overzicht van de
stand van zaken. Nergens keu-
zen. Daarover moest het kabinet
maar via intern beraad beslissen.
Te starten in de zogenoemde zes-
hoek: premier Lubbers, vice-pre-
mier Kok, de ministers De Vries
(sociale zaken), Andriessen (eco-
nomische zaken) en Dales (bin-
nenlandse zaken) plus Simons
zelf.

Men praat nu al enige weken.
Conclusies zijn nog niet getrok-
ken. Formeel nog niet. Informeel
wel. Simons legt de prioriteit bij
andere maatregelen in de stelsel-
herziening dan het overbrengen
van huisartsen- en kraamzorg op
1 januari 1993 naar de AWBZ.
Dat bleek tenminste uit antwoor-
den op kamervragen over het
gehandicaptenbeleid die dins-
dag bij de Kamer aankwamen.
Antwoorden die tot gisteren de
fractiespecialisten . gezondheids-
zorg nog niet hadden bereikt.

Met het 'uitlekken' van Simons'
voorkeur, hoeft het kabinet ei-
genlijk nergens meer over te pra-
ten. Als de hoofdrolspeler zelf
een keuze heeft gemaakt is dat
duidelijk. Discussies, loven en
bieden, het heeft geen zin meer.
Zeker niet aangezien er achter
de schermen met de fracties van
CDA en PvdA al overleg gaande
was. Beraad dat ertoe moest lei-
den een zodanig voorstel te for-
muleren over de voortgang met
de stelselherziening dat een
breed politiek draagvlak in de
Tweede Kamer gewaarborgd
was. Een draagvlak dat nodig is
om Simons niet meteen te laten
struikelen.

Mistvlagen

politiek objectief

Dat voor Simons dc druiven nu
zuur zyn, is te begrijpen. Geen
wonder dus dat hij tracht zijn
bedoelingen in enorme mistvla-
gen te lagen verdwijnen. Worden
berichten over zijn plannen dins-
dagavond, woensdagmiddag en

donderdagochtend vroeg eerst
vanuit zijn departement beves-
tigd, daarna wijzigt zich het
beeld.

In een fax wordt gesteld dat de
berichten onjuist zijn. Om ze ver-
derop in de tekst integraal op-
nieuw te onderschrijven. Nog
wat later wordt aan het Alge-
meen Nederlands Persbureau
gemeld dat Simons er 'voorals-
nog van uitgaat' dat de huisart-
sen- en kraamzorg op 1 januari
1993 wel overgaan naar de awbz.
Gevolgd door de mededeling dat
Simons daar zelf niet keihard
aan vasthoudt en andere maatre-
gelen voorbereidt.

Een bewindsman in paniek. Zijn
strategie ligtaan gruzels. Simons
weet dat hij geen poot meer
heeft om op te staan. Op basis
van zijn stuk van 24 februari zijn
weliswaar nog nader onderzoek
en discussie gaande, maar de uit-
komst staat al vast. Het CDA zal
hem houden aan de nu bekend
geworden keuze.

En de PvdA kan hem niet meer
tot iets anders dwingen nu par-
tijgenoot Simons het allemaal
zelf al weggegeven heeft. Dat
zou alleen gezichtsverlies voor
Simons zelf betekenen. Een
hoongelach van CDA-kant.

opinie

Felix Rottenberg, de nieuwe Voorzitter van de PvdA:

Ambitieus en confronterend
op zoek naar het compromis

DOOR BERT HESSELINK

achtergrond

HEERLEN - „Zijn ambitie dient geen ander doel dan Fe-''x Rottenberg." Aldus een programma-maker van deVPRO die nauw heeft samengewerkt met de gistermorgen
gekozen opvolger van de in augustus vertrokken PvdA-voorzitter Marjanne Sint. Rottenberg is de nieuwevoorzit-ter van de PvdA, en dat zal Nederland merken.

*-*e man die zich zes jaar geleden
hoedend terugtrok uit het partij-
bestuur omdat hij zich absoluut
jüet kon vinden in de partijcul-
|Uur van de PvdA, en die on-
langs als lid van de commissie-Van Kemenade pleitte voor hetafschaffen van de functie van
voorzitter, gaat nu zelf leidinggeven aan die partij. Samen metue door Rottenberg handig als
tegenstander uitgeschakelde
Ruud Vreeman moet de kleinste
Regeringspartij uit het dal wor-den gehaald, waarin het sinds de
VrÜage met de christen-democra-ten verzeild is geraakt.

"e 34-jarige directeur van het
Politiek-cultureel centrum De
Ralie in Amsterdam verruilt een
café bij het Leidseplein voor het
bewaakte partijbureau aan deNicolaas Witsenkade. Rotten-
Derg stelde zich op 6 novembervan het vorig jaarofficieel kandi-
daat voor de vacante functie,
nadat hij zich had verzekerd vande steun van tal van prominen-
ten in de partij.

De zaterdag nadat Marjanne Sint
haar vertrek had aangekondigd
Werd Rottenberg gebeld met de
Mededeling: „Nu is het jouw
beurt". Hij twijfelde en ging te

rade bij oud-gedienden in de
partij. Hij sprak onder andere
met de Rotterdamse burgemees-
ter Bram Peper, de commissaris
van de koningin in Drenthe Wim
Meijer, de Amsterdamse burge-
meester Ed van Thijn, met be-
langrijke lokale PvdA-bestuur-
ders, met mensen uit het be-
drijfsleven en met de Amster-
damse commissaris van politie
Nordholt. Allen steunden zijn
kandidatuur, maar het beslissen-
de zetje kwam van zijn onlangs
overleden vertrouwensman Har-
ry van Doorn, de oud-minister
van CRM in het kabinet-Den Uyl
in het midden van de jaren ze-
ventig. Van Doorn, met wie Rot-
tenberg veel contact had, zei
hem dat hij het moest doen. En
hij deed het. „Ik kan niet door-
gaan met steeds maar kritiek te
hebben op de PvdA en dan zelf
niets doen aan haar tekortko-
mingen", motiveerde hij zijn be-
slissing.

" FELIX ROTTENBERG
■-eigenwijs?...

Nieuwe kracht
Er gebeurt echter nog iets an-
ders. Tegenstanders van de stel-
selherziening krijgen nu nieuwe
kracht. En of er op 1 januari
1994, na uitstel op 1 januari 1993,
nog iets kan gebeuren is uiterst
twijfelachtig. Geen enkele politi-
cus zal immers vlak voor de ver-
kiezingen van mei 1994 impopu-
laire maatregelen willen nemen.
Voorlopig is het wachten op mei.
Dan moet Simons namens het
kabinet zijn voorstellen voor
1992, 1993 en 1994 op tafel leg-
gen. Het zou wel eens helemaal
niets kunnen worden, alhoewel
Simons nu ineens manmoedig
tracht die conclusie te omzeilen.
In de mist. Heel voorzichtig.

" Reclame 3
Het Direct Marketing Instituut
Nederland (DMIN) is in opzet
een instituut dat er niet op uit is
om ons allemaal dingen aan te
smeren. Toch wil DMIN ons te-
gen betaling een sticker verko-
pen, die ons van al die reclame-
troep in de brievenbus moet
afhelpen, zoals op 29 februari in
het LD stond.
Uiteraard is dat geen stijl, een
dergelijke sticker dient gratis te
worden verspreid, zoals ook de
Consumentenbond inmiddels
heeft aangegeven.
ELSLOO J.G. Schalk
(Door redactie ingekort)

" Energie 2
Ik ben het volledig eens met de
heer J.G. Schalk uit Elsloo in het
Limburgs Dagblad van zaterdag
7 maart jl. over het energiege-
bruik. Daarbij komt nog dat het
oorspronkelijke voorstel van mi-
nister Alders om de energiekos-
ten voor groot- en kleinverbrui-
kers te verhogen is gewijzigd. In
verband met de concurrentiepo-
sitie van ondernemingen tegen-
over het buitenland, gaat de
verhoging voor grootverbruikers
niet door. (Bovendien zouden
deze kosten weer doorwerken in
prijsverhogingen). Dan maar de
kleinverbruikers aangepakt. Na
jarenlange acties voor beperking
van energie aan de hand van toe-
gezonden tabellen, waarbij men
het energieverbruik zelf kon
controleren, nu weer dit verhaal
van de minister. En zoals de heer
Schalk stelt, het moet toch mo-
gelijk zijn een normering voor
gebruik in een huishouden vast

Bijstand
Bij zorgvuldige bestudering
van de plannen van staats-
secretaris Ter Veld ten aan-
zien van de bijstandsuitke-
ringen blijkt dat er eigenlijk
niet zo heel erg veel aan de
hand is. ledereen met een
bijstandsuitkering moet vol-
gens die plannen gaan solli-
citeren of een eigen zaak
beginnen om in zijn of haar

bestaan te voorzien. Alleen bij medische of sociale belemmeringen
geldt die verplichting niet, zo stelt Ter Veld in het voorstel voor een
nieuwe Algemene Bijstandswet.
Het enige wat er werkelijk verandert is dat het onderscheid tussen
werklozen met een bijstandsuitkering (rww'ers met sollicitatieplicht)
en overige bijstandstrekkers (34 procent van het totaal van onge-
veer een half miljoen) verdwijnt. Alle mensen met een bijstandsuit-
kering worden straks over één kam geschoren, want iedereen
moet solliciteren. Daar is in wezen niets tegenin te brengen. In het
verleden werden uitkeringen wellicht wat al te gemakkelijk ver-
strekt. Het is goed dat daar nu de rem op wordt gezet en dat er
inderdaad daadwerkelijk naar werk gezocht moet worden. Want
helaas kan niet worden ontkend dat er onder de bijstandsgerech-
tigden ook een aantal beroepswerklozen te vinden is, dat domweg
niet wil werken. Deze mensen zijn om die reden al nauwelijks be-
middelbaar en zullen dat vermoedelijk ook onder de nieuwe wet
niet worden. Met onwillige honden is het immers kwaad hazen
vangen, zoals het aloude spreekwoord zegt.

Bovendien, om al die bijstandsgerechtigden aan een baan te hel-
pen zullen die banen er eerst moeten zijn. De staatssecretaris rea-
geert tamelijk luchthartig op deze gedachte en meent dat die
banen gemakkelijk gevonden kunnen worden voor iedereen die
dat ook wil, maar dat valt te betwijfelen. Daar komt bij dat er ook
nog een toevloed van weer goedgekeurde wao'ers naarde ar-
beidsmarkt te verwachten is, die eveneens aan werk geholpen
zullen moeten worden. Voor een al te groot optimisme is dan ook
hoegenaamd geen reden. Vrijwilligerswerk, of sociale dienstplicht
is evenmin een oplossing, omdat daardoor weer betaalde banen
verdwijnen.

Het is goed dat Ter Veld van haar voornemen heeft afgezien de
hoogte van de uitkeringen aan te pakken. Die blijft onveranderd,
behalve voor schoolverlaters tot 27 jaar. Die krijgen in de toe-
komst een uitkering die in het eerste half jaarnadat zij van school
komen gelijk is aan het niveau van de studiefinanciering. Daarna
geldt het niveau van de Bijstandswet.

Gemeenten krijgen de verplichting om scherper te controleren of
iemand terecht een uitkering heeft. Daar is niets op tegen, tenzij
dat leidt tot een soort heksenjacht, waarbij de aantallen washand-
jesen tandenborstelsop badkamers van mensen met een uitkering
gecontroleerd worden. Dat ging en gaat aanzienlijk te ver.

PS.

lezers schrijven
" Reclame 2
In het Limburgs Dagblad van 4
maart schrijft J.G. Schalk dat op
de postkantoren stickers te koop
zijn voor ’2,40 per stuk, die op
de brievenbus dienen te worden
geplakt om zodoende ongewens-
te reclame-rommel te weren.
In het afgelopen jaar heb ik ze-
ker 30 tot 40 stickers op mijn
brievenbus bevestigd met de
tekst 'geen reclame svp'. Deze
stickers worden echter regelma-
tig van de brievenbus getrokken
en de bus wordt daarna weer lek-
ker volgepropt met reclamerom-
mel, die door ons rechtstreeks in
de vuilniszak wordt gedepo-
neerd.
Doordat wij dicht bij de Duitse
grens wonen, worden wij boven-
dien nog verwend met een dage-
lijkse portie reclame afkomstig
van onze oosterburen. Via deze
agressieve reclameverspreiding
gaat onze milieu-bewuste opstel-
ling toch te veel geld en moeite
kosten.
Langs deze weg wil ik de lieverd-
jes die de stickers steeds weer
verwijderen en onze brievenbus
dan volproppen met waardeloze
reclame-rommel hartelijk dan-
ken.

Naam en adres bij
redactie bekend

postbus 3100

te stellen met een bepaald ver-
bruik tegen de huidige prijs. Met
milieu heeft het plan van minis-
ter Alders niets te maken. Voor
mensen met voldoende inkomen
heeft dit geen enkel effect (zie
benzineprijsverhoging). Voor de
lagere inkomens voorzie ik een
vlucht naar alternatieve bijver-
warmingsbronnen, zoals open
haarden en allesbranders met al-
le negatieve gevolgen voor het
milieu.
BRUNSSUM L.J. Haagmans

" Benzinekwartje
Vorig jaar wezen de pomphou-
ders de regering op een mogelijk
verlies van enkele honderden ar-
beidsplaatsen als gevolg van het
tanktoerisme, dat zou ontstaan
door de accijnsverhoging. Ook
wezen zij op het feit dat de de-
tailhandel honderden miljoenen
guldens aan omzet zou verliezen,
door de nevenaankopen in het
buitenland. Toen was het ant-
woord, dat het allemaal wel mee
zou vallen, want dat zou ook blij-
ken uit een onderzoek van het
Nederlands Economisch Insti-
tuut.
Nu haalt vice-premier Kok dat-
zelfde NEI-onderzoek aan door
te zeggen dat men toen inder-
daad op de hoogte was van zulke
negatieve invloeden, maar hy
zegt er gelijk bij, dat hij niet van
plan is om het benzinekwartje
terug te draaien, omwille van het
grote voordeel voor de schatkist.
De pomphouders in het grensge-
bied en hun personeel krygen zo
van mijnheer Kok nog een trap
na en kunnen dus, wat hem be-
treft, gewoon doodvallen. Het
wordt tijd voor verkiezingen!
MAASTRICHT John Janssen

pomphouder

" Drijfjacht
Dat een barbaarse drijfjacht op
een ree, een uitputtingsslag, met
als toppunt van voldoening het
doodsteken van zon dier met
lans of dolk, in een 'beschaafd'
land als België nog mogelijk is
(LD 28-2-92) en door de overheid
wordt getolereerd, is onverteer-
baar. ledereen die deze adellijke
(lees: kwalijk riekende) folklore
veroordeelt, moet dat de Belgi-
sche overheid laten weten.
MAASTRICHT E. de Beaumont

M. Brennenraedts

Teikyo in zwaar weer
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KRAAMVERZORGSTERS &
VERPLEEGKUNDIGEN A

THUISZORG CENTRALE LIMBURG
DORINE VERSCHUREPLEIN lOC

6181 AS ELSLOO
TELEFOON 046 374963

CURSUSSEN*
OPLEIDINGEN
TRANSPORT
EN
LOGISTIEK
Technische
School Rijksweg Zuid 70

6134 AD SITTARDSittard Tei. 046-523000

NIEUW NIEUW
Informatiemiddag
26 maart a.s.
15.00-17.00 uur

" Chauffeur

" Kraanmachinist

" Vorkheftruckchauffeur

" Magazijnmedewerker «o;>

I AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP!

± 300 soorten lijsten
op voorraad, vooral

uw inlijstwerk

JO EN ANITA VAN LOO-SATIJN

Vakantie van 29 waart t/m 12april

SPEKHOUWERSTRAAT 12. 6367 TV VOERENDAAL. TEL 045-750851

PtiïCöÏÏëgt
Il Maastricht Heerlen Roermond

OPEN DAGEN
28 maart en 9 mei
om 11.00 en 13.00 uur.

KHO BEDRIJFSKUNDE EN
MANAGEMENTOPLEIDINGEN

aan de Lambertuslaan 9, Maastricht,

SECRETARIËLE EN
TOERISTISCHE OPLEIDINGEN

aan de Stationsstraat 17, Maastricht en
Zwartbroekstraat Ib, Roermond.

STUDIEFINANCIERING WSF 18+.

In de dagopleidingen verzorgen wij ook de cursussen:
NIMA-A - SEPR - NGPR - BKB - PDB

en wij begeleiden de MODULEN BEDRIJFSKUNDE.

Rijkserkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen

W9A Alvlblyl DI-OPLEIDINGEN |
\m^mm\WE Avondopleidingen te: Heerlen, Maastncht, 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: **-

O
woonpl .: lft: —l

T -*-**C *^W?

Vv ""-

-"^-4-**££'**#j i s ■** % %ft-umT","* .- -r v-j iKipt ~„jori.n a 3 a. *~>dtwaarj. Jaaritm t. ohuUUvrn. S- f* \
Aiet theologie nen je volop toekomst, "o <**

LAAT JE INFORMEREN
over theologie in vol- or deeltijd

op 27 maart, 14.15 uur °f 28 maart, 10.15 uur

■ Vrije StudierichtingTheologie: specialisaties 'Zingeving ' ."" j " "r* ". ',. . i i i i i ! .\nlwtHtrdcoupon vinir meer informatie I.D ,
en Hulpverlening' en 'Sociale en Politieke Ethiek' j *\'adm. I

■Klassieke Studierichting Theologie: alstudeermogelijkheden J , i
in bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, geloofsleer, | !
moraal, liturgie, praktische theologie, godsdienstfilosofie. \ ">osUoJe: Woonplaats: ;

Vooropleiding: VWO, HBO, WO, MO of toelatingsonderzoek I Sturen naar: Theologische Faculteit Tilburg. !
AcaJemielaar, Q, Tilburg. Inlichtingen: tel. 013-662580 \ Antw-nr 6"547' 50Ü° WB Tilln,r* <*m P"B'"**l n"ai*> i

k. 1 M mm^w a m W m k w B ■ k L
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extra korting jlP^^ "- -rJ.:.. ■" ""'^S-y,' !
" Bankstellen lili fj fÊ || || 1 fH^^^j-'^^^^^^V J// /
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CURSUSSEN*
OPLEIDINGEN

BUSINESS
MARKETING/

MANAGEMENT/PR.
EUROMANAGEMENT
HOTELMANAGEMENT

SECRETARESSE
TOERISME

RECEPTIONISTE
HOST/HOSTESS

#

Ben jij ook geïnteresseeerdin een dynamischetoekomst en
goed onderwijs met een europees karakter (1 of 2 jarig).

Stuur dan snel onderstaande bon op of bel even:

OPENDAG
VENLO

Hotel Wilhelmina (t.o. het station)
1 april 1992

Aanvaog:lB.oo TOERISME-HOTELMAN.
HOST/HOSTESS

Aanvang: 19.45 BUSINESS-MARKETING/
MANAGEM./PR-EUROMAN/SECR./RECEPT.

MAASTRICHT
Helmstraat 3-5 (3e Verdieping Geb. "Entre

Deux", gelegen aan het Vrijthof.)

2 april 1992
Aanvang: 18.00 uur TOERISME-HOTELMAN.

HOST/HOSTESS
Aanvang: 19.45 uur BUSSINESS-MARKETING/
MANAGEM./PR./EUROMAN./SECR./RECEPT.

«-rji-ParM Algemeen secretariaat
*-« f |k| || tel.: 040-52 06 20

|§E|^ JIJ + NOTENBOOM
Mp^niyJp laathet samen gebeuren

I BON VOOR CARRIÈRE PERSPECTIEF
I Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegids.

I adres JI
I p.c./plaats 9I
| gefrankeerd sturen naar centr. adm:
i Instituut Notenboom postbus 307. 5600 AH Eindhoven

' Erkend dooroe minster van Onderwijs en Wetenschappen, op grondvan de
I wet erkende onderwijsinstellingen voorzover hetonderwijs onderde reéiwi/dte

vande welvalt

1 flmbi^hb^
Grand Café Restaurant Bistrot

is een restaurant met een haute
cuisine en vraagt wegens toene-
mende drukte een

ENTHOUSIASTE KOK
Voor inlichtingen:
bel Michael Kessel, patron, of
Frans van Wissen, chef-kok,
S 04454-5939

TIPS VAN DE TUINVAKMAN
Als het zaaizaad snel kiemen en gezond groeien
moet:
20 IFloragard bloemaarde DM 6.40 50 IDM 10,40
80 1 Floragard TKS I zak 12,50
80 I Gloragard TKS II zak 12,50
Eerste aardappels kunnen vanaf half maart in een lich-
te ruimte bij 10-15 °C voorgekiemd worden. Af en toe
moeten de knollen licht bevochtigd worden.
Zaad vanaf DM 0,59
Bemest nu uw gras en tuin.
25 kg Thomaskali DM 13,00
50 kg Thomaskali DM 23,00
25 kg Thomaskalk 7 (met 7% Phosphol) DM 7,00
50 kg Thomaskalk 7 DM13,00
25 kg Dolomitkalk DM 7,50
25 kg Cuxin (runder-/kippemest, zeealg) DM 24,00
Cuxin met onkruidverdelger 250 m 2 DM 24,00
Cuxin met onkruidverdelher 500 m 2 DM 39,50
25 IHoll. koeiemest 85-110 m 2 DM 16,00
Wij verkopen en verhuren: grascultivators, gras-
maaimachines, allesmaaiers, motorzagen, walsen
en strooiwagens.
Nu nog tegen winterprijzen! Eigen werkplaats.
Breng uw maaier voor de voorjaarsbeurt!
Haal nu de nieuwe gratis Bayer-tuinhandleiding af!, J- Crumbach

(^^ Gartenfachgeschaft
iBL Futter- und Düngelmittel
ZW\ Roermonder Strafte 43Jl<LLl\ 5120Herzogenrath-Kohlscheid

S 02407/3000
Unsere Geschaftszeiten: montags bis freitags 8 00 bis 13 00 Uhr14.00 bis 18 30 Uhr, samstags 8.00 bis 14 00 UhrSamstag 14. un-121. 12. bis 16.00 Uhr geöffnet «,«

WARRINCS
INTERIEUR

Buchel 51 - 53
D - 5100 Aachen| Tel. 02 41 /355 42 y

. . y

LONGDSOBS |
fc**-fr_J=*_rf*fffMß

iel 04571366? U.HIQI UUIIUPromenade 35 sinds 1908
6411 JB Heerlen lliorloger |u*elier-diamanlair

"Wie praat
met PC's, mini's en mainframe?"
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"De Apple Macintosh, want die spreekt zijn talen!"

j Z»*t^S£d. I

! Bel nu voor de speciale Apple prijzen!
*—
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Instelling ondernemingsraden leidt tot conflict
Horecabond dreigt Van
der Valk met rechter

Van onze redactie economie

. De Horecabond FNV heeft het Van der Valk-con-; aangekondigd naar de kantonrechter te stappen, als het
iJr ern niet Dmnen I 4 dagen aantoont haast te maken met

1 van ondernemingsraden.
Kot
jsle„. nxi toe is volgens de bond
jVyk in een van de 39 Van derL. een onderne-l^ësraad op komst. By de Witte
lt0 cri in Eemnes worden binnen-
Seh Voor et eerst OR-verkiezingen
%?Uden- Bi J de andere 38 Van der
topbedrijven probeert de bond al
g" jaar vergeefs een OR van de
Üet^K te kriJgen-
'lst ,e(iriJf is wettelijk verplicht tot

*= van een ®^ maar volgens
L Woordvoerster van de Horeca-

houdt het bedrijf dat tot nu
gih niet allerlei 'chicanes en vertra-
is *>SoPeraties tegen. „Ons geduld
,jeAü echt op. We zeggen het bedrijf
ty. *acht aan", zegt de vakbond-

Ordvoerster.

üe ■Juridische procedure wordt er

overigens niet eenvoudiger op, om-
dat de bond het Van der Valk-con-
cern niet in een keer voor derechter
kan dagen, maar alle vestigingen
apart moet dagvaarden. Die zijn al-
lemaal afzonderlijk in een bv onder-
gebracht. Ze opereren weliswaar
onder de vlag van het concern,
maar zijn formeel zelfstandig.

Het familiebedrijf Van der Valk is
volgens de Horecabond al jareneen
uitgesproken 'vakbonds-onvriende-
hjk bedrijf. De strijd om de onder-
nemingsraden is er volgens de
vakbondswoordvoerster een tref-
fend voorbeeldvan hoe het bedrijf -
overigens niet zonder succes - pro-
beert de vakbonden buiten de deur
te houden.
Volgens de woordvoerster zijn de
bonden over de OR-kwestie van het
kastje naar de muur gestuurd. Door
de afzonderlijke bedrijven werden
ze eerst naar het landelijk kantoor
verwezen. Daar kregen ze te horen
dat ze toch bij de afzonderlijke bvs
moeten aankloppen. Ook wilde het
bedrijf bij voorbeeld in het OR-reg-
element opnemen dat alleen het
personeel dat langer dan drie jaar
bij het bedrijf werkt in de or kan
worden gekozen, of het recht krijgt
een OR-lid te kiezen.

Klip
„De grens van drie jaar is niet puur
toevallig. Van der Valk weet don-
ders goed dat het bedrijf een dui-
ventil is, waar de meeste werkne-
mers het zelden drie jaar uithou-
den", moppert de vakbondswoord-
voerster. De zaak zit nu vast op het
OR-reglement, maar zodra die klip
is genomen weet het bedrijf wel
weer wat anders te verzinnen om de
zaak te traineren, vreest de FNV-
bond.

Een woordvoerder van het Van der
Valk-concern bestempelde de kri-
tiek van de bond als onzin. „Wij
houden de komst van onderne-
mingsraden helemaal niet tegen.
We hebben al lang ondernemingsra-
den. We hangen dat alleen niet aan
de grote klok."

beurs

Licht verdeeld
- De Amsterdamse

y„ cl-enbeurs heeft de week rustig
S*e sl°ten in een licht verdeelde
a-jjjjlftïing. Toch waren er wel een'
ge^l zaken die de aandacht vroe-
W'k° waren Ahold, DSM en Fok-
*Wi,i"Voorlijk vast, was er veelncJel in ABN Amro.

gondelen ABN Amro werd drukko'^deld. Bij een f 0,70 lagere
°P f 45,80 sPronS het bank-

fs.7 ccleel eruit met een topomzet van
t«r of 1.235.593 stuks. Hun-
t, "uglas was een goede tweede
StUk f 50,3 milJ°en omzet of 782.479
i>\a ,- Koninklijke Olie kwam dit-
■**et fop °*e derde plaats te staan

'46,4 miljoen omzet.

s*)jtotale aandelenomzet bleef met f
"ijlt tl^**Joen bescheiden. De belang-
WeiSte beursbarometers bleven vrij-
bl onveranderd: de EOE-index
Bivs °P 304 staan en de beursindex

punt tot 204,40.
§eh denier Ahold ging op de geste-ld wi«st f 1,50 omhoog naar f 87.
2-jg met ruim f 20 miljoen of
w-UOO stuks mocht er ook zijn.
O^Stuigbouwer Fokker streek f
\ °P bij een koers van f 35. Che-
Obereus DSM was f 1,20 in herstel
"WlO7-30- Reder Nedlloyd won zesDbeltjes op f 63,20.

S[,^erngde Glas werd ook weerj-3-Ulatiefgevraagd en was f 5 ho-
ge,, °P f 537. Deze prijs ligt f 17 ho-iL dan de Franse groot-aandeel-
"kw er BSN heeft geboden. Het

is door de andere aandeelhou-
WS als te laag van de hand gewe-
lf s*o rans Maas was f 2 lager op f

Het ,W,"?ericht over een losse samen-
<W S met het Amerikaanse con-
so^ Yellow Freights kwam voor
St<ali^riige beleggers als een teleur-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,50 45,80
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
ABN AmroObl.Gr.f. 176,90 176,90
AEGON 126,60 127,10
Ahold 85,50 87,00
Akzo 149,30 149,40 -.
Alrenta 194,10 194,10
Amev eert. 56,30 56,00
Bolseert. 47,40 47,20
Bührm.Tet. c. 45,60 45,70
CSM eert. 92,20 92,40
DAF 25,80 26,10
Dordtsche Petr. 131,70 132,70
DSM 106,10 107,30
Elseviercert. 114,30 114,70
Fokker eert. 34,30 35,00
Gist-Broc.cert. 35,70 35,50
Heineken 178,20 178,00
Hoogovens nre 51,40 51,50
Hunter Douglas 71,40 63,20
Int.Müller 60,70 61,00
lnt.Ned.Gr. c. 52,20 52,30
KLM 36,50 36,00
Kon.Ned.Papier 45,60 44,50
Kon. Ohe 142,00 142,30
Nedlloyd 62,60 63,20
Océ-v.d.Gr. 74,80 74,80
Pakhoed eert. 47,30 47,60
Philips 36,40 36,40
Polygram 42,50 43,00
Robeco 99,00 99,00
Rodamco 54,40 54,90
Rolmco 97,90 97,90
Rorento 72,10 71,90
StorkVMF 46,20 46,30
Unilever eert. 184,90 185,00
Ver.BezitVNU 82,00 81,50
VOC nre 43,40 43,40
Wessanen eert. 88,00 88,20
Wolters-Kluwer 70,20 69,50
Avondkoersen Amsterdam

ABNAMRO Hold. 45,70 (45,80)
KLM 35,90-36,00 (36,00)
Kon.Ohe 142,30-143,00(142,30)
Philips 36,40-36,50(36,40)
Unilever 184,30-185.00(185,00)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 54,50 54,50
ABNAmroHld.prf. 6,10 6,10
ABNAmroHld.div. 44,80 44,20
ACF-Holdingc. 34,30 34,60 f
Aegon div.92
Ahrend Groept. 131,00 131,00
AsdOptionsTr. 10,60 10,50
Asd. Rubber 3.35 3,40
Ant. Verft*. 420,00
Atag Hold. eert 118,50 118,50
AthlonGroep 47,50 47,50
Athlon Groep nre 45,80 45,80
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 89,50 89,20
Batenburg 125,00 125,00
Beers 120,00 120,00
Begemann 106.00 108.00 I

Belindo 323,00 323,00
Berkei's Patent 1,13 1,13
Blydenst.-WUI. 37,70 37,60
Boer De,Kon. 224,90 224,90 f
BoerDeWinkelb. 72,80 72,50
BorsumyWehry 65,00 66,50
Boskalis Westm. .24,10 25,40
Boskalis pref. 27,00 27,50
BraatBeheer 34,60 34,30
Breevast 10,00 9,80
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 820,00 820,00
Calvé-Delftcert ' 1182,00 1180,00
Cindu Intern. 162,00 160,00
Claimindo 310,00 310,00 b
ContentBeheer 23,00 23,10
CreditLBN 32,00 31,40
Crownv.G.cert. 120,00 120,50
CSM 92,40 92,40
DAF eert. 18,90 18,80
Delft Instrum. 27,30 27,30
Desseaux 42,00 42,00
Dorp-Groep 43,10 43,10
Draka Holding 24,20 24,10
Econosto 29,90 29,90
EMBA 214,00
Eriks Holding 83,20 82,50
Flexovitlnt. 57,00 56,50
Frans Maas eert. 84,50 82,50
Gamma Holding 103,80 104,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 33,00 33,80
Geveke 40,20 40,20
Geveke div'92 37,80 37,80
Giessen -de N. 104,00
Goudsmit 35,60 37,00
Grolsch 208,50 208,50
GTI-Holding 222,00 222,00
Hagemeyer 148,00 148,20
idemdiv'9l 145,00 145,00
HALTrustB 13,80 14,30
HALTrust Unit 13,90 14,30
HBG 215,00 214,50
HCSTechnology 1,00 LOO
Heineken Hold. 162,50 162,40
Hoek'sMach. 238,00 245,00 b
Holl.SeaS. 0,47 0,46
Holl.Kloos 455,00 454,00
Hoop Eff.bank 7,40 7,50
HunterD.pref. 270 f
IHCCaland 60,30 60,10
Kas-Associatie 35,70 35,60
Kempen & Co 9,60 9,60
Kiene's Suikerw 1089,00 1079,00
Kondor Wessels 3280 32,80
KBB 75,00 75,80
KNP div. 44,50 42,50
Kon. Sphinx 52.60 54,00
Koppelpoort 375,00 370,00
Krasnapolsky 240,00 251,00
Landré &Gl. 51,00 51,00
Macintosh 40,80 40,90
MaxwellPetr. 116,00 116,00
Moeara Enim 1175,00 1182,00
M.Enim 08-cert. 15350.00 15350,00
Moolen Holding 37,40 37,80
MulderBoskoop 54,50 54.50| Multihouse 5,30 5,40 b

NutriciaGB 166,50 167,00 1
Nutricia VB 173,00 173,00 1
Nutricia VB div92 168,00 168,00 1
Nijv.-TenCate 100,20 101,50 'OcévdGr.div92 73,70 73,40 1
Omnium Europe 7,60
Orco Bank eert. 69,80 69,80 1
OTRA 335,00 335,00 a'Palthe 63,00 63,00 1Philips div.'92 36,10 36,10
PirelliTyre 20,60 21,00
Polynorm 144,00 144,00
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 47,00 47,00
Ravast 26,70 26,50 a1
Reesink 74,30 74,30 I
Samas Groep 39,00 39,00 1
Sarakreek 14,60 14,50 1
Schuitema 1615,00 1615,00 1
Schuttersveld 48,90 49,50 1
Smit Intern. 44,50 45,50 i
St.Bankiersc. 15,30 15,30 1
StadRotterdam c 41,70 41,80
TelegraafDe 85,70 85,00
Textielgr.Twente 89,50 89,00
Tulip Computers 24,00 23,80
Tw.Kabel Holding 127,00 128,00
Übbink 73,00 73,00
Union 71,30 71,00
Un.Dutch Group 3,40 3,00
VereenigdeGlas 532,00 537,00
Verto eert. 29,80 29,80
VolkerStevin 60,50 60,50
Volmac 28,60 28,60
Vredestein 16,50 17,20
VRG-Groep 46,40 46,80
Wegener 62,00 62,00
WestlnvestF. 17,50 17,50 a
Westlnv.F.wb 115,50 115,50
WoltersKluwer 279,00 279,00
Wyers 29,10 29,10

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 80,30 79,00
ABNAmro Amer.F. 69,50 69,00
ABN Amro Eur.F. 74,00 74,30
ABN Amro Far EF 51,20 51,40
ABN Amro Liq.Gf. 162,50 162,50
ABN Amro Neth.F. 86,40 86,50
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 63,10 62,80
Albefo 48,80 48,70
AldoUarßFs 26,50 26,50
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
Amro NorthAm.F. 69,10 69J 0
Amvabel 84,40 84,40
AsianTigersF. 66,20 66,40
Asian Select. F. 60,50 61,50
Austro Hung. F. 5,00 5,20
BemcoßentSel. 56,00 56,00
BeverBelegg. 3,10 3,05
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLNObI-Waardef. 114,40 114,40
DeltaLloyd Inv. 30,50 30,00

DP America Gr.F. -36,20 36,20 1
Dp Energy.Res. 39,30 - j
EGFlnvestm. 132,50 132,50 -EMF Rentefonds 69,00 69,00 <Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20 <Envir.GrowthF. 52.60 53,50 <Esmeraldapart. 34,60 34,50 *]
Eur.Ass. Trust 7,00 6,70 1
EMS Growth Fund 105,00 105,00 *]
EMS lncomeFund 107,00 107,00 "j
EMS Offsh.Fund 104,50 104,50 |
EOE DutchStlF 325,00 322,00 1
Euro Growth Fund 49,50 49,50 1
Euro SpainFund 7,70 - 1
Far East SeiJ. 55,70 55,70 'Gim Global 53,70 53,50 'Groeigarant 1,50 1,50 1
Holland Fund 72,40 72,60 'Holl. Eur.Fund 48,90 48,90 'Holl.ObLFonds 125,50 125,00 'Holl. Pac. Fund 97,00 97,30
Holl. SeLFonds 84,50 84,20 I
Innovest 66,20 66,20
Interbonds 510,00 510,00 ,
Intereffekt 500 31,00 31,10 'Intereffekt wt 82,50 84,00
Investapart. 72,70 72,70
ISHimal.Fundt 9,80
Jade Fonds 152,20 151J0
Japan Fund 17,00 16,80
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.t 9,20
Mal.CapitalF.s 7,20 7,30
MeesObl.Div.F. 118,00 118,00
Mexico lncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,40 10,40
Mondibel 77,00 77,00
Nat.Res.Fund 1190,00 1180,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 45,80 45,50
NMB GeldmarktF. 54,47 54,48
NMB Global Fund 45,90 45,60
NMB Oblig.F. 36,60 36,50
NMB Spaard.F. 102,43 102,45
NMBRentegr.F. 118,40 118,30
NMBVast Goed F. 37,80 37,90
New AsiaFund 6,50
NomuraWarr.F. 0,61 0,60
Obam, Belegg. 255,80 255,00
OAMFRentefonds 11,60 11,60
Orange Fund 21,50 21,40
Pac.Dimensions 92,50 92,30
Pac.Prop.Sec.F 30,50 30,30
PiersonRente 113,70 113,70
Postb.Belegg.f. 57,60 57,60
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lntHlPs 3,90
Rentalentßel. 151,40 151,40
Rentotaal NV 35,70 35,70
RG AmericaF. 106,60 106,40
RGDivirentF. 49,30 49,30
RG EuropeF. 99,50 98,70
RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 92,80 93,80
RG SP Groen 54,60 54,60
RG SP Blauw 51,60 51,50

RG SP Geel 48,70 48,40
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p , 80,00
3chrod.lnt.Pr.F 29,40 29,20
Sci)Techs 14,25 14,25
Suezüq.Grf. 181,00 181,10
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 185,00 187,00
Trans Eur.Fund 81,50 81,90
Transpac.F.Yen 285,00 276,00
Uni-lnvest 16,80 17,00
Unicolnv.Fund 78,10 77,80
Unifonds DM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 65,30 65,40
Vast Ned 112,60 112,60
VIBNV 56,10 56,00
VSB MixFund 53,30 53,10
VSBRente Fonds 109,80 109,80
WBO Intern. 68,00 67,60
Wereldhave NV 117,20 117,20
Yen ValueFund 79,30 79,40
ZOMFloridaF.s 37,70 37,00

Parailelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF 112,10 112,10
Berghuizer Papier 44,70 44,70
Besouw Van eert. 54,00 53,80
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.Obl.F.l 98,70 98,70
Comm.Obl.F.2 98,90 98,80
Comm.Obl.F.3 98,90 98,90
De Drie Electr. 14,70 14,70
Delta UDollarf. 66,00 65,40
Delta LloydECU 64,80 64,60
Delta Lloyd Mix 61,70 61,40
DeltaLloyd Rent 59,30 59,30
Delta Lloyd Vast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 5,60 5,90
Dutch TakeOv.T. 45,90 " 45,90
Ehco-KLM Kleding 40,00 40J 0
E&LBelegg.l 70,60 70,20
E&LBelegg.2 74,90 74,70
E&LBelegg.3 106,30 106,30
E&LBelegg.4 77,90 77,90
E&LKap.RenteF. 105,50 105,50
FreeRecord Shop 32,80 32,70
GaiaHedgel 104,70 103,60
Geld. Papier c. 70,60 70,60
German CityEst 38,50 37,50
Gouda Vuurvast 77,50 77,50
Groenendijk 45,20 45,70
Grontmü 55,50 55,00
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 ■ 38,80
Hes Beheer 46,20 46,20
Homburg eert. 1,00 1,00
Inter/ViewEur. 3,50 3,60
Kühne+Heite 47,00 47,00
LClComputGr. 5,00 4,90
Melle,van nre 44,50 45,00
Nedcon Groep 53,10 53,40
Nedschroef 86,00 86,20
NewaysElec. 6,70 ' 6,80
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,70 I,Boe

Pan Pac. Winkel 11,00 11,00 i
PieMedical 5,40 6,30 'Simac Techniek 14,10 14,10 I
SligroBeheer 56,80 56,50 '■SuezGr.Fund 53,30 53,20 'VHS Onr. Goed 1,40 1,40 :Vilenzolnt. 39,00 39,00 :
Welna 269,00 270,00
Wereldhave 4,50
Weweler 40,00 40,00

Wall Street
allied signal 48% 485/8
amer.brands 43% 44
amer.tel.tel 37% 38%
amoco corp 44% 45%
asarcoinc. 25Vb 26
bethl. steel 135/e 13%
boeingco 44% 44%
can.pacific 14% 14V 8
chevron 63Vb 63%
chiquita 32% 33
chrysler 16V2 16*4
citicorp 16>/b 16%
cons.edison 27 Vb 27Vs
digitequipm. 58% 59%
dupont nemours 44Vb 44%
eastmankodak 42% 42%
exxoncorp 56% 57 Vb
ford motor 36% 36%
gen.electric 77Vs 78
gen. motors 37% 37 Vb
goodyear 61% 62%
hewlett-pack. 76% 77%
int. bus.mach. 89% 89%
int.tel.tel. 63 Vb 63%
kim airlines 19% 19%
mcdonnell 62 62%
merckco. 147% 147%
mobiloil 60% 61%
penn central 23 Vs 22%
philips 19% 19%
primerica 39% 39%
royal dutch 75% 76%
searsroebuck 45% 45
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 571/2 58%
unitedtechn. 51% 51%
westinghouse 19% 19%
whitmancorp 14% 14%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amerik.doüar 1,815 1,935
austr.dollar 1,36 1,48
belgïrank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,505 1,625
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,08 3,33
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.ÜOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3.10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 136.00 142,00
joeg.din.tm 100 - -

Noorse kroon (100) 27,20 29,70
oost.schill. (100) 15,75 16,25
port.escudo(loo) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,70 1.86
turksepond (100) 0.0265 0,0385
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,75 126,25
Wisselmarkt
amenk.dollar 1,87735-1,87985
antill.gulden 1.0345-1,0645
austr.dollar 1,4128-1,4228
belg.frank(lOO) 5.4660-5.4710
canad.dullar 1.56675-1,56925
deensekroon (100) 28,995-29,045
duitsemark (100) 112.5000-112.5500
engelse pond 3.2145-3,2195
franse frank (100) 33,130-33,180
gneksedr.(lOO) 0,9260-1,0260
hongk.dollar(100) 23.9750-24.2250
lerse pond 2,9960-3.0060
ital.lireUO.oool 14,990-15,040
jap.yen(10.000) 140,595-140,695
nwzeel.dollar(loo) 1,0226-1.0326
noorsekroon (100) 28.675-28,725
oostenr.sch.(lOO) 15.9860-15,9960
port. escudos(100) 1,2870-1.3270
spaanse pes. (100) 1,7750-1,7850
sunn.gulden 1.0325-1,0725
zweedse kr.( 100) 31,015-31,065
zwits.frankUOO) 124,470-124,520
e.e.u. 2.2995-2,3045

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 204,30 204,40
idexcl.kon.ohe 202,20 202,10
internationals 204,00 204,30
lokale ondernem. 206,60 206,40
id financieel 147,40 146,80
id niet-financ. 263,80 264,10
CBS-herbelegguigsmdex (1983=100

algemeen 291,00 291,10
idexcl.kon.ohe 272,00 271,10
internationals 302,70 303,20
lokale ondernem. 277,30 277,10
id financieel 217,30 216,40
id niet-financ. 335,00 335.40
CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 125,50 125,20
internation 139,10 139,20
lokaal 123,00 122,60
fin.instell 129,40 128.90
niet-financ 121,80 121,40
industrie 130,80 130,10
transpopsl 136,30 136,40

Goud en zilver
AMSTERDAM - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20.690-21,290. vorige
20,770-21.370, bewerkt 22,890 laten, vorige
222,97 laten,zilver onbewerkt 210-280, vo-
rige 210-280,bewerkt 320 laten, vorige 320
laten.

Dow Jones

Industrie 3235,92

+ 27.29
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn amro c apr 40,00 228 7,20 6,00
abn amro c apr 47,50 162 0,40 0,30
abnamrocokt 47,50 22i 1,30 1,30
abn amro cjan 40,00 1168 7,00 6,60b
abnamro c j95 45.00 1374 5,70 5,40
abnamropapr 47,50 347 1,10 1.50
abnamro pokt 45,00 230 1,50 1.70
abnamro pj9s 45,00 353 3,00 3,20
ah c apr 90,00 235 0,70 0,80
ah cjul 90,00 158 1,50 2,10
dsm c apr 105,00 197 3,60 4,10
dsm c apr 110,00 197 1,10 1,30
coc c mrt 300,00 657 5,30 4,90
coc c mrt 305,00 1273 1,80 1,60a
coc c mrt 310,00 467 0,50 0,40
coc c apr 300,00 217 8,50 8.00
coc c apr 305,00 244 5,10 4,90
coc c apr 310,00 540 3,00 2.70
coc pmrt 295,00 161 0,40 0,30
coc pmrt 300,00 635 1,00 0,70
coc pmrt 305,00 1259 2,70 2,30
coc pmrt 310,00 213 6,20 5,80
coc papr 300,00 430 2,70 2,40
coc papr 305,00 223 4,60 4,20
coc papr 310,00 205 7,50 7.00
coc pmei 290,00 164 2,20 a 2,00
coc pjul 300,00 218 6,50 6,40
hoog c apr 55,00 158 0,80 1,00
hoog p apr 50,00 177 1,60 1.40
hoog papr 55,00 164 4,20 4,00
hoog pjul 50,00 181 2,50 2,50
mg pj94 47,80. 170 2,80 2,70
kim papr 37,50 183 1,60 1,90b
kim p093 35,00 309 2,50 2,70
knp papr 45,00 170 0,90 1,30
knp pjul 45,00 314 2,60 3,10
nlv pnov 100,00 250 0,85 a 0,75
phil c mrt 35,00 164 1,40 1,50
phil c apr 35,00 502 2,10 2.10
phil c apr 37,50 349 0,60 0,60
phil cjul 35,00 298 3,20 3,10
phü cjul 37,50 504 1,70 1,70
phil c okt 40,00 327 1,50 1.40
phil pmrt 35.00 262 0,30 a 0,10
phil pokt 35,00 206 1.20 1.30
oüe cjul 145,00 459 3,40 3,50
ohe papr 145,00 198 3,50 3.30
ohe pjul 145,00 442 6,80 6,30
tops pmrt 580,00 200 3,50 2,70
unil capr 190,00 207 2,00 2,00

a laten g bieden» ex-div.
b bieden h laten, ex-div.
c ex-claim k gedaan-h
d ex-dividend I gedaan " g
e gedaan" bieden vk = slotkoers vorige dag
t gedaan - laten sk= slotkoers gisteren

economie

Leden Unie BLHP
achter cao Akzo

ARNHEM - De Unie BLHP on-dersteunt de aanpassing van de
-"«o-cao. Ondanks blijvende be-
daren tegen de loonsverhoging
Var> 5,2 procent over vijftien
"baanden en de afschaffing vanac collectieve vut, heeft 75 pro-
cent van de leden van de bond.
a.ch akkoord verklaard met de
jueuwe cao. Dat heeft de Unie
°LHP gisteren bekendgemaakt.

Ue principe-overeenkomst voor
nieuwe cao die bonden en

pemieconcern eind janauri slo-
len> werd door de leden van de

Unie twee weken geleden afge-
wezen. Zij deden dat op advies
van het hoofdbestuur van de
Unie, die zich niet kon verenigen
met het einde van de vut-rege-
ling in huidige vorm. Ook de le-
den van de Industriebond FNV

wezen het akkoord van de hand.
Een extra onderhandelingsron-
de, vorige week vrijdag, leidde
tot een principe-akkoord. De
bonden mogen in de toekomst
een deel van de loonruimte be-
stemmen voor oudere werkne-

mers, die daar een persoonlijk
vut-spaarplan mee kunnen fi-
nancieren. Daarnaast krijgen alle
werknemers extra een eenmalige
uitkering van 0,33 procent van
het jaarsalaris.

Het bestuur van de Industrie-
bond FNV gaf kort na het eerste
akkoord te kennen de afschaf-
fing van de collectieve vut bij
Akzo te beschouwen als een 'in-
cident. Eind volgende week
wordt bekend hoe de leden van
de Industriebond reageren op de
aanpassing van de cao.

Nieuwe eigenaar is optimistisch

'Vredestein komt
uit het moeras'

AMSTERDAM - Vredestein is bezig
om uit het financiële moeras te ko-
men waarin zij de laatste jaren lang-
zaam was weggegleden. Bij de nieu-
we grootaandeelhouder Vico (Vre-
destein Investment Consortium) is
men op dit moment 'heel tevreden'
over de stand van zaken. In een gro-
te schoonmaakoperatie is ongeveer
een kwart van de eigen middelen
'weggeveegd. Het balansherstel dat
nodig is wordt bereikt door een clai-
memissie van een op twee tegen f
13 per aandeel, die f 30 miljoen gaat
opbrengen. De uitgangspunten
voor Vredestein zijn nu dermate
goed, dat er in 1992 'een heel duide-
lijk positief resultaat mogelijk is.
De operatie-Vredestein begon toen
Vico, al eigenaarvan 18 procent van
de aandelen, het staatsbelang,van
43 procent overnam tegen f 15 per
aandeel, 'een interessante prijs voor
Vico'. Afgesproken werd dat Vico
ernaar zou streven de industriële
activiteiten te behouden en aan de
kleinere aandeelhouders de moge-
lijkheid te bieden uit te stappen
tegen eveneens f 15. Die mogelijk-
heid wordt nu dan ook geboden bij
de claimemissie.

De intrinsieke waarde van het aan-
deel Vredestein ligt nu boven de
f 20. Vico-directeur A. van Vemde
is aanmelding ter overneming dan
ook niet aan te bevelen. Vico wil de
beursnotering van het bedrijf in
stand houden. Zij heeft daarbij de
mogelijkheid aangeboden aandelen
door te plaatsen.

BNG leent 500
miljoen mark

DEN HAAG - De Bank Nederland-
se Gemeenten BNG gaat de Duitse
kapitaalmarkt bewerken en 500 mil-
joen mark lenen tegen een rente
van 8 procent, een kwart procent la-
ger dan de lening van de Neder-
landse Staat van gisteren. De lening
heeft een looptijd van tien jaar en
krijgt een uitgiftekoers mee van
102,55 procent. De emissie wordt
geleid door de Deutsche Bank in
Frankfurt.
De inschrijving is dadelijk openge-
steld. De stortingsdatum is 23 april.
Vervroegde aflossing van de lening
is niet toegestaan. De lening is in
haar geheel aflosbaar op 23 april
2002. Notering van de obligaties op
de beurzen van Frankfurt en Am-
sterdam zal worden aangevraagd.
Het is de tweede niet-guldensemis-
sie van de BNG binnen enkele da-
gen. Eerder deze week werd een
vrjfjarige lening met een waarde
van 200 miljoen ecu aangekondigd.

Staat leent
weer tegen

8,25 procent
DEN HAAG - De minister van Fi-
nanciën heeft de vervolguitgifte
aangekondigd van de 8,25 procent
staatslening 1992 per 2007. Het gaat
om een toonbankafgifte. Hierbij
wordt dagelijks de uitgiftekoers
vastgesteld, zodat snel kan worden
ingespeeld op veranderingen in het
rentepeil. De eerste afgiftekoers
wordt maandag 16 maart bekendge-
maakt.
De afgifte van obligaties vindt
plaats tot een nader vast te stellen
datum, waarna het bedrag van de
lening wordt gepubliceerd. De stor-
ting op de lening moet op 15 april
plaatsvinden onder bijbetaling van
60 dagen rente. De lening wordt
ineens afgelost op 15 februari 2007.
Vervroegde aflossing is niet toege-
staan.

De nu aangekondigde lening is be-
stemd voor de dekking van de fi-
nancieringsbehoefte van het rijk in
1992, die wordt geraamd op f 45,4
miljard.

Union wil Venloos
bedrijf overnemen
NIEUWLEUSEN - De fietsenfa-
briek Union uit Nieuwleusen on-
derhandelt met de eigenaar van
Janssen Rijwielframes in Venlo
over een overneming. Janssen Rij-
wielframes heeft moderne appara-
tuur voor de produktie van frames
en exporteert ze naar verschillende
Westeuropese landen. Janssen Rij-
wielframes heeft een omzet van f 6
miljoen. Volgens een woordvoerder
van Union krijgt de onderneming
door de overneming de beschikking
over een modern machinepark.
Union heeft de winst over 1991 flink
zien stijgen van f 6,06 miljoen naar f
8,05 miljoen. De omzet ging om-
hoogvan f 100,5 miljoen naar f 104,9
miljoen. De winst per aandeel steeg
van f 9,32 naar f 12,20.

munt uit
" Fokker
Mensen die bij Fokker werken,
krijgen aandelen in het bedrijf
bij een jaarwinst van 113 mil-
joen gulden of meer. Fokker
boekte vorig jaar eerf netto-
winst van 87 miljoen gulden.
Het bedrijf heeft met de bon-
den overeenstemming bereikt
over een winstdelingsregeling
voor de ongeveer 13.000 werk-
nemers van de vliegtuigfabri-
kant. Medewerkers krijgen
geld bij een winst van 50 mil-
joen gulden of meer. Boekt
Fokker een winst van 113 mil-
joen gulden of meer dan zijn er
aandelenopties beschikbaar.

" NMB-Heller
NMB-Heller uit Utrecht, voor
vijftig procent in handen van
ING en voor de andere helft in
bezit «van de Japanse Fuji-
bank, heeft over 1991 de omzet-
ten en winst zien stijgen. De
winst steeg met 19,5procent tot
f 32,5 miljoen en de omzet ging
met 19,2 procent omhoog tot
10,6 mihard.

" Getronics
De Stichting Toezicht Effecten-
verkeer STE is een onderzoek
begonnen naar de identiteit
van een buitenlandse groep
aandeelhouders, die zegt een
belang van 30 procent in Getro-
nics te bezitten. Getronis is er
nog niet achter gekomen wie
het pakket beheren en heeft
daarom de melding niet open-
baar gemaakt.

" Unilever
De Turkse bank Turkye Is Ban-
kasi en haar pensioenfonds
hebben besloten hun aandelen
in Unilevers levensmiddelen
en was- en reinigingmiddelen-
bedrijven in Turkije te verko-
pen aan het Nederlands-Britse
concern.

" SEP
De SEP (Samenwerkende
Electriciteitsbedrijven) zal vol-
gende week donderdag haar
aandeelhouders vragen in te
stemmen met het Elektrici-
teitsplan 1993-2002. SEP is van
oordeel dat aanpassing en bij-
stelling van het elektriciteits-
plan noodzakelijk is, omdat tot
2000 een tekort aan vermogen
dreigt.OHRA koopt LAMB

DEN HAAG/ARNHEM - De co-
öperatieve verzekeraar OHRA gaat
een bank kopen, zoals al veel ande-
re banken en verzekeringsmaat-
schappijen samenwerking hebben
gezocht. De Arnhemse coöperatie
heeft al een belang van 75 procent
in de London Amsterdam Merchant
Bank (LAMB) en wil deze bank zo
snel mogelijk geheel inlijven. De
naam van de bank wordt veranderd
OHRA Bank.
De OHRA Bank gaat proberen de
240.000 klanten van de verzekeraar
te interesseren in beleggingen.
Daarvoor wordt een spaarrekening
met een rente van 8 procent gepre-
senteerd. Op termijn komen er ook
andere vormen van beleggen uit
haar koker. OHRA Bank wordt sa-
mengevoegd met de financiële afde-
ling van OHRA Verzekeringen, die
momenteel persoonlijke leningen
(consumptief krediet) en hypothe-
ken verzorgt.

Limburgs dagblad
Zaterdag 14 maart 1992"9

Winst Ahold

" President van de Raad van Bestuur van de Ko-
ninklijke Ahold, drs. P.J. Everaert, maakte gisteren
op het hoofdkantoor van het concern in Zaanstad de
jaarcijfers bekend. Vooral door de succesrijke super-
marktketens in de Verenigde Staten heeft superkrui-
denier Ahold de winst vorig jaarflink kunnen ver-
groten. De nettowinst nam met 13,4 procent toe tot j
275,8 miljoen. Ahold stelt voor het dividend te verho-
gen van f 1,04 plus 0,32 dollar per aandeel tot f 1,05
plus 0,40 dollar per aandeel. " Foto: ANP
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Individueel
draaggenot
van extra smal
tot extra
breed.

Oomens
Stationsstraat 45.

V6411 NK Heerlen (t o ANWB) ,Telefoon 045-715520 J

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
Maastricht d.d. 27 februari
1992, is onder curatele ge-
steld Joseph Vincentius
Bruijkers, geboren op 5
april 1916, wonende te
Brunssum, Raadhuisstraat
19, verblijvende aldaar aan
de Kochstraat 10 in de ver-
pleegkliniek Schuttershof.
met benoeming van P.J.H.
Bruijkers, wonende te 6442
AZ Brunssum, Biesstraat
13, tot curator en van H.
H.M. Bruijkers, wonende te
6441 KJ Brunssum, Mer-
kelbeekerstraat 37. tot toe-
ziend curator.

Autobedrijf
KOMPIER
presenteert

99 2-drs. rood '80
90 2-drs. odoardogrijs.... '87
90 2-drs. rosé quartz '86

900 4-drs zwart '85
9004-drs odoardogrijs .... '86
900 4-drs. slateblue '86
900 GLS donkerblauw '82
900 i2-drs. rosé quartz .... '86
900 i 4-drs. bronsmet '87
900 i 5-drs wit '89
9000i 5-drs. wit '88
9000 turbo 5-drs
rosé quartz '86
9000 turbo 5-drs
odoardogriis '87

Prisma 1600 beigemet '86
Prisma 16001E Lanciablue '88
Thema i E bronsmet '86
Thema i E blauwmet '86
Thema i E zwartmet '88
Thema i E bordeauxmet.
ABS '89
Dedra 1.61E zilvermet '90
Ypsilon 101.0rood '87

Fiat Uno 60 S zilvermet '86
Volvo440 GLT rood '89
Nissan Sunny 1600 GLS
grijsmet '88
Mazda 323 GLX 1300 16V
rood '89
Golf GTi 16 V zwart '90
Fiat Uno 55 S wit '84

KOMPIER
IM BEC3FW3 lIM SAAB!

Akerstraat 150. 045-717755
Heerlerbaan 66. 045-428840

Ê\Ww/Bl

uw Schoenspeciaalzaak:

plet,
Iheunlssen

Bautscherweg 6 - Heerlerbaan
Tel. 045-413679
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autoschade

Jan Vrancken BV
Nagelbeek l 6365EH Schinnen Tel. 04493 ■ 1832

— *******—**~ FOCWA GARANTIEBEDRIJF

Hl ' WÊÊ focw4
Ratio Partner £

Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt minstens 100.000 mensen met epilepsie. Er over praten

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND met elkaar helpt. "~~^^\
* rs^rs^ word u. (?^^xXJTTt\\
"*^ v Postbus9B4o. UO3O 66.00.64;
EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ 3506 GV Utrecht

Autoradiocenter

JAN HOEKSTRA
verkooppunt van; * GRUNDIG

* INTERCONTI

BJIjÜL' 'rialr-Y-Y-1 * PHILIPS CAR-
afaMiiïBSßlSaaSil STEREO

Industrieterrein De Koumen 48
6433 KD HOENSBROEK - Tel. 045-216728
Tevens uw adres voor: luidsprekers, antennes, auto-alarmen,
bevestigingsmaterialen, versterkers. hoedenplaiiKsystemen en equalizers

%|t?ftnD€UJCII€P
EXCLUSIEVE HERENMODE

Pleistraat 4 .
6369 AJ Simpelveld
Tel. 045-442704 ' J\



Prijswinnaars
puzzel no. 13
Oplossing:
PANTER"
1e prijs ’ 1000,-
G.H.W. Larve
Scalahof 24
6365 BK SCHINNEN
2e prijs ’ 300,-
Mevr. C. Cuypers-Mofers
Oude Rijksweg N. 7 ,
6114 JA SUSTEREN
3e prijs ’ 150,-
P. Lumens
Pr. Hendrikstraat 24
6127 BR GREVENBICHT
4e prijs ’ 100,-
Fam. J. Roex-Vaessen
Rdr. Hoenstraat 41
6444 HE BRUNSSUM
5e prijs ’ 50,-
Mevr. L. van Spanje
Raadhuisstraat 22
6336 VL HULSBERG
6e prijs ’ 50,-
W.J.M. Sentjens
Akerstraat 34
6466 HJ KERKRADE
7e prijs ’ 50,-
Mej. N. Breukers
Kerkstraat 26a
6121 LD BORN
8e prijs ’ 50,-
J.A.M.K. Snijders
Kunostraat 16
6367 CT VOERENDAAL
9e prijs ’ 50,-
S. Roberts
W. Alexanderstraat 5
6155 LX PUTH
10e prijs ’ 50,-
Mevr. M. Rutjens-Essers
Bovenderstraat 8
6447 CE MERKELBEEK

PUZZEL NUMMER 15

Horizontaal: 1. eerste vrouw; 4. bundel stukken die op een zelfde zaak betrekking heb-
ben; 9. goedzak; 12. omlaag; 14. handeling; 15. gezongen toneelspel; 17. begerig; 18.
vrouw van een landbouwer; 19. watering; 20. deel van de hals; 22. met ingang van; 23.
adviesraad; 24. gebladerte; 26. Nederlandse rivier; 28. pennetje; 29. een land besturen;
31. kever; 33. maanstand; 34. aanduiding van het miljoenvoud; 35. boonvormige klier;
37. Frans lidwoord; 38. interval; 39. opschik; 40. nikkel; 42. vulkaan; 44. voedsel; 45. par
exemple; 46. internationale trein; 48. man van adel; 50. hoofddeksel; 51. wagenspoor;
53. eens; 54. deel van een boom; 56. Gemeenschappelijk Administratie Kantoor; 58.
houding; 59. blikken trommel; 61. gluren; 63. opgewekt; 65. lichaamsdeel; 66. boom; 68.
plaats in Gelderland; 69. plaats in Flevoland; 70. vazal; 71. onderricht.

Verticaal: 1. nauwe; 2. op grote afstand; 3. in de adelstand verheffen; 4. telwoord; 5.
sine anno; 6. schuine; 7. hetzelfde; 8. zuivelprodukt; 9. tafeldoek; 10. Zwitsers kanton;
11. vaste grond; 13. gast; 16. merkteken om een maat aan te geven; 20. taaie lekkernij;
21. binnenste; 23. kort puntbaardje; 24. beschrijving van het leven van een heilige; 25.
toiletkoffer; 27. heks; 28. vlak belegstuk van hout; 29. interest; 30. hinniken; 32. appel;
34. afgemat; 36. snelle loop; 41. een weinig; 43. tijdperk; 44. Arabisch vorst; 45. zwarte
stof; 47. op een zekere plaats; 49. plaats in Zuid-Holland; 50. droge kleurstof; 52. karak-
ter; 54. herkenningsmelodie; 55. telwoord; 57. deel van de hals; 59. stad in Duitsland;
60. boordsel; 62. sul; 64. plaats in Gelderland; 66. lidwoord; 67. maanstand.

Schrikkelpuzzelprijs naar Schinnen
SCHINNEN - De hoofdprijs van puzzel 13 van za-
terdag 29 februari (schrikkeldag) is gewonnen door
Tiny Larve-Stevens in Schinnen. Echtgenoot Bart
was opvallend rustig toen wij hem en zijn echtge-
note overvielen met de prijs van duizend gulden.

Bart vindt het namelijk helemaal niet nodig dat
puzzels worden ingezonden. „Je wint toch nooit
iets", had hij vorige week nog geroepen. Tiny hield
echter vol.

„Het Limburgs Dagblad heb ik al mijn hele leven,
vroeger thuis al en ook de 41 jaar dat we getrouwd
zijn. De puzzel heb ik ook altijd ingevuld en inge-
stuurd, maar dit is de eerste keer dat ik iets win",
vertelt Tiny vrohjk.

Sinds vier jaar woont het echtpaar in een van de
moderne bejaardenwoningen aan het Scalahof in
Schinnen. Het bevalt hen daar uitstekend en Bart
houdt als tijdverdrijf nog steeds de tuin van het
ouderlijk huis aan de Oude Markt in orde. Bart was
veertig jaarverbonden aan de fanfare in Schinnen
en 25 jaaraan het Emmacorps. De drumband was
zijn grote passie. Helaas heeft hy om gezondheids-
redenen deze activiteiten aan de kant moeten
schuiven. „Wij hebben nu tijd voor andere dingen
enkunnen doen en laten wat we willen", zegt Tiny.

Wat ze doen met de duizend gulden? „Met zes zo-
nen en schoondochters, negen kleinkinderen en
nog enkele wensen in huis is dat geen probleem",
zegt Tiny Larve-Stevens.

" Het echtpaar Bart en Tiny Larve-Stevens met de duizend gulden van puzzel 13, een
getal datnu eens wel gelukbracht. Foto: peterroozen.

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

Hoofdprijs
f5000,-

(eindoplossing)

Zo kunt U
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 de betreffende 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 geldige postze-
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.

Doe mee en
steun de
goede doelen
20 weken lang publiceren 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
Instituut voor
kinderrevalidatie
'Franciscusoord' te
Valkenburg en 25% van de
opbrengst is bestemd voor de
Stichting Jo Hansenprijs te
Meerssen

Inlichtingen:
Voor inlichtingenkunt 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. 15
Als ude hele puzzel hebt opgelost, moet ude letters in de vakjes met de cijfers 29 -15 -69-7- 44 - 68 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 15 moet vóór 26 maart 1992 in ons bezit zijn.

Activiteit van Franciscusoord heeft veel geld nodig

Promotiefilm over
Vliegende Brigade

DOOR JAN DIEDEREN

HOUTHEM - Het is inmid-
dels duidelijk dat het werk
van de Vliegende Brigade
van Franciscusoord in
Houthem in een grote be-
hoefte voorziet. Het is daar-
om zaak ervoor te zorgen
dat de overheid de activitei-
ten op een of andere manier
gaat bekostigen. Het start-
bedrag dat het Franciscu-
soord heeft verstrekt en de
opbrengst van deze puzze-
lactie zijn niet voldoende
om de Brigade in stand te
houden. Maar wil de over-
heid over de streep worden
getrokken met het geven
van subsidie dan zal de
Vliegende Brigade zichzelf
promotioneel moeten zien
te verkopen.

Wat is daarvoor meer geschikt
dan een eigen promotiefilm!
Teamleidster Sieneke Vrieze be-
dachtzich niet lang toen het idee
van een film werd geopperd. Ze-
ker niet omdat men in eigen huis
beschikt over niemand minder
dan Maurice Nijsten, bekend van
zovele natuurfilms. Maurice en
diens technicus Har Puts zijn
verbonden aan de media-afde-
ling van de Samenwerkende
Revalidatiecentra Limburg,
waartoe het Franciscusoord te
Houthem en de Lucasklinieken
in Hoensbroek behoren.

Met de opnames van de video-
film is inmiddels gestart. Voor-
naamste locatie is de Elckerlyc-
school in Maastricht en de
hoofdrollen worden vertolkt

door de bijna 6-jarige Jeroen en
diens klasgenootjes. Jeroen
heeft hulp gekregen van de Vlie-
gendeBrigade, toen bleek dat hij
wat lichte lichamelijke proble-
men had in vergelijking met zijn
leeftijdgenootjes. Hij krijgt de
komende tijd wat extra aandacht
als hij' tekent of knutselt, in de
gymnastiekzaal bij de spelletjes
met andere kinderen en ook als
hij in de pauze zijn bekertje melk
drinkt en een boterham eet.

Voor de film is een nauwgezet
script samengesteld, dat vooral
bedoeld is voor de leden van de
Vliegende Brigade, leerkrachten,
ouders, schoolarts en de makers
van de film. Voor Jeroen en zijn
klasgenootjes geldt dat zij zich

tijdens de opnamen zo natuurlijk
en zo spontaan mogelijk gedra-
gen alsof het een gewone school-
dag is.

In de film wordt de rol van de
Vliegende Brigade benadrukt.
Er wordt antwoord gegeven op
vragen als: wat doet de brigade,
hoe is deze samengesteld, hoe
kan een school of kunnen even-
tueel de ouders hulp inroepen,
welke adviezen worden gegeven,
hoe spelen de leerkrachten, ou-
ders, de schoolarts en, indien
nodig andere hulpverleners, in
op de uitgebrachte adviezen.

De film zal voor de zomervakan-
tie klaar zijn en ongeveer een
kwartier duren.

" Maurice Nijsten filmt Jeroen en enkele klasgenootjes bij
het eten en drinken. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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I TOPDESIGNKOLLEKTIES ?&? ltdi° deSedf; Montis
n LLeolux - Cassina - Moroso - Behr -

IN ÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -
Artifort - Gelderland - Cappelini -GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -

r^cci^*Kir"CKiTDi ika Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -UESK3NChNTRUM DuHet . | nterstar . Ligne R oset - JAB -
AAN DF Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -

van Besouw - Flos - Artemide -
WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -

Möller Design - Gallina - Banz Bord -HEERLEN! Danskina - Frighetto - Jori.

WmwÊite&miAAA*'ï :^ÜIË
''■■<'.* HP^:* mjsaw

HHhOBW!S^BMppBBH!RwI Wwmmßj ff "*>

m ~"'BH -jis °Designmeubelen worden Aan de
doorgaans aangeboden in H Meubelboulevard in Heerlen
interieurboetieks van bescheiden WÊÈ *^ i-^w/^w^^W^^ ' vindt u het absolute
formaat. Design House . neusjevan de zalm op
doorbreekt deze traditie en brengt de kollekties topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!

i

!■! Hl lel f 3
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.

/§S ALLE MATEN EN MERKEN
/<ri\« NIEUW EN GEBRUIKT.

t^y^ ’ (y-g-fr ■ Concurrerende prijzen.
■ Specialist in het

i&flfiï—ÜX BALANCEREN EN UITLIJNEN
Vh.\È\S?È&^< van uw waBen-

'M^EROUWETTE
Putweg49 GLIMMEN Tel. 04405-1286

...

I

LERAREN EN PERSONEEL VAN HET
CONSERVATORIUM PROTESTEREN.

Zij vinden dat hun mening langs de gewone nieuwskanalen niet aan bod komt. Stelselmatig wordt het conservatorium
omlaaggeschreven, neergehaald. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de editie van 20 februari. Daarin worden succes-
sen van (oud)studenten geplaatst in een negatief verhaal over het beleid in het conservatorium. Bij dit soort berichtgeving
in de media valt op: de goede journalistieke traditie van hoor en wederhoor ontbreekt veelal. De meningsvorming steunt
dikwijls op onvolledig en onjuist feitenmateriaal. Vrijwel uitsluitend wordt gebruik gemaakt van informele informatielijnen;
in gewoon Nederlands: geruchten, roddels, achterklap. Leraren en personeel van het conservatorium voelen zich door
dit alles tekortgedaan. Door de negatieve berichtgeving omtrent management en beleid, wordt minstens impliciet ook de
kwaliteit van het dagelijks onderwijs in een kwaad daglicht gesteld, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de toe-
komst van dit conservatorium en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Men roept dat het badwater niet deugt.
Dan ook het kind zélf maar overboord? Indien men in deze benadering verder gaat, zal - tot vreugde in de Randstad?- ons Limburg spoedig cultureel een niemandsland zijn.

M. Adriaens, huismeester J. Minis, blokfluit
Ph. Amory, administratie L. Neeling, adj.-directeur
M. Bakker, theorie J. Nobbe, theorie
J. Banens, trombone C. Notten, corepetitie
J. Begas, conciërge N. Nozy, saxofoon
A. Beltman, saxofoon A. Oosterhof, conciërge
M. Besselink, solozang W. Otten, slagwerk
J. Beuken, zang J. Peeters, elektronisch orgel
H. Berghs, coördinator OMB E. Penzel, hoorn
F. v. Beveren, piano A. Petrasch, cello
A. Bisschop, fagot M. Petré, theorie
J. V.den Boomen, basgitaar N. Pierrou, viool
E. de Canck, corepetitie J. Pleumeekers, elektro-akoestische vorming
J. Celis, piano J. Ploumen, piano
J. Conjaerts, directie J. Rademakers, coördinator
H. Custers, wnd. directeur R. Reintjens, administratie
B. Degelin, solozang H. Ries, trombone
P. v. Dijk, corepetitie J.P. Rieu, corepetitie
C. Dirkx, gitaar/luit Th. Rieu, harp
T. Ehlen, piano M. Ris, piano
H. v.d. Eisen, coördinator H. Roerade, hobo
J. Ezendam, theorie D. de Rooy, orgel
J. Faas, arrangeren M.C.A.M. Rutten, OMB
J. Formannoije, gitaar M. Scheffer, piano
A Gerritse, drums J. Schillings, muziekgeschiedenis
A. v. Gerwen, pedagogiek A. Schönfeld, piano
FJ. Giebels, piano A. Seerden, onderwijsleer klarinet
B. Grajewska, piano W. Seuren, conciërge
Fr. v.d. Grinten, cello J. Slangen, theorie
H. Guittart, altviool P. Smeets, audiovisueel medewerker
H. Guldemond, contrabas M. Soeterbroek, corepetitie
Fr. Gulikers, gitaar J. Stalmeier, schoolmuziek
M. lancovici, cello P. Steyvers, hobo
L Jakobs, theorie A. Stolwijk, schoolmuziek
A. Jansen, koordirectie J. Stulen, directie
P. Jansen, slagwerk » R. Syriër, clavecimbel
I. Jonker, piano R. Szreder, viool
P. Joris, tuba L. v. Tol, klarinet
T. Keessen, piano M. Veeze, viool
B. Keönch, solozang A. v. Velsen, saxofoon, directie big band
B. Kerkhof, theorie T. Vermix, elektronisch orgel
F. Kokkelmans, solozang J. Verboeket, dwarsfluit
P. Kokkelmans, solozang D. Vereist, viool
A. Kurris, gregoriaans E. Vichi, Italiaans
J. Lakers, zang JJ.M. Vinck, administratie
J.M. Lang, corepetitie W. v.d. Vuurst, klarinet
J. de Lange, onderwijsleer piano P. Willems, methodiek solozang
I. Lange, corepetitie D. Winter, blokfluit
J. v. Leeuwen, gitaar H. Wolfs, theorie
M. Lefebvre, dwarsfluit Th. Wolters, trompet
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AAkantie & Recreatie $ü
1 van 46 Nederlandse Regionale Dogbladen, Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 Xjfejr ';*-*^

mooi 2 pers. zomerhuis ook w'kend of
j kÜÜgweek t.h. v.a. ’ 125.-. Inl.: 05905-94451. WA-61R

'ERSCHELLING sportieve arr. met o.a. kanoën, zeilen,
hardrijden, boogschieten en fietsen. Inl.: de Vaerderij

I k°sg2o-9Q89. 21-22-3 ruiterw'kend. WA-61R
HOTEL OP DIEK.re xel, 5- en 8-daagse arrangementen mcl. diner, fietsI kgjsolarium v.a. ’ 230. Tel.: 02220-19262. WA-61R

TERSCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het ei-
*id met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb.,

biedt u arr. v.a. ’l5O mcl. ontbijtbuffet,
'"nchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg

5> 8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850, fax 8299.I k WA-61R

BOEK NU ÏÜ Kom naar Texel. /jfe^p-
| Sleervol restaurant Gil a?[Sauna, solarium, zonnebank È
' Luxe appartementen met ligbad, tv/video,_ balkon of terras
" Nabij strand, zee en subtropisch zwemparadijs.

i m Bel voor gratisbrochure 072-118785i/\ VA-BOG
I Lj^-.: Aama VA-BOG Beheer, Noorderkade 2M, 1823CJ Alkmaar

JERSCHELLING/AMELAND, T.h. gr. luxe sta-caravans,en 3 slp.kmrs, w. water, kl.tv., radio, vrij voor 4-7 en na1 <gj. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582. WA-61R
?ES AMELAND. T.h. luxe recr. woningen m. cv. Voll.
"^er. en gesch. voor max. 4 pers. p. woning. Paasvak.+ juni/juli/aug. nu nog vrij! Huurpr. v.a. ’ 1.000 p.w. Inl.:

I ksgls9-41927. WA-61R
'LIELAND Vliestroom app. Kom uitwaaien op ons
Jachtige eiland! Arrangementen mogelijk. Gehele jaar

j!*y§gopend. Inl. 05621-1370. WA-61R
T.h. st. vakantiebungalows en stacaravans.

'ERSCHELLING t.h. stacaravans, alles voll. inger. Vrij
[ v°or 11-7 en na 22-8 Inl: 05180-1206 (niet op zond.)., v^_ WA-61 R 'Te koop div. luxe villa's en landhuizen. Gel.

?P pert. lok. Koopsommen v.a. ’265.000 k.k. Inl.:1*^159-41927. WA-61R

eenjPn-J Lin^ l

bungalows en
appartementen

in januari,februari en maart
prijzen vanaf/ 150,-- 2 tot4 personen[ vOor informatie en boekingen

beltu de
V vwterschelling \__7_

*T**\os62o-3000 fej

Ü \HATIOMAAL)LAMPSCHAP

v
Dwaalgasten op

Texel?
HOTEL

NATUURVAKANTIE!JjIIEUW! Hotelarrange-
Jtenten met aktieve na-

verzorgd door
tcoMare. Bel voor meer
formatie VVV Texel
>°2220-14741) en vraag
J-->ar de HotelNatuur-va-

WA-61R

iSèxel
J-H. uaa->s Fietsarrangement
Ie dagen (2 nachten) ver-

I ld op basis logies/ontbijt.. *'" fiets en kaarten. Kamer\y bubbelbad!! Kompleet
vanaff 153,50p.p.

|Wl 't Koogerend\^en res. tel. 02220-13301

Voorjaarsarrangementen
in notels en pensions
4 dagen/3 nachten

vanaf/ 141,- per persoon
inclusiefbcotrelour,

taxi-vervoer naar hotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

Ue arrangementen gelden van
3 april tol 10 juli 1992

vraag naargratis kleurenfolder : ,
Voor informatie en boekingen

belt u de
wv terschelling fyvj

"-J"" 05620-3000 _}_

JsSèmm' IumpSCNAP

Texel De Koog, **" hotel
BOSCHRAND, 4 dgn. arr.
luxe kamer d/t + tv, hp
/ 225 in mrt. gratis 1xsub-
tr. zembad + 1x tennis of
squash + 1 dag fiets,
02220-17281. WA-61R

_^m^^ 4 dgn. vanaf
>P^^/ 200, p.p.SI

8 dgn. vanafkw^ f 320, p.p.

Bal ofschrijf voor de
gratis 55 + KRANT van

AMELAND.
Postbus 75, 9163 ZM Nes (A)
telefoon 05191-2662 ol 2700.

■ST*JT3«SW!f^T7JjB *MEREN. Verhuur van bungalows en open zeil-boten. Bij het huren van een bungalow van 3-4 tot 25-5;
'3-6 tot 10-7; 21-8 tot 30-10 een zeilboot of visboot9ratis. De zeilboot met dekzeil is ook ideaal voor hetJaken van trektochten. Vraag kleurenfolder: Sjerp des^jes Terherne, 05668-265. FR-61R

t vakantiecentrum 't Hout "**F>f>r>F*
Prachtige camping-bungalowpark in de bossen
van Bakkeveen. Camping nog ruimte in hoog-
seizoen. Bungalows alleen voor- naseizoen,

(."ftibad, speeltuin enz. ZEER KINDVRIENDELIJK. Gra-\!gjder pp 05169-1287. |
'raag het 32 full-colourpagina's tellende GAASTER-END SLOTEN MAGAZINE aan bij: VVV GaasterlandSloten,De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum, tel. nr. 05147--v1?67. FR-61R
*EILSCHOOL PEAN al meer dan 20 jaareen vertrouw-de naam. Zeil- en surfcursussen voor de jeugd, volwas-senen en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: ml. enVOlder 05663-1392. FR-61R
CAMPING HET GOUDMEER, Oosterwolde. Recreatïë-'eam aanwezig. Caravan t.h. Gratis vervoer stacaravan\*wkn. kamperen = 10% kort. (05160) 88281. FR-61R
CAMPING DE ZEEHOEVE aan de Waddenzee, sei-
*oenpl. en jaarpl., verhuur van stacarv. en trekkershut-

Vgn. Inl.: Harlingen 05178-13465. FR-16R
t.h. ***** vakantie- i****-—-".—~- mm, ._bungalow, 5 pers. Tel. $6^ =ës£§f<^%VB£fi(02290)13289. FR6IR ** ~~ '^-^g-^4X^

J'ORG, bosrijke omgeving. T.h. vakantiebungalow v a.<g65- p.w. in|.: 05921-59506. DR-61R[O- . _

Camping De Hondsrug is een modern ingerichte
gezinscamping met o.a._ Toeristische plaatsen met eigen. _ sanitaire unit

" Arrangementen Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren

■rIBHÉÉÉMP^' * Buitenbad
* Verwarmd binnenbad

"anner«eg3-9463TA eext * Luxe stacaravans te huur voor 19-7
tel 05922-1292 10-o

" Gehele seizoen recreatiebegeleiding
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of vraag
onze kleurenfolder aan.

Btf\ Unieke "Jeugdruitersportvakantie*
ffl. s^ Kamp.boerd. Nat. Park Dwingelder-

®2&QD©tó<at veld ANWB**** Gratis folder 05927-

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/
6413940. DR-61R

HUNZEDAL BORGER:
ZIN IN SUBTROPISCHE PASEN, HEMELVAART OF

PINKSTEREN?
Er zijn nog enkele vijf sterren bungalows vrij op ons re-
kreatiecentrum met zn voor gasten gratis toeg. ver-
nieuwde subtr. ZWEMPARADIJS. Bung. bezet van 10/7- 21/8. Info: 05998-34698 of Pb. 77, 9530 AB Borger.

DR-61R
Buinen gezellig FAMILIEPENSION. Voor ontspannende
vakantie in huiselijke sfeer, in bosrijk fiets- en wandelge-
bied. Kamers voorzien van douche/wc, prijsvribndelijk.
Inl. reserv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA
Buinen, tel. (05998) 12491. DR6IR
Stacaravans v.a. ’ 200,- Gezell. camp., zwembad, 4-
sterren, ANWB. Info: De Zorg Vliedt, Wateren gem. Die-
ver, 05612-1368 b.g.g. 05212-7258. 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

Er gaat niets boven Groningen
voor een keur aan

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
Vraagt u de gratis folder aan

Naam:
Adres:
PC/woonplaats:
WV Groningen, Naberpassage 3, 9712 JV Groningen!

GR-61R

DE WEDDERBERGEN in Drents Groningen, t.h.: luxe
5* vrijst. villa's met privéstrand aan tuin, veel recr.facil.,
ook verh. via VRIJ UIT. Tevens verh. van camp.pits.
Brochure? Tel.: 05976-1675. GR-61R

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken-
verdraaid leuk... verrassende vakantie
Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.

Vraag folder: (05980) 23659.
GR-61R

Recreatiepark

Zeebadweg, Delfzijl wS-m \i&f&Lffl
* Low-budget hotel VjMJflM^fj
* Camping/midgetgolf ifjlV «aljK3F«r

museum AquariOm v)S^'^«v^v'
* Zwemaccommodatie
* Jeugdverkeerstuin

Een weekje Delfzijl,
de moeite waard!

Info: 05960-12318. 1 B
TOT ZIENS IN LUXE BUNG. op mooi park

npi p-71 11 1 met o.a. gr. ov. zwembad.
'-'^'-rz.iJL! , Vraag folder! 01845-2698.

GR-61R OV-61R

In de paasvakantie naar VAKANTIEPARK COLLEN-
DOORN nabij PONYPARK SLAGHAREN. Gezellige va-
kantiehuisjes met gratis rijpony en rijles voor de kinde-ren, overdekt verwarmd zwembad, gezellige familie-
avonden, mcl. entree PONYPARK SLAGHAREN metgratis gebruik van alle unieke attracties, nieuwe wildwa-
terbaan, westernshows, etc. 3 dagen met 2 overnachtin-gen voor slechts ’ 338 per vakantiehuisje. Ga langs uw
postkantoor of postagentschap en haal gratis de nieuwevakantiefolder. Of bel 05231 -3000. OV-61R

/\f.t Camping bungalowpark „Calluna"
Stouweweg 3, 7731 RW Ommen, tel. 05297-1234
in een unieke omgeving met ruimte en rust.

Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur voor
een fijne vakantie.

Honden toegestaan. Groot zwem- + kleuterbad, speeltuin,
midgetgolf, winkel en fietsverhuur, recreatieteam aanwe-
zig. Hemelv. en Pinkst. 11 dgn. ’ 160 all in. Te huur bung.
en carav., nog vrij in juni. Folder op aanvraag.

OMMEN. T.h. 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
DE OMMEZWAAI, een camping die rust uitademt! Kam-
peerarr. hemelv./Pinksteren / 160, verhuur stacar./zo-
merh. Folder: Heeten 05726-1577. OV-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 -fl'ran.
Vlakbij strand, zee en Den j ■Su-wie». II 'ïS>-st-\Haag. Met het attraktiepark fl IHll JIG&>kado en het tropische Tikibad. Zu2. ,
Folder: 01751-40260 émrm*mrjt mhtff «^Reserveringen: 01751-19314 2242 JP, Wassenaar.

J-ÏOBBE & WÖBBE
,

f I Meerweten? Bel voor del
)> . |tfV ■_^0- Igratis-hobbe-en
i^t is heerlijk voor \^d De dwergen van Hunze- J£**jL y WOBBE-KRANT.Ideren: zwemmen, 1 dl bergen/Westerbergen --"^SJr-forten, spelletjes \ Jflf/ nodigen u uit vooreen .^SjfeMi
°tn. Envolop r^___\\h^__ heerlijke vakantie. i'jSWS&r-*-***,J^ten ruimte rÜ^S? Midden in Drenthe. ?2gH^i viedereen. WfttVfe *&leSffs- c I "RTTVrf"-A T OIA/[jf-r-T ■&ra&elW HUNZEBERGEN KB W I DUIXjALUW-

lÉjffig^Exloo 05919-49116 ® AANBIEDING
Jg&ïy WESTERBERGEN J®) v.a. 12/6 t/m 26/6,6-pers.Jyj*jsop.n. all in. | __SJiÊ tg Echten 05288-1224 éttSÊË/gk IU | bungalow v.a.’ 470,- p.w.

...

Et m
ST MAARTENSZEE PARK DUINLAND. Bung. gratis
zwemparadijs/attractiepark voor w'kend/midweek en
voorseizoenarrangementen. Tel. (02246) 3109. NH6IR
ST. MAARTENSZEE t.h. bung.'s/app. aan zee nabij
subtropisch zwemparadijs. Spec. paasarr. Ook week/-
midwk. Vrij voor 18-7. 02246-2596. NH-61R
'VVV Heiloo — 5 km. van strand en duinen (Egmond).
Heerlijke omgeving om te fietsen, vissen, wandelen en
paardrijden. Privéhuizen vrij in juli en aug. ’ 500,- p.w.
Inl. VVV, Postbus 5, 1850 AA Heiloo - tel. 072-331969.. NH-61R
U BOFT ALS U EEN STA-CARAVAN HEEFT
Wegens reorganisatie nu nog enkele fraaie seizoen-
plaatsen vrij op onze gezellige camping: tussen fruitbo-
men, eigen zwembad, solarium en fitness, kwartier van
zee. Reservering voor tent of toercaravan 'De Oude
Boomgaard', Provincialeweg sa, Oudkarspel. Tel.
02260-12785. NH-61R

VELUWE APELDOORN
Camping De Veldekster 20 ha, tel. 055-424711, modern
sanitair, verw.zw.bad, kl. bad, babyroom. Vr. folder.

GE-61R
NUNSPEET. De parel van de Veluwse natuur. Uw 50+
hotel-pension HET JAGERSHOF is rustig gelegen op 50
mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeerpl.,
nieuwe huurfiets ’ 20 p. wk., voll. pens v.a. ’ 395 p.p.
p.wk. Gr. folder kunt u aanvragen bij fam. C. J. van Olst,
Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet, tel. (03412)
52393. GE-61R
CAMPING DE VLINDERHOEVE ""** Gorssel (GLD.)
grens Veluwe Achterhoek, voor vakantie of seizoen, ook

" stacaravans te huur. Folder? 05733-1354. GE-61R

1 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. Fax.nr. 76331. GE-61R

NEEDE, aktief in 't Groen N 1/£_*
fam.camping int Klumpke ■ fMb» *«*/Xr^Pverw. zwembad, viswater V^^^*«Vv:rbung.-trekkersh.-kampeerpl. \i^C^^Et-_\_\
11 april: ANWB car.keuring tf-JSnffïvV^gratis info: 05450-91780 ' VV^^-'VL/i^

VVV BROUWERSHAVEN voor de leukste voorjaarsar-
rangementen o.a. beautyfarm, creatief div. korte cursus-
sen, sportduiken ook voor beginners, natuurexcursies,
zeilen of het kennismakingsarrangement. Vraag folder
01119-1940. ZE-61R

T.H. PART. BUNG'S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND,
a.h. Grevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand.
Voordelige huurprijs. Info (01119) 1866 of fax 1355.

ZE-61R

4**** Camping 'Strandbad Oostappen'
7 dagen per week open!

Ideale ANWB-gezinscarnping, op de grensBrabant/Limburg.
Mooie jaar-en toeristische plaatsen in de bossen ofaan zwem-/
surfwater. uitgebr. dag-/avondactiviteitenprogramma, ook v.d.
allerkleinsten. Waterglijbaan. Speelcombinatie. Modern enf comfortabel: elektra, watertappunt, riolering, kabel-tv. Vraag

snel de uitgebreide folder: Fam. Gillis, Kranenvenweg 23,
_^ ASTEN-OMMEL. Tel. 04936-92398.

OISTERWIJK Hotel Pension de BELVERTSHOEVE.Gezell. fam. hotel in de bossen, kmrs. gelijkvloers metdouche en toilet. Op arrang. aantr. korting. Vr. folder metprijzen: Scheibaan 13, 5062 TM. Tel. 04242-82384.
NB 61-R

I Bromciroew Campings -.
'-^ \J KWALITEIT IN LIMBURG

Kampeercentrum Klein Canada " Afferden (08853) 1223
Camping Kasteel OolJen " B-oekhuizenvorst (04763) 1307
Recreatiecentrum De Schatberg " Sevenum (04767) 1756
Camping De Ruige Hoek " Maasbree (04765) 2360
Recreatieoord Startebos " Meijel (04766) 1971/1275
Recreatiecentrum De Heidense Bossen " Helden (04760) 72476
Camping De Eekhoorn " Belfeld (04705) 1326
Recreatieoord De Lelstert " Roggel (04749) 3030
Camping De IJzeren Man " Weert (04950) 33202
Kampeercentrum Relgershorst " Montfort (04744) 1292/2050
Camping Marlsheem " Echt (04754) 81458
Camping/Bungalowpark De Bousberg " Landgraaf (045) 311213
Camping Orlèntal " Berg en Terblijt (04406) 40075
Europa Camping Valkenburg " Valkenburg (04406) 13097
Camping Schoonbron " Schin op Geul (04459) 1209
Camping Colmont " Übachsberg (045) 751594/754271
Camping De Oosterdrlessen " Eijsden (04409) 3215
Camping De Wolfsberg " Noorbeek (04457) 3570

II lIOKSCIOiNI KWAIITEITSCAMFIHGS IN LIMIUIG. BEL Zi.

HOTEL - LAMERICHS - GEULHEM -VALKENBURG a/d GEUL (L)
Is gelegen in rustige bosrijke geuldalnatuur. 3 km van
centrum Valkenburg. Geulhemmerweg 27, 6325 P. H.
Berg-Terblijt (L.). Wij verzorgen voor U een weekvakan-
tiereis naar ons hotel. Dit houdt in: afhalen en terugbren-
genper autobus in of bij Uw woonplaats. + drie bustoch-
ten v.a. hotel naar Z. Limburg, Duitse Eifelgebergte, Ar-
dennen en Luxemburg. De prijs is / 540.- per persoon
per week alles inbegrepen. Per eigen auto tot hotel +3
bustochten v.a. hotel ’ 490.- per persoon p.w. of per
trein tot Maastricht, alwaar U per auto aan station wordt
afgehaald + 3 bustochten v.a. hotel / 490.- per persoon
p. week. En! ... Natuurlijk inbegrepen voor dit arrange-
ment een week volledig degelijk pension in hotel! Alle
kamers zijn voorzien v. bad of douche en toilet! Vraagt
prospectus of bel nu! tel. 04406-40555. Li-61 R

DE BOUSBERG Landgraaf 15 km van Valkenburg 3
mnd kamperen van 1-4 tot 27-6 420,- bung's metPasen
v.a. 290,- en nog veel meer arr. Bel: 045-311213.

LI-61 R
CAMPING 'DE SCHANS' - ARCEN NRD. - LIMB.

Vakantieplezier voor het hele gezin!
Bel voor info 04703-1957

LI-61 R
HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)

Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.
Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.

LI-61R
8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. f 495. Heen-
en terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t.
en d. +t., zonder bus v.a. / 370 p.p. Alléén 3 bust. v.a.
/ 445. Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan
39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

LI-61 R
4-6-pers. sta-caravans te huur
camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEEL van 27 juni tot 11 juli en van 22
aug. tot 5 sept. 2 weken v.a. ’ 550. Inl. 04492-2044.

LI-61 R

DAGTRIPGIDS voor groepen (vanaf 30 pers.), meer
dan 170 trips door gehele Benelux. TZG, postbus 1103
1270BC Huizen. Tel.: 02152-41406. Fax: 64401. 81-
-61 R

Meer dan 100 bestemmingen in 10 landen. Alle
bussen bij elkaar op één adres. Ook

OAD/Cycletours. Vraag de brochure Fietsbus '92.

Fietsen in de Catalaanse voorjaarszon.
Standplaatsreis en trektocht langs hostals. Per

fietsslaapbus. Vertrek 17 april; 10 dagen.

Individuele arrangementen in Munsterland, Eifel en
Zuid Duitsland. Goede hotels, bagagevervoer, etc.

Genieten! Alle details in onze brochure
'Fietshotelreizen Europa', waarin 50 komfortabele

fietsreizen in 16 landen.

OAD/Cycletours, France Individuelle, Sinbad,
Eigenwijze Reizen, En Route, Vlieg & Fiets, Vinea,
etc. Allemaal bij elkaar in de Fietsvakantiewinkel.

Ook fietskaarten en fietsroutes. Dat is gemakkelijk!
BEL 03480-21 844
OFKOM LANGS OP ONS NIEUWE ADRES.

ZOUT OF ZOET WATER?
Zeil er 'ns uit op één van onze traditionele schepen. Mo-
gelijkheden voor individuelen, kleine of grote(re) groe-
pen. Vaargebied Overijssel, Friesland, IJsselmeer,
Wad, Zeeland, Denemarken, Engeland en Oostzee.

Vraag onze gratis brochure aan
ZEILVLOOT ZWARTSLUIS

Postbus 80, 8064 ZH Zwartsluis, Nederland. DU-61R
Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad-
venture in deArdennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN-
SPORT, tel. 02Q-6921450 (13.00-17.00 uur). DO-61R

ACTION ADVENTURES gWIJMMVIMIMIIII^
org. aktie w'ends/doeva- *mWÈÈÈÈkiËmmWm\)mlmmmilmW

c"i" Be' V' kl Awc7/3D"2onder dat u me,een forse
570679. AV-61R bedragen voor een hotel,

bungalow of appartement
HsJSkIoQH moet betalen: toch genie-|Jjm JïtfJj P ten van een vakantie in

een andere omgeving?
RENT A TENT. Voll. inger.1 Eenvoudig! Door vakan-

bung.tenten op campings tiewoningruil kun je er
in Belg., Lux., Dld., Nrd.- eens vaker tussenuit. Het
Frankr. 05765-1071, Pb. IWB regelt ALLES voor u,
19, 7370 AA Loenen. ook als u alleen oppas

BL-61R voor uw woning zoekt.
Schrijf of bel voor info:

TUT"7—»w^^ »*gr~" IWB' Pos,bus 301. 8160
rrf?- i^Mv -JW^è AH Epe. Tel. (05780)

—*—— U235. VW-61-R

CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar-
dennen) opkleine camping 100km van Maastricht. Ook
met eigentent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61 R
EEN LANG WEEKEND naar de Ardennen. Wij bieden u
onze nieuwste sta-caravans aan voor slechts ’ 150.-
-p.p. mcl. halfpension, voor verenigingen geven wij 25%
korting mcl. camp. Hohenbusch St.-Vith. 09-3280227523.

BL-61 R
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ’ 190
p.w. all-in (04459) 1598. BL-61 R

ARDENNEN t.h. vak.app. 4-5 pers. Paasvak. pr. per wk.
v.a. ’ 392, w'end/midwk. v.a. ’ 235. Folder en ml.
vak.centr. Country Club Benelux, Schnellenberg 36/4720 Lacalamine. Tel. 09-3287659702. Ned. spr.

BL-61 R

ARDECHE
Chalets Pasen 16/4-27/4 ’ 395,- all-in!
Chalets Hemelv. 27/5-6/6 ’ 465,- all-in.
Caravans periode 16/4-27/6 2 wk. voor de zonnige prijs
van ’ 395,- all-in. Idem 3 wk. v.a. ’ 575,- all-in.
Inl. Natuurreizen 04406-42428. FA-61R

Topic Travel AUTOVAKANTIES
Huisjes en appartementen aan zee! Normandië, Bretag-
ne, Vendée, Cöte d'Azur en de Languedoc. Belt u voor
onze gids: 070-3503309 FR-61R
ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gezinnen.
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung.tenten
+ sport/spelprogramma's. Aantrekkelijk en betaalbaar.
EUROSPORVAC 078-414562. FA-61 R
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O-Frankrijk, Ar-
dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. Nl. 040-570619, tel
Fr. 09-3375391652. fax: 75391049 Ned. spr. FA-61 R
TE HUUR: Aan deZ.W.-kust van Frankrijk (omg. Royan)
ruime 4-pers. caravan op 4 st. camping aan zee. Tennis-
baan, zwembad, restaurant en winkel aanw. Uitst. Surf-
mog. Inl. enres. 05910-21836. FA-61 R
Lot-Vallei camp. Floiras. Rustig klein terrein, direkt aan
de rivier, kano/fietsverh. ter plaatse. Bel voor onze bro-
chure 03402-65586. Tent/caravanverhuur. FA-61 R

IN JUNI MET VAKANTIE?
Vr. dan de fold. van ons 10-dgs. kamp.arr. (1100 Fr. fr.
p.p. mcl. maalt, en excurs.) Camp. Moulin de Laborde
46700 Montcabrier Frankrijk. Tel. Ned.: 01740-12227 of010-4217895. FA-61 R
T.h. tot 11-7 en v.a. 21-8 4-pers. vrijst. bung's. GardVAr-
dèche v.a. 375.- p.w. Inl./doc. 075-213368. FA-61 R

SÉJOUR EN FRANCE
Goede vakantiewoningen, bung.parken en stacaravans.
Nog plaats 20/6-18/7 en v.a. 1/8. Zeer aantr. prijzen.
Gratis gids: 085-257800, lid SGR. FA-61 R

ZUID FRANKRIJK
Verbluffend voordelig!
3-sterren appartement,
100 m van het strand in

Cannes! Kan al v.a.

’ 775.- per week.

Bel 01650-55855
Teletravel, lid ANVR/SGR

FA-61 R
DORDOGNE t.h. in mooie

streek onze vakantie-
bung. Tel.: 02159-10375

FA-61 R
TENTSETTERS

Kant-en-klaar kamperen
in 'n compleet inger. bun-
galowtent op unieke cam-
pings in Frankrijk. Folder?
(071)146431. FA-61 R

Jongerencamping in Cóte
d'Azur, 10/17 dgse busrei-
zen v.a. ’ 245. Tent huur
mog. (020) 6202919.

FA-61R l
Busretours elke vrijdag

vertr. v.a. ’ 225
(020) 6202919.

FA-61 R
Parijs busreizen 3 dg. v.a.

’159.- p.p. Info GEBO
REIZEN 038-544968.

FA-61R

VOORDELIGE vak.wonin-
gen in Duitsland. Gr. gids:
ADE afd. R. postbus 400
6710 BK Ede. Tel.*
08380-19563. DU-61 R

Gastvrij,— sfeervol en...HotelAm Berghanc dichtbij!
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers en
suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en het

relaxcenter, de bar, loungeen restaurant (met meesterlijke kok!)
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig
luxueus hotel maken wij ook graag voor u waar! Ons aanbod:

midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

HOTEL MOZART*** BENTHEIM

Midweek- of weekendarr.
(2 n.) HP DM 165 p.p.

Vraag onze brochure:
tel.: 05423-88177 (NL) of 09-4959223128 (D) DU-61R

iÖti "__, jfotêr&m&er
Droomvakantie in 't berestadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heu-velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, bv, mini-bar,telefoon. Zwembad (29*), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei!Tevens fietsverhuur.Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Ind. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim,Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of09-49 59 22828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-4959 22 43 49

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND: te huur bungalows van-
af 2 t/m 7 p. in rustig park, Ned. Beheer. Wandel- of
excursiegebied, ca. 250 km vanaf Arnhem. Spec. kor-
ting in mei of sept. Info/doe.: C. Hage, tel. 05753-2098.

DU-61 R

KARINTHIË a/d Wörthersee Klagenfurt, te huur 30com-
pl. inger. stacaravans van mei t/m sept. Op de camping,
strandbad. Vol van 18-7 tot 15-8. Ned. gastechtp. aanw.
ZELL AM SEE zomer- en wintercaravans t.h. op camp.
Woferlgut Bruck, compl. inger. m. voortent. Ideaal v.
kind. Vol van 11-7 tot 15-8 CARAVAN INTERLAND
(02158)25533. os-61R
VAKANTIEWONINGEN, -parken, bung's en hotels in
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië.
Info/Gids: IT Reizen. Tel.: 010-4147692 (Lid SGR)

OS-61R
Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak.woningen. 4 tot 10
pers. voor winter en zomer. Tel. 05910-22293. OS-61R

EXCURSIEREIZEN per luxe ê_____ï__7M[______
touringcar naar de provin- "*iilßlßaTfa*talaJ!l"^B^B^BF
cic Stiermarken in Oos- COSTA BRAVA -Blanes
tenrijk. 10 dgn v.a. / 659 Vakantiewoningen te huur
HP, inkl. div. excursies Auto " bus " trein " vliegtuig
naar o.a. Wenen en Hon- Codaß Reizen:
garije. Diverse vertrekda- 050-415210.
Ta in april en juni. Vraag SP-61R
de gratis folder bij: Winne- Busretours elke vnjdaq
muller Reizen (ANVR/ vertr v a ’ 225SGR) 08880-52245. (020) 6202919

OS-61R SP-61R

Van Hulst/Montemar
Het beste aan de Costa (Pineda de Mar). Luxe touring-
carreizen; Hotel/app. van april t/m okt. elke maandag en
vrijdag 10-, 13-, 14- en 17-dgse. reizen. Vraag gratis
brochure: 073-124171 SP-61R
Moderne bussen, vast gereserveerde plaatsen (dus
dringen is niet nodig). Wel/niet roken. Meer dan 40 goe-
de hotels in populaire plaatsen. Zeer voordelig door
rechtstreekse verkoop. Openingsaanbieding nieuwe zo-
merseizoen, 10-dgs busreis, b.v. Hotel Cartago Nova in-
Malgrat (2ster), halfp. 27/3, 3-6/4 ’ 279. Hotel Europa
Park in Salou (3ster) 20/3 / 299. Apphtl Playamar in
Malgrat halfp. 13-20/4 / 279. Htl Helios in Lloret 3-6-10/
4 ’ 335. Htl Las Vegas in Salou (3ster) mei v.a. f 347.
Sorra Daurada in Malgrat volp. in juni f 360, enz., enz.
Royal Class slechts ’4O retour. Vraag gratis folder

SOLMAR TOURS 040-460560.
SP-61R

SPANJE
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan //^jMWImBi

Div. JONGERENREIZEN busr. met tent direct aan
strand. Gr. fold. Tel.: 033-618600 of 06528-76471.. SP-61
GRATIS GIDS, app./camping/hotel. Buspendels 10-17
dgn 2 x p. wk. Hotels " 27 maart ’ 249,-. April/mei v a

’ 299,-. Paasreis Salou 17-4 *** / 369,-. Boosten Reizenlid SGR tel. 045-227777. SP-61R
Costa Brava v.a. ’ 225.-
Barcelona v.a. ’ 225-

Salou v.a. ’ 240.-
Costa Blanca v.a. ’ 265.-
Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen Toilet -video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

JONGERENCAMPING in
Playa d'Aro, 10/17 dgse
busreizen v.a. ’ 245. Tent
huur mog. (020) 6202919.

SP-61R.

Spanje busreizen 10 dg. v.a.
’395.- p.p., 17 dg. v.a.
’614.- p.p. Gratis folder.
GEBO REIZEN 038-
-544968, SP-61R

PORTUGAL
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan //vMW^"^l"

Jj^Ui_iLÉs\

paaUrrangement
sdagenß®ffiiß

,0.875/
020-6644131-010-4145144
■omsrainsgïïaM
EXKURSIEREIZEN met be-

zoek aan o.a. Rome, Flo-
rence, Venetië en Raven-
na. Hotel met zwembad.
10 dgn v.a. ’684. Half-
pension. Vertrek wekelijks
op vrijdag. Vraag de gratis
folder bij Winnemuller
Reizen (SGR, ANVR)

.08880-52245 IF-61R

SRC biedt verrassend andere
busvakanties die bovendien

opvallend voordelig zijn.

/ Florence, Pisa en Etba È

/ 8-daagse f/ ontdekkingsreis ■■"■«i-iJfl
/ Venetië, heerlijke ~kf excursiereis, 8dagen, ’>jnj' fJF733B
f Prachtig Toscane, 8 dagenf cultuuren chianti, uniek ’'""*"';> fiTTTB
jBella Halia, unieke 12-daagse */ reis Langs Rome en Venetië g

SMS
SPECIALE REIZEN CENTRALE

Noorditaliaanse meren
Zwemmen - surfen - fietsen - bergen - cultuur - steden
200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en hotels

Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids).



VAKANT!E &.RECREATIB&S. Advertentiecombinntie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 I
A

I De fijnste vakantie-trips I
_^^___^^^^^_

vanaf

1,2, 3, 4dg Euro-Disneyland Parijs ’ 155
2, 3, 4dg Parijs met rondritten f 179B sdg Bourgogne Beaune ’ 639

4dg Elzas Colmar ’ 469
4dg Champagne Reims ’ 498
Bdg Provence Arles Les Baux ’ 899 ■10 dg Nice Monaco Cöte D'Azur ’1199
7 dg Lourdes Pyreneeën ’ 799
sdg Normandië Loire kastelen ’ 569

_ ■„■ÜI 5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ’ 598
*MB*E**am'iJWIiJIIKK-^^vi)WMl-^^v IM _j 7d9 Lugano Meer van Lugano ’ 889

VlßmlÈlS^lali \ Bd9 Salzburgerland Zeil am Sec ’ 989
'f£M*rf%ti*?M A \jJ Bdg Salzburgerland Saalbach / 869

j HBtjwZuiaen I
I Touringcars I

/7#Jïy\ HetZuiden Touringcars /^^^m\\
\\aUJJ Plenkertstraat 44, Valkenburg (achterzijde casino). Ar_Z_3k\>^y_&-' Dagelijks geopendvan 9-19 uur. Zondags van 14-17 uur. Het luiden

garantiefonds (eigen parking). '^As*i*_Kr
REISGELDEN £___ fe/(fe/. verkr jjgbaar

1

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pö___^H STADTTHEATER
jlltTll AACHEN

in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat für
gemeinsame Kulturarbeit in Nordrhein-Westfalen

Tage des Neven
Musik-Theaters NRW

vom 20. Marz bis 12. April 1992 in Aachen:

CROBES HAUS:
Fr 20 3 EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE
20 00 Uhr Thea Musgrave: Theater Oberhausen
Mo 23 3 LADY MACBETH VON MZENSK
19 30 Uhr Dimitri Schosrtakowitcfr Landestheater Detmold

Di 24 3 DIE LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN
19.30Uhr Serge Prokofieff: Stadttheater Aachen
Mi 25 3 ARMER COLUMBUS
20 00 Uhr Erwin Dressel: Bühnen der Stadt Bielefeld
Mo 30 3 STALLERHOF
19 30 Uhr Vereinigte Stadtische Bühnen

Gerd Kühr: Krefeld und Mönchengladbach
Do 2 4 DER LEUCHTTURM
19.30Uhr Peter Maxwell Davies: Oper der Stadt Köln

Fr 3 4 DER BESUCH DER ALTEN DAME
20.00 Uhr Gottfried von Einem: Musiktheater im Revier, Gelsenkirc-

hen
Mo. 6 4 VINCENT
19 30 Uhr Einojuhani Rautavaara: Theater Hagen
So. 12.4 GREEK
19.30Uhr Mark-Anthony Turnage: Wuppertaler Bühnen

LUDWIG FORUM:
Fr. 27 3 THEATRE/PIECEIS)
20 00 Uhr John Cage/Mauricio Kagel: Ensemble New Fragments,

Köln, und Stadtische Bühnen Munster
So 29 3 DIE SCHÖPFUNGSGESCHICHTE DES ADOLF, 20.00 Uhr WÖLFLI

Ingomar Grünauer: Stadtische Bühnen Dortmund
Di 31 3 SATYRICON
20 00 Uhr Bruno Maderna: Gastspiel der Oper Leipzig
Sa .11 4 RIEMANNOPER
20.00 Uhr Torn Johnson: Stadtische Bühnen Osnabrück

Kartenvorverkauf: Kartenkassc Stadttheater Aachen, Mo-Sa. 11-13 Uhr
und 17-19 Uhr; telephonisch jewetls 1/2 Stunde nach Kassenöffnungszei-
ten unter 0241/4784244. Restkarten an der Abendkasse 1/2 Stunde vor
Beginn.
Kartenvorverkauf. "Die Bühne", Peterstraße 2-4, Mo.-Fr. 9-17 Uhr, tele-
phonisch unter 0241/37522; "Theatergemeinde", Theaterstraße 24, Mo-
Fr 9-13 u. 14.30-18.00Uhr u. Sa. 9-13 Uhr, telephonisch 0241/30057.

lIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GROOTHANDEL IN AUTOMATERIALEN'

mmm ww mm
Schrieversheideweg 93a, Heerlen, tel. 045-225229.

Speciale actie: AUTOBANDEN UNI ROYAL
155x13 99,- mcl. monteren en uitbalanceren.

WASSTRAAT
dagelijks geopend

van 9.00-21.00 uur.

Éw s"?" __ "taltTT HEERLEN BV MMM
BokStraat 6, Heerlen (onderaan Schelsberg, richlmg Hoensbroek)

* Vloeibare kachelenergie
TurboPower Heat 2000

* Total brandstoffen NETTO prijzen
* Grote service shop
* Videobanden- en player verhuur
* Kopieer- en Faxservice "

Autoschade Van Well & Goerke b.v.

******** Voorruitreparaties
r¥¥rwJ Caravan service

Vervangend vervoer

m—mS\r^\mmmm Kerkraderweg 301■k-lil 6416 CH Heerlen
n-a. ■—«■--■ Tel.: 045-413918

o«-i Fax: 045-427281

ALS VAKANTIE GOED MAAR NIET DUUR MOET ZIJN ...
De beste plekjes worden nü verdeeld, dus |^J^mU| l UoLANt LN tLBA
snel boeken is aan te raden! 8 dage

_
per |ux

_
tourjngcar md excursies, mcl. halfpension

PORTUGAL: vanaf Beek, bijv. appartement BELOMAR * San Gimignano
bij centrum en 300 m van het strand. C/IC ★ Siena
15 dagen vanaf 0*10.,— ★Florence

KRETA: vanaf Beek, *** hotel, 10/10 _-^_-f*> ★Volterra
logies/ontbijt in Chersonissos vanaf IU-fUj— 15 dgn. JT^"","^""4__^.

~ ... F \"s "^b4"^\ /) 10 mei
CYD_irO) Combineer uw vakantie in Zuid-Spanje met een L-- v>—' \ / / 20 iuniCArfW bezoek aan EXPO/92 *Ctll>?* \ //~^ 27 Sept-

Bijv. 15 dagen halfpension r~~^ZÏ3?tf&* _.*_--"_-C"1Sl BV \___.___/ /^4 vanaf 890,^,
*** hotel mcl. 2 dgn. / -ftEl****^ .-__ OÏK_*_yD*~ __________ \____Pt L. J
EXPO'92 jQ_n / _-- nFK D******^^^^*^^ \H (_J 11360-/ MMIH" " W~^ ____EE_J
U__U_3_é_U_Ul / /-"_, HEEp oe\ss«aai 3 OA6-7A9859 \ |n mejnog enkele zeer mooie
«_,_ ..,___, V °', 5 .7i5961 _ \ reizen per luxe touringcar: incl-
l^dagenMlAMl V » !^-__J excursies en md. nalrpension.
vlucht + huurauto X ts****_T

OQQ X CC,;OSJSI-*-— >. ,_-.—- mcl. dagtocht Praag 000-j-*
16 dagen CUBA in april, hotel L/O 1599,— -,_ mei) 10 dagen STUBAITAL 7Qf-
ADIIDA. zeer mooie excursies /"10-j'*
AHUDA. i.s.m. Golden Tulip Hotel, hele zomer '92: ,
KORTING van 242,- tot 484,-ü! | 'Bme ZtSS^SSSS^t. 775,-

- ■ — —

HOLZ-DER WEG ZUR

Ihr Wohnzimmer im Grünenl CtfvzJLJißllE i
Umgeben Sic sich mit Gorten- J^J-~-^TL_i!yf>\möbeln, Spielgeröten und jêw\s*>*\ï-£\JsLA
Gartenhöusern aus Holi - j_m^' S\T___jT\
dem natürlichen Werkstoff. BfT j^Jßfi^P*}
Rechtzeitig lum Frühling llr^ / ___■*? J
haben wir unsere Gartenaus- <_ /Sr __\w___\
stellung aus dem Winterschlaf y J^n_jfi7^BlA
geholt, hier finden Sic sicherlich sj&H__^" _____% 7kdas Richtige für Ihre individu- jf_V 7W K
Holen Sic sich bei uns den Rat Y|^nsnHH

\^3j-i^l^tÈ(Zn^lS^ ...die starken Ideen in Holz

5142 Hückelhoven-Brochelen " Tel. : 02462/6011

thßEbÉ^>^
Run op de laatste entreekaarten
Na eerdere, zeer succesvolle optredens in het Corne-
liushuis, treden op velerverzoek THE JAGUARS nogmaals
voor hetvoetlicht. Op 2 1 maart kunnen de vele liefheb-
bers van .golden-oldie'-muziek weer naar hartelust
swingen en genieten van de daverende show waar-
voor THE JAGUARS garant staan.
Het verdient aanbeveling u zo spoedig mogelijk van
een toegangsbewijs te verzekeren, dit om teleurstelling
te voorkomen.

Stichting H.R.M. '90
In het CQRNELIUSHUIS te HEERLERHEIDE.
Zaal open: 20.00 uur.
Kaarten: uitsluitend in de voorverkoop

a / 10.00 pst.
bij: Rob Manders. 045-224405

Max Mannheims. 045-720909
Harry Moberts, 045-228162

*--/

i MePSdtwlPz reizen...
I iseenhelezorg winder.!

Want Schmitz kiest, keurt en waardeert al haar vakantiebestemmingen
zelf ter plaatse. Dat betekent voor U een hele zorg minder en

garandeert U daarom een welverdiende vakantie.

8 dagen Wienerwald en Wenen
van 29 aug. t/m 5 sept. HP ’ 835 rI 8 dagen Lam Böhtnerwald
van 14t/m 21 juni HP ’ 775,-
-van 25 okt. t/m 1 nov. HP
8 dagen Westendorf Oostenrijk
van 13t/m 20 juniHP ’ 750,-
-van 20 t/m 27 sept. HP
8 dagen Gerlos Oostenrijk
van 4 t/m 11 juli HP ’ 775,-
-van 1 t/m 8 aug. HP
8 dagen Alpirsbach Schwarzwald
van 4 t/m 11 juliHP ’ 785,-
-8 dagen Winterberg Sauerland
van 17t/m24juli HP ’ 675,-
-8 dagen Kötzting Beierse Woud
van 1 t/m 8 aug. HP ’ 750,-
-van 28 sept. t/m 5 okt. HP
5 dagen Beaune Bourgondiö
van 10 t/m 14aug. HP ’ 585,-"
van 19 t/m 23 okt. HP
4-daagse Loiretocht Frankrijk
van 20 t/m 23 aug. HP ’ 525,'
8 dagen Oberaudorf Beierse Alpen
van 6t/m 13sept. HP ’ 780,-
-10 dagenLatschach WörtherseeI van 17t/m26okt. HP ’ 975,**
" Vraag naar onze GRATIS reisgids

I #j'W- j(isèc/i_fnS&^
I R E i zen^
I y>N-JF^^^^l Handelsweg 3I fel-SS \^£iï*mM 6114 BR SusterenI W&föSZ^J "-2L Tel 04499-1541

*W Fax 04499-1663 j

-*

% Een sterrenrcis komt niet zomaar uit de ïucl^vallen...T^m, fSf(1 Geregeld trakteertRcisburo Paul Crombag uop een schitterende reis-aanbieding. K6IS Vdfl u6We6K /df___^ sfi_l B^BTTlV_l^kJ >nde prijs-kwaiiteit verhouding en altijd kompleet gemaakt _ _^± + _J-m _*-»_*k«^ i MII L. "«- _J_. ■%_ _»«_■% l> **"*__!__ --■>K*ls--*®)')__fl W t\r__TF___i^rk.
met diverse extra's zonder meerprijs of tegen een hoge korting. 9O) 10 QoQCTI ATUOo lil 016 rOaSVoKoïITIC \Vrl P^^bP l__?7 U_\ \V

j Het enige datu hoeft te doen is snel boeken, want op=op. Wij zorgen voor derest; W»_\___ _■__, jfl ___ __!/ iBu_n il
/, <_>$_. een heerlijke vakantie, ontspannen genieten, Luxe Sliite**hotel La Cabana \^| P^l^ mm lïrAmmÉPs^'/'tl<?] nieuweo _rde""td^ De reissom is inklusief de vliegreis met Air Aruba af Amsterdam, \T-^C: --H WZ^m^lJlldieReisburo Paul Crombag voor u gerege d heeft. ". " ■ *-. i_ i_ l \\/t mW) ))M W #Cviv( 7 °* '* nac"ten '°9,es mLa Cabana suite-hotel, transfers VVja F-^i-rJj^£®&p. H vliegveld-hotel v.v., reisleiding en alle lokale taxen. pi Rn^/^

_"DOAARACt, V/AKI r_JC Rl IDaT-T Kinderkorting: baby's betalen f 75,00 dokumentatiepakket over Aruba ■ 1 _fcfc_kj f fli). Ml ' 2 t/m 11 jaar 30% korting annuleringsverzekering M MM II
Heerlen.Oranje Nassaustr.3,o4s - 740000. Kerkrade,Hoofdstraat 27, 045 - 463636. Celeen, Rijksweg Zuid iD, 046 - 753355. Sittard, Tempelplein 7A, 046 - 526080.Aken, Blondelstrasse 10, 0241 - 24646. fl L^^^^_tïJ
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i, Wpr Jr %| X# \| | | L__. I *"" * 1.-bLbbbbbbbbb# % I I Ibbbbbm l-PVn)V\>v,* 8 -_« *»«»*-»«»»«®#-#®#»#®#*-ai@*#«#-*«®##®#*»«#i8*ii®®*-g#*$^^@0^®^^«i» *_im_f f^ x_^ $,"j van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

ITALIË
bannen?

L^|despecialevliegreizengidsvan ///Mm"*"***^
Gardameer gardameer tignale.

_. T.h. luxe appartementenr.n. zomerhuisjes en met zwemb. Ook geschikt"^avans direkt aan hetmeer. v. voor . nasei2oen met

,____ Info 078-412349 IT-61R

HEEL VEEL SNEEUW!!!
JJ o.a. Königsleiten/Grossarl/Montafen/Les Trois Val-'6es/Tignes etc. Info: sneeuwbal wintersport» 08818-

-' __£_?_■ WI-61R

|t_F
' p^NEMARKEN zeeën van zuivereruimte.

Daar moetu zichthuisvoelen!
TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u

jw. «n ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over
aï-aSJ Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

&J*^J^V_/ Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij /7*lmN
-TJJT TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren
fjj\x.-, en S'ic*l*'n9 GaranÊielbnds Reisgelden). **SK23r

Trolls,raPlein 8 3332 JB ZWIJNDRECHT AfS/vt■^^^«I^s Telefoon 078-191700 of 195955. Telefax 078-191549. SE.

h reinste rusten ruimte...
DENEMARKEN *g

' RJV/7 ; 1 Vr«ag legen portokosten het
v-"*j-»,< ' f******* uitgebreid infopakket aan bij:

/ilk\ ' DanskFeriehus1 U—"- Bookingburo Holland
D.FB Hoofdweg 99

i Ijw Fenehus Book,nKbu,o 9681 AC MidWOlda
|J ■' Telefoon 05975-1416*

holidays. i&_+_^(£&
in Schot- \x_^m_^rmS<iS'and, Engeland en Wales. N_SS_jJr*2r

Vraag brochure. 072- <T->-IR-^?*A121783 GB-61R \Sg/v\L$>'

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-

-43200. de-61R

De specialist voor Scandinavië
(mcl. IJsland, Groenland en Noord-Rusland)- vakantiehuisjes aan de Zweedse en Finse meren, Noor-

se fjorden of Deense duinen- rondreizen per auto Hurtigrute of Götakanaal- alle boot- en vliegverbindingen- avontuurlijke, cultuur- en familievakanties
Vraag voor deze zaken (en meer) naar de zomerfolders van:

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-143200.

I PAASVAKANTIEREIZEN|^__f^ji^K^_^_3 naar Tsjechoslowakije, 10
*■— l^»~«»^***» ■ dgn. per Comfort Class

src biedt verrassend andere touringcar naar Zuid-Mo-
busvakanties die bovendien ray jg sleChtS / 729 HPopvallend voordelig zijn. Vertrekdatum: 17 april. 10

/ Een 7-<U»g»ereis Praag al * (jgn. per TouriSt CIaSS/ va"»f MfeJL'MB touringcar naar Noord-Bo-
"■—-■■■-^----jntt-S-B hemen slechts / 599 HP/Pr«g en omgeving, heer- Vertrekdatum: 21 april. In-/ liike 8-daagse excursiereis I ~ . ***""" "*/ Vanaf KATt-T-lk kl- dlv* excursies o.a. be-i af !___*-*___» 20ek aan Praag. Uitste-
/ PrachtigPraag,7-daag« ~k k de boXeisi Vraa d/ cultuurreis, perfect centrum- i ___.. ...M ... .... "=» ,

/ hotel, vanaf WKgT*_Bj gratis folder bij Wmnemul-

' IrWrr-nl |er Reizen (SGR. ANVR)
In or*. nieuwer.,sg>ds staan m, ook 08880-52245. TS-61Rreizen naar Moravie enZuid-Bohemen! , ' ~ *-""

Cm mmm*\~£mm: EXCURSIEREIZEN enrond-Jj^* reizen door dit prachtigeJm^TÊjj^ land. Bijna wekelijks ver-
vm9*-* l- mEr trek op dinsdag en vrijdag

SPECIALEREIZEN CENTRALE v a f 599 HP inkl. diverse
MÊÊESEBiMAIMMMM exkursies. Vraag de gratis

folder bij Winnemuller| Bffirirri-i-iTiiiiiiiiiim-riitrnf-a | Reizen (SGR, ANVR). 08880-52245 TS-61R
Praag is onze specialiteit. Maak kennis met dezeprach-
tige stad 6 en 7 dgn. uitstekend verzorgd v.a. / 275.-
-mcl. HP en excursies. Ook rondreizen 8 dgn. Praag en 2
d. Bohemen geheel verzorgd. Vraag de gratis brochurebij M.C.E.T., Moonens Cars Europa Tours, tel. 04406--13661. Voor scholen en bedrijven org. wij reizen op
maat. i 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
PRAAG 8 dagen, bus, prima hotel, l/o v.a. / 335.-

Mevo-Reizen Holten, 05725-1547
TS6IR

80lnu voor ale Lenie TroetTfipsonze Brochurelijn 072-615387 olscnrijl naar fcuSiS Postbus 20020.1000HAA*i*-ste*damJ

WIE HEBBEN DE BESTE
EN VOORDELIGSTE

HOTELS IN LONDEN?
H^vsss«&** ~ ~^j

t
"*^__fal__j__l B___T -t~-^^-^ ."*^"

jti __*^yV £■ _Hr^*l k*^! m^mWx^
KbLJB ' 4^/^^--^Hj Htt _»■ mWLf^m'*'% 0 * ____B aA -kh. d^R'**" _f_^B _i _*_£] b^b^bV

r ■BÉÏ_f^ R i_bi__--Bl JH _____.' " ___bS MBJs*i23ffiir^sl!** ___^bk V 1&-- I b^bb
i ■_(-"'■■■ ■ <v*.';_______f--*]|____H_____K_i fl__r_a b^bV^^_3^_!!__B__SSP_^'_S* , b^LV-t-f w «biVbk i

mwKr '■""" *** > n '"■ <*__■__■__,_£_""%-^r*--*^"** j I

"*w" ' -^^_fc?" _J I BB^L_BB_H B^B

DE DOENERS VAN OLAU!
Olau is dé Londen-spe- reis begint en eindigt met de 5 tweeling. De enige veerschepen

c'alist bij uitstek. Kent alle leuke sterren-luxe van de Olau Ruimte- vanuit de Benelux naar EngelandPlekjes. Alle goede hotels. Zoals het , . met 5 sterren-komfort, toegekendOlau Tower Hotel. Vier sterren-luxe BUDGETHOTEL door de Britse Aut°mobile Asso-
i **n de oever van de Theems. Of de IONDFKJ ciation

gezellige Olau Swinging Old Lon- LV/Wl/EW

' don Hotels. Een keur aan goede 3- 3-daagse reis naar Londen. Vmg uw ANVR-reisad-«erren hotels midden in de Britse lnklus'ef treinreis naar Vlis- viesbureau of reizenverkopendeWdstad. Of de Olau Budget Ho- s,n9en v.v., overtocht, transfer bank om _ie prachtige olau-
tels. Centraal gelegen en met han Lo"den vv- en overnachting brochures. Ofbel Olau:voor uw portemonnee. inklusief ontbijt in het Royal 01 i84_88000.

National Hotel al v.a.
Welk hotel u ook uit de £ Oflö _, _/Olau Londen & Engeland 1992- ' -B-W©/ _V_#_fbrochure kiest, een ding is zeker: uw I | &LsmmA*£^-+. / '— Olau ,/^gfe^_

Vïissingen®«2Sheerness@> ' -gw " 7

* * *
BRITAIN IS GREAT - MET DE *} STERREN-TWEELING VAM OLAU

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
| ONZE LANG VERWACHTE ZOMERSPECIAL over de

sprookjesachtige Tatra is uit. Balaton Travel (lid SGR).
Tel.: 073-425738. TS-61 R
VAKANTIEWONINGEN v.a. ’ 359 tot ’ 779 per week.
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800/020-
-6202121 lid ANVR. TS-61 R

BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. / 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
VRIJSTAANDE VAKANTIEHUISJES aan het water te
huur aangeboden in prachtig recreatiegebied, 50 km ten
zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden. Voor infor-
matie belt u: 05980-80515. HO-61R. POLEN, 10-daagse perfect ~ r. . _
verzorgde rondreis voor ïFk*fc \ '/j&^ft

i slechts / 999. Dat kan al- T_S=^tJté^s^_Fr
leen bij de Speciale Rei- _X^r&C\i&&t:Tzen Centrale. Vraag onze g_f^^'w^%j^
gratis reisgids*. 050- Fr\w#£v^N7?X)
145800///020-6202121 lid \&/"%ZJ&'

GRIEKENLAND
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / //MWÉm"***^*

" CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a.
i ’ 145.- p.w. Evt. ook vlucht v.a. / 530.- p.p. Vraag de
I meest uitgebreide kleurige GRATIS BROCHURE. Ross |

Holidays 05908-10019 SGR. GC-61R

CYPRUS^
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / //a^aW 9̂8Fm»%88 -

MALTA
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / /jAH^*"**^"

De mooiste vakanties voor de laagste prijs:
Wekelijks naar 8 badplaatsen/ 5 steden, keuze uit 70 ho-

tels/app.

* Vlucht va. ’ 495,- (
bijv. Bodrum, hotel Halis i/o. kamer/badkamer/balcon ■bij strand. In voorjaar en najaar:

* 1 week maar ’ 648,-
-in juni/juli/aug/sept .

* 1 week maar / 698,-
-verlengingsweek va. / 100,- p.p.

Vraag grote aanbiedingsgids Turkije

Super - Reizen 040-436600.
TU-61R

TURKIJE
plannen?
Heal de specialevliegreizengidsvan ///mjaTm****^^

SPORTIEF DE PAASDAGEN OF HEMELVAART door-
brengen? In een *****hotel a/d Turkse Riviera. Bridgen,
tennissen, zwemmen etc. Super de luxereis. Inl. 02159-
-11250. STEPHANIE REIZEN. TU-61R

GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJNEN.
Nieuwe reiskrant 1992 met 15 dg. Thailand’ 1.529.-; 15 dg.
Manila / 2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. / 2.289. Incl.
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië,—RAINBOW
TOURS. Tel. 085-454918/430992.— AZ-61R
Rondreis India/Nepal 27 dgn. / 2995. Rondreis Raja-
sthan 25 dgn. / 2995. Rondreis Thailand 25 dgn. ’ 2895
mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata. Fol-
der? Djoser 071-126400 Lid SGR. AZ-61R

In 1992 naar het (
Verre Oosten?

Vraag dan nu de complete Verre Oosten-brochure vanK-Tours aan. Boordevol ideeën over Indonesië,
Sri Lanka, Maleisië, Thailand en China.

Al vanaf / 1.679. Vraag uw ANVR-reisbureau of bel
K-TOURS, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam

Telef. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.
AZ-61R

GOEDKOOP: Tickets Thailand/Filipijnen en Indonesië.
15 dg. Thailand / 1529,-/15 dg. Manila ’ 2149,-/15 dg.
strand/duikvak. Filip. / 2289,-. Rondreis FilipVincl. boot
reis/en 4 binnenl. vluchten ’ 2895,- mcl. tickets/hotels.
Spec. gratis informatieavond reizen -24 april- te Am-
hem. RAINBOW TOURS tel. 085-454918. AZ-61R

23 dgn. elke week in 1992een onvergetelijke vakantie in
Bogor, Lembang, Djokja, Kalibaru en Bali + vol pens. +
excursies + retourticket KLM-GA. Voor maar / 2750.-.
Inl. St. 'HET SCHONE STREVEN' Lwd., 058-137706.

IN-61R
"SMARAGD TRAVEL"

Java Bali 22/30 dgnv.a.

’ 3500. Tel. (02280)
12231. IN-61R

...

ST. PETERSBURG en Scandinavië, prachtige 10-daag-
se busrondreis nu al v.a. / 1199. Vraag onze bijzondere
reisgids met veel betere busreizen. Speciale Reizen
Centrale: 050-145800///020-6202121 lid ANVR.

RU-61R

TUNESIË
plannen?
Hooi de specialevliegreizengidsvon //j*M^"""»"

De Zoeklicht Israëlreizen zijn bestemd voor mensen die
terug willen naar de oorsprong van de Bijbel. Vraag het
programma van:

Zoeklichtrelzen
Postbus 99, 3940 AB Doorn. Tel. 03430-13300. IS-61R
Zing mee met het

Holland Koor
van Christenen voor Israël! 15-daagse ISRAELREIS
van 1-15 september met diverse optredens en excur-
sies. Informatie: Holland Koor, tel. 075-311341. IS-61R

In 1992 naar Israël?
Vraag dan nu om de 64 pagina dikke Israël-brochure
van K-tours. Boordevol ideeën over rondreizen, hotels,
strand, woestijn, kibboets en vluchten. Al vanaf / 699.
Vraag uw ANVR-reisbureau of bel K-TOURS, Kastelen-
straat 268, 1082 EJ Amsterdam. Tel. 020-6463331. Lid
ANVR-SGR. IS-61 R

Goed hoeft niet duur te zijn! _______n_SsK_n_______,
10-daagse rondreis IS-

RAEL nu al v.a. / 1799.
Vraag onze reisgids met Aktieve rondreis Egypte 15-
-alle informatie over Ver- 22 dgn. v.a. / 1545 mcl.
rassend Andere Vakan- vliegreis, vervoer, hotels
ties. Speciale Reizen etc. Div. vertrekdata v.a.
Centrale: 050-145800/// 15-3. Folder? Djoser 071-
-020-6202121 lid ANVR. 126400Lid SGR. EG-

IS-61R 61R

In 1992 naar Egypte?
Vraag dan nu om de 52 pagina dikke Egypte-brochure

van K-Tours. Boordevol ideeën over rondreizen Nijl
cruises, hotels, strand, duiken, woestijn en vluchten.
Al vanaf ’ 795.- Vraag uw ANVR-reisbureau of bel
K-Tours, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam.

Tel. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.
EG-61R

EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor,
Aswan.Nu al v.a. / 1499 mcl. goede toeristenklasse ho-
tels, alle excursies, volpension, 1e klas Wagon-Lits en
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale.
Vraag gratis reisgids: 050-145800/020-6202121 lid
ANVR. EG-61R

Campers/autotours, hotels + vliegreizen enz. Tevens
compl. pakketreizen. Info CADUSA REIZEN, Vinke-
veen. Tel. 02949-1635/3544. VC-61R

Aktieve rondreis Mexico/Guatemala 31 dgn. / 3795 mcl.
vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata. Folder?
Djoser 071-126400Lid SGR MA-61R

„BRAZILIË op maat met DE REISGENOTENKRANT!
„Toekan Turismo Brasil." info: Postb. 15, 5600 AA
Per Van, Jeep, motor, bus Eindhoven. Ook Interrail
of airpass. Tel. (02207) en 1001 alleenst.reizen.
18950. RG-61R

RIJEXAMENREIS Nederlandse Antillen compl. v.a.
3425,- Indian Ocean Travel 079-523232 Zoetermeer.

NA-61R

FLAMINGO-PARK Y/RsV ____,
CURACAO. T.h. 2, 3en 4 /^l _f

pers. bung's. Resp. / 75, ****# MiX

’ 85, ’ 95p.d. p. bung. Inl. fWWW*__|W|
038-531430. NA-61R ïOQfXXXg^^

Caravan-Houtbouw Klein Paradijs
Toonaangevend in prijs en kwaliteit

Permanente CARAVANSHOW van topkwaliteit
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows

Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meter, L-
model of dubbel. Met 5 en 10 jaar garantie. Indeling en
uitvoering worden door onze vakmensen geheel naar
uw wens gebouwd. Dealer van Willerby alum. stacara-
vans tot 3.70 m breed.
Regelmatig gebr stacaravans v.a. ’ 3.000. Inruil en
100% financiering mogelijk. Vrijblijvende taxatie van uw
oude caravan. Ons grote succes is tevreden klanten.
Een bezoek aan ons bedrijf is zeker de moeite waard!!!
Voor de rustzoekers beschikken wij over unieke plaat-
sen van 500 m 2.

Let op het juiste adres:
KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN

05766-2000 (ook zaterdag en zondag geopend)
CC-61R

t\ ASHRAI
organiseert meer dan 40 verschillende

t^ aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar
fl A7,e verre bestemmingen van 2 tot 35 we-
afrika ken van f 1550 tot f 690°* 9ezell'9e.

zuid-amerika kleine Qroepen van 12 tot 17 perso-
china nen. Bel voor de nieuwe folder

lid VAR/SGR 020-6232450

BETAALBAAR REIZEN
Mexico, Egypte, Turkije, India/Nepal, Indonesië ’ 899-
-/ 3275. Individueel of kleine groepsrondreizen: brochu-
re? 071-142847. DB-61R
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.

DR-RIR

..

BENT U OOK ZO_
AAN /HP7^2!^'.
EEN Lii//J^tm^. wai

ARKE
BUSREIS TOE? 1

Arke kent de wegen naar de mooiste plekjes
in Europa. Uw reis is prima verzorgd, met ervaren en j
deskundige chauffeurs en op-en-top gezelligheid.
Stapt u maar in!

____3D____£____ I 5 dagen inkl. bezoek
aan o.a. Veurne, leper en Damme. 2 pers. kamer ba/wc,
volpension p.p. v.a. 0■$"»*

m\ [C~»l J-\2 l "Bfi^***l -%28l 6 dagen inkl. bezoek
aan o.a. Legoland. 2 pers. kamer do/wc, volpension pp

va 935,-
BWTy_l'.l l ?fc _Ti iT^BI 110 dagen Eisenkappel.

inkl. excursies en o.a. dans- en grillavond 2 pers. kamer '■

do/we. volpension p.p. v.a. VUU,* '£^^J^ [JJJ^H33I^3 15-daagserondreis inkl.
bezoek aan o.a. Bastia, Corte en Bonifacio. 2 pers. kamer

do/wc. volpension p.p. v.a. _./"**">»"

jnn^^^^Tn^SSSsSSST Inlichtingen en boekingen
yf ïV _\ bij de ANVR Reisadvies-

-aa^w^p»**^^*--^ / buro's en reisverkopende

//amu-
tk^ iiilÉiiiiiiil:

*****: -:
1 '■*

<S0 © inkl.vliegrelour
vanaf

Spanje woestijnexpeditie 13 95
I5dagen groepsreis, kamperen

Turkije 2049
22 dagen groepsreis, logies & ontbijt

Sri lan ka 2375
! 15 dagen individuele toer, logies & ontbijt
i

Thailand jubileumreis 2765
21 dagen groepsreis, logies & div. maaltijden

India rajasthan 3290
22 dagen groepsreis, logies

Oost Europa busreis 1565
20 dagen groepsreis per bus, kamperen'

Haal de Rondreizenbrochure bij de
NBBS Reiswinkel in Maastricht,
of bel 043-212737.

llN'hl NBBS Reizen \jjr*Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties *.. . *'
r

I

—&_Ë2B HOEVEPEAAR 4p*-
.^^■^■jjal Weftartaan 45, 6419 CN Heerlen

{ Bowlen in Heerlen
is meer dan een avondje uitl

Heeft u bijvoorbeeld al eens kennis gemaakt met
ons uitgebreide arrangementenprogramma?

►EEN UUR BOWLEN MET EEN DINER +

waarbij u ondermeer kunt kiezen uit:
FONDUE - GOURMET - KOUD BUFFET
en de lekkerste manier van eten:

STEE NG RILLEN
Alle arrangementen zijn inclusief 1 uur bowlen, en

vanaf ’ 34,50 p.p.
Voor inlichtingen en reserveringen:
| tel.: 045-714432 rv

BOWUNéDEAKTIEVESPORTVOORIEDEREEN^
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HHHHHH Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan, ’■___. zijn onze spaaraanbiedingen met vaste rente precies ■— \lh::,: 1 wat u zoekt. ____— aó/Tóeri33*

■ Want met de spaarprogramma's met vaste rente van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel l

a&s&3>"# ii, bijzonder attractieve rentepercentages. Zo kunt u uw geld tussen 6 maanden en 10 jaarvoor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder
|' dA l§fe_, * Jt koersrisico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn... *■«.-.

ffijk fflk ■ Kom eens langs. _
'■5^ a^*f> ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. M I

L-Z-oUloOll-C DaiIK Ibbbbbbbbbl
ia»HMÊ-jC-J^mi^ ««i-p-"--"" -*-"-^^ .'-f'-^*">.■) —«-—--^_—_________________________

jL^-s^^VA w'l z'ln neo' dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden:~-«^_:=^^ 1 Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal: a*-^'
Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12,Tel. 09-49-2403/4061-63 - o*n

Bijkantoor: Heinsberg, Hoohstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777- Herzogenrath,Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067- k er
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 - ►er-J
Oppenhotfallee, 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 -&^J| 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

Voor steeds meer bedrijven zijn wij
DE IDEALE PARTNER

V in belastingzaken
Opprofessionele wijze verzorgen wij uw
" belastingaangifte inkomstenbelasting en

ul^ïn^ IVT \ "* vermogensbelasting 1991
JLmmttP* *^1 r_. !■_/_ I * voorloP'9e aangifte

WL ;__.^_____j__|Pl^ i " middeling en verrekening WIR/verliezen
_<A^__| * uitstelregeling

I^^^^^HM * fiscale correspondentie

■Q^^fl Bel vrijblijvend voor informatie
045 - 740560, dhr. J. Rouvroye

m ***m*m*m*m*m*m*m*m***' C RUT S E RVEL 0 W E G 6

/m "\ 6416ADHEERLEN

'\^Jt\_^\___J m^ TEL: 045 - 710615

BEDRIJVEN DAC" fax 045713755

wSpPP-ISb.^ // woonde kor
Ij' Exclusieve kijk op wonen
§r met gevoel voor trends.

Fraai Engels antiek grenen en eiken meubelen.■^H Wing chairs, banken, interieurstoffen.

* Persoonlijke interieuradviezen.

Kampstraat 33, 6413 AE Heerlen, tel. 045-211137.

EXCLUSIEVE DAMESMODE
Ook voor grote maten

Liola __-k
Weill __Pf
Sporting-Dress J& IL
Bleyle' f^ASommermann
Devernois A &%&?
Fink I p^^
Classic W_l

Af<7//<?/?# f

Modehuis
Frans van den Berg
Klompstraat 39-53, Heerlen, tel. 045-713276

Parkeerplaats voor de deur
1 » I

Gespee. in noten, grenen en eiken
antieke meubelen, kleingoed

door eigen import

W_^^'m._\__t______^___________ZS2_t'__t'__lÊ

blVV_^_B_l bk&Yr-I
Paasmaandag, koninginnedag, en zondag 24 mei GEOPEND

Dorpstraat 45a Nuth t/o dekerk, tel. 045-244613

(( \
BOSCH jjgS?

.... |

" in één app.

reeds vanaf ’ 950,-

BOSCH KEUKENSTUDIO

a. eggen
Akerstraat 160 - Hoensbroek - 213027
■ 41

B^« 1Wf'7i lit7/ 7 'Jl /FJ I) fJmJ -I

[7 _ Ip,

Mobiel Buroblok 1
hoogte 68 cm. op wielen
kunststof top 2 laden met slot
pvc stootrand of 3 laden met slot

bestelnr. 25002 RB O __■ C 'bestelnr. 25003 RB vHJ/ exel. B.T.w.

|_a—[Bjl Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten enz.

L' ,__-jl Kantoormeubelen 2.000 m2showroom tg
VClVan Dooren bv '&ïï,t '?

Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!
Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard

Tel. 046-514867, fax 046-523600 Bij,
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur l .

Donderdag koopavond tot 20.00 uur fsi-WLlmWmWmWmmWmWmWmm^lml3m¥3mWlmWmWmWmWm^m^o:
i i t M
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allemaal prachtig, maar zon vlieger _■__* ■ .s^ÉÊÉStÈÈÊÊk %■■

moer ook naar buiten kunnen kijken". sg§ M W JÊ Jfl
_■_ riftt ui

" iÉÉbMBMB-JM-ÉiiÉJlli iBBBaH| ■___*_ -W Wh]

LI o Cn O B^PBl^^^

Zowel mannen als vrouwen krijgen bij de Luchtmacht De Luchtmacht is een uniek bedrijf waar zowel mannen w/r C* lÈ K*
volop kansen om een carrière op te bouwen. Er als vrouwen ervoor zorgen dat de helikopters, W^ " '■■ . "H| WÊïÈk m,^
wordt gewerkt met hoogwaardig materieel en gevechtsvliegtuigen en andere defensieve _t_fï H HK'

mv BBL _H ■p-^ 9L'de laatste technische ontwikkelingen worden wapensystemen in een perfecte staat van \\\\\W' __________ ___ _■ /___ IE
op de voet gevolgd. onderhoud verkeren en ieder moment ingezet Hr Hr_| _L ___ ,\

Op korte termijn zoekt de Koninklijke luchtmacht een kunnen worden. Werken bij de Luchtmacht WWW ' ' Éjl__\ Br FJ L
groot aantal LTS'ers (de vakken Nederlands, betekent: veel verantwoordelijkheid dragen, '***'*SBel <8 'S

BBF ' m\*^ ■ *e BBPMEngels, Vakpraktijk en -theorie, soms met improviseren en vooral nauw samenwerken met
wiskunde, met een voldoende op B-niveau). Het andere vakmensen. Die samenwerking verloopt B? Iffl _,
gaat hierbij om bekende beroepen als automon- 'n stuk informeler dan je van een militaire * , Mb bB-Ht-Ü l|-:

f R' ' 4iÜ Bb^_2teur, machinebankwerker en plaatconstructie- organisatie zou verwachten. f ', n|
werker. Maar er zijn ook beroepen waarvoor je Ben je geïnteresseerd in een baan bij de Luchtmacht, is iÉ^ JB § L■p __«m_bs___SB L ;
alleen bij de Luchtmacht kunt worden opgeleid, je leeftijd tussen de 16 en 26 jaar en beschik je Jr \wf Ê t^g
zoals electromonteur bij de Gronduitrusting of over één van de bovengenoemde diploma's (of &

verzorger van vlieguitrusting. denk je er in 1992 een te halen)? Vul dan nu de .' "--*V, _a fl lil |r«
Je krijgt een kortlopend contract aangeboden voor 4 bon in en stuur 'm naar ons op. We zorgen MB_Kf_Mr/ fIBJ BB^tJbl I' Jl'jaar. Vrouwen kunnen tnvens een contract voor ervoor dat je snel alle informatie over de I "fl I*l

2 jaar aangaan. In die periode doe je een verschillende functies en over de Luchtmacht '*. ~_JÉ ■*-"
enorme hoeveelheid kennis en werkervaring op. in huis hebt. JmmJr'

9 BBF?b3S*£-ïS__|■'■£«■ BBBBBL^-****--^-^^**^^^bbt^i m&gïgs%g£__im

*^ ■■■"t DSn_*Bfl fit>**^' BH*_. vü Bfl'i

Stuur mij meer informatie. X I *>
Naam: Voornamen: man/vrouw i ~*^*<_. Jr ik. ■I Wtës- *_"'*%; 1^Adres: Postcode: Plaats- i lt*s%v'' J* '^NA
Telefoon: Geboortedatum: Opleiding: I \ Ê^M WLmÊ
Bezit diploma: Hoopt diploma te halen in 19 \' _ n <*■ I

'I / m«B .Fw^ÊiM ■Vakkenpakket: Eventueel militair registratienummer: I
Deze bon vóór 27 maart a.s. in een gefrankeerde envelop opsturen naar: _IBÉI3
Koninklijke luchtmacht,afd. personeelsvoorziening, postbus 20703,2500 ES Den Haag. pr , ■ / „ 1 _v.-

-|

''m ♦vv^1ÊÈm 0 I



Dagblad voor Oostelijk Zuidlimbura
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L Van onze verslaggever

feiLEN/SIMPELVELD - De
*JjPelveldse belegger Meyers

* in cassatie tegen de uit-L^k van het Gerechtshof in? Bosch in de zaak 'Sondagh.'
■tes heeft de gemeente Heer-,en de Vaalser projectontwik-
«ar Van Doorn gedagvaard.
1 is een bedrag van VA mil-

tgulden, een claim die in
tber door het Gerechtshof
afgewezen.

'Sondagh' dateert al
?! 1979 toen een Heerlensebtenaar foutieve informatie
over de bestemming van de

|°r 'nalige garage Sondagh aan
ïerstraat. Het plan van

Doorn voor winkels, kon
£doorgaan.

Simpelveldse belegger eist 7.5 miljoen

Toch cassatie in
affaire 'Sondagh'

De schuld van de gemeente
kwam pas in 1985 vast te staan,
en toen had Van Doorn de grond
inmiddels doorverkocht aan
Meyers. Deze zegt het project
met miljoenenwinst te kunnen
verkopen aan een Zwitserse be-
legger.
Van Doorn is nog steeds eige-

naar van de grond, omdat
Meyers een ontbindende clausu-
le in het contract had opgeno-
men. Meyers dagvaardt nu Van
Doorn om de winstderving te
verhalen. Maar hij heeft meteen
ook Heerlen brj de Hoge Raad la-
ten ontbieden, omdat VanDoorn
de claim ongetwijfeld wil door-
sluizen naar Heerlen.

Het Bossche Gerechtshof ver-
oordeelde de gemeente Heerlen
in december tot het betalen van
een schadevergoeding, die inclu-
siefrente, ongeveer twee miljoen
gulden bedraagt.

Van Doorn, en de Vaalser Rabo-
bank, hadden het dubbele ge-
claimd, maar zagen af van cassa-
tie. Ook Heerlen legde zich bij de
uitspraak van het Hof neer.

Meyers zegt echter dat een des-
kundige de uitspraak op drie
punten cassabel acht. Dat is voor
de Hoge Raad voldoende reden
om de zaak vanaf mei in behan-
deling te nemen. Als de Hoge
Raad de uitspraak van het Bos-
sche Hof op formele gronden
vernietigt, wordt de zaak terug-
verwezen naar het Gerechtshof,
maar dan dat van Arnhem.

Patiënten Hambos anderhalf jaar in Vroedvrouwenschool

Kliniek uit Kerkrade
tijdelijk naar Heerlen
IkVanonze verslaggever

S^ADE/HEERLEN - De
patiënten van de

Pskliniek in Kerkrade verhui-L°lgend jaar naar de Vroed-

Ij
e nschool in Heerlen. Ander-J^r later, als een ingrijpende

K^Wing van deKerkraadse ver-
r-^niek is afgerond, keren ze

tenst der Domeinen, die na-het rijk de Vroedvrouwen-
/ beheert, stemt in met deze
jjJS- Het wachten is alleen nog5 fiat van de staatssecretaris

,'nanciën, aangezien het zeer
is dat de Dienst dereinen een huurcontract aan-

arnboskliniek moet een zeer
( renovatie ondergaan. Het ge-,. gebouw wordt gemoderni-
|J* Uit privacy-overwegingen
I» e^ meerpersoonskamers te-)--bracht tot een- of tweeper-verblijven, waardoor ook het
I i bedden daalt van 209 naar

JKUe werkzaamheden zijn zo in-
l^d, dat vrijwel alleen de bui-

Uren blijven staan.

Voodlokalen
daarom onmogelijk om detj^ten gedurende de werkzaam-

t *|- die anderhalfjaar vergen, ini-J^bouw te handhaven. Ze in
s* °kalen onderbrengen, zou ze-
icLCbt miljoenkosten, zo heeft de
e^g Ziekenhuis, Verpleegkli-
W,[J> Bejaardencentra en Moe-C'-apszorg (ZVBM) in Kerkrade

ig/:,n komt het goed uit dat de
(*, 'jyrouwenschool begin 1993
b Heerlen naar Kerkrade ver-
lil . In het vrijkomende gebouw
t*! e rand van Heerlerbaan kun-
few!llet weinig aanpassingen, de

patiënten van de
worden onderge-

i-j^g er even naar uit dat det-i^ der Domeinen geen mede-
lij zou verlenen aan dezevoor
«^, ongebruikelijke oplossing.
Lftó een dringend verzoek van"/kistenevan WVC is de Dienst

S overstag gegaan.

Slik
fit

*■ M begint medio 1993, gelijkty-
iv^et de verbouwing van devboskliniek, aan de bouw van
i °rmig in Landgraaf. Deze nieu-
(d

Verpleegkliniek met negentig
*tw verscbijnt naast het pas ge-
■sMe zwakzinnigeninstituut Op
°les.

Kerkradenaar
in Keulen

veroordeeld
- Voor de meervoudi-[ laatkamer van de rechtbank

geulen is een 25-jarige man
Kerkrade gisteren veroor-

tot drie jaar celstraf. De
achtte hem schuldig

?. de invoer van 25 kilogram
r£> met een straatwaarde van
r^r dan een ton. Die zou de
p, tussen julien december vo-
ï jaar vanuit Kerkrade naar
Sjen hebben gebracht. Hij
i** dat zelf bekend nadat hij
S*er met 4,5 kilogram op he-
Jj*aad werd betrapt. De officier

had eerder de dag 3,5J\ celstraf geëist. De Neder-
raadsman mr J. Arets had

'rechtbank gevraagd om de
j1een lichtestraf op te leggen,
gezien de verdachte als niet

dan een»'koerier' omschre-
kon worden.

" Medewerkers van de gemeente Brunssum ruimen aan de rand van een Duits natuurgebied een illegale storting op.
Foto: CHRISTAHALBESMA

BRUNSSUM - De Brunssumse
politie gaat streng toezien op het
illegaal storten van puin. De ge-
meente Brunssum moet de laat-
ste weken steeds vaker afval
weghalen dat is gedumpt langs
wegen aan de 'achterzijde' van
het regionale stort in Landgraaf.
Dat is aan de rand van een Duits
natuurgebied.

Deze stortplaats, vlak bij de ge-
meentegrens met Brunssum,
hanteert sinds januarinieuwe ta-
rieven. Er moet voortaan betaald
worden per gestorte hoeveelheid
afval. Een aanhangwagen vol
puin kost bijvoorbeeld tien of
vijftien gulden. Voorheen gold
een vast bedrag van vijf gulden.
„Kennelijk zijn sommige men-

Na verhoging tarieven regionaal stort

Puin in Brunssum
illegaal gedumpt

sen niet bereid die bedragen te
betalen," zegt politiewoordvoer-
der Jan Scheffers. „Ook mensen
die 's zaterdagsmiddags met een
geslotenstort worden geconfron-
teerd, komen wellicht in de ver-
leiding de boel ergens in de

buurt te storten."
Alleen al de afgelopen week
heeft de gemeente tien illegale
stortingen in de buurt gesigna-
leerd. Het afval wordt meteen
verwijderd, omdat 'vuil zien, vuil
doet storten.'

„Nu het voorjaar nadert, krijgen
veel mensen de werkwoede.
Overal wordt verbouwd, " zegt
Scheffers. Gemeente en politie
vrezen de komende tijd dan ook
een sterke toename van het ille-
gale dumpen.
„Om dat te voorkomen gaan we
extra surveilleren, ook in burger,
en niet alleen in de buurt van het
stort." Wie betrapt wordt, kan
een bekeuring van enkele hon-
derden guldens tegemoet zien.
Betreft het ook chemisch afval,
dan wordt de straf meteen
zwaarder.

Ook Landgraaf vindt regelmatig
illegale stortingen. Maar van een
recente toename is bij de ge-
meente niets bekend.

* WAND- EN VLOERTEGELS *Gespikkeld, gevlamd, gemarmerd.effen, vlak, genuanceerd,
groot, klein, licht, donker, voor binnen en buiten, klassiek,

mat, glanzend, modern, rustiek enz.
MEER DAN 400 SOORTEN UIT VOORRAAD!!!!!

vanaf ’ 24,50per m2(inclusief BTW)

* BADMEUBELS *Diverse types en mogelijkheden voor elk budget.

* ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING +
voor in de lijmlaag.

Geen kapwerk, 220 volt, zuinig in verbruik.

E|U|R|o|T|E|G|E|L
HEERLERBAAN 233, HEERLEN (naast Praxis) 045-427272

Internationaal
gesprek over

industrieterrein
KERKRADE
Ambtenaren van de
gemeenten Heer-
len, Kerkrade,
Aken en Herzogen-
rath starten begin
april met bespre-
kingen over het
grensoverschrij-
dend industrieter-
rein Beitel-Locht.
De bedoeling is dat
de gemeenten on-
derling gaan sa-
menwerken en met
ondernemingen,
het technologie-
park in Herzogen-

i -—-—■--------------—

rath en de universi-
teit van Aken.

Het provinciebe-
stuur van Limburg
zet haast achter de
ontwikkeling van
het grensover-
schrijdend indu-
strieterrein.

Volgende maand
wordt het onder-
werp uitvoerig be-
handeld tijdens de
gemeenteraadsver-
gaderingen van
Kerkrade en Heer-

len. Dit is onder
meer nodig, omdat
het streekplan op
enkele onderdelen
moet worden her-
zien.

De grootschalige
bedrijven zullen
straks gevestigd
worden op het
Kerkraadse deel, de
kleinere onderne-
mingen komen op
Heerlense grond te
staan.

Uit een studie van
de provincie blijkt
namelijk dat de ka-
vels aan Kerkraad-
se kant (Beitel-
Locht) groter zijn
dan aan Heerlense
zijde (Beitel-Zuid).
Met het LIOF
wordt de studie nu

Idoorgepraat.

Financiële problemen als subsidie wegvalt

Sportcentrum Sittard
ernstig bedreigd

SITTARD - Het Nationaal
Sportcentrum Sittard dreigt
ernstig in financiële proble-
men te komen, als de provin-
ciale subsidie van jaarlijks
ruim 600.000 gulden vervalt.
De subsidie van de provincie
is namelijk gekoppeld aan de
financiële steun van twee an-
dere subsidiegevers: de ge-
meente Sittard en de sportto-
talisator.
Bestuursvoorzitter A. van Goethem
wil op zo kort mogelijke termijn
overleg met de provincie. Het voor-
nemen om de subsidievan ruim zes
ton volledig in te trekken, is bij het
bestuur en de directie van het sport-
centrum hard aangekomen.

„Het is duidelijk dat sport geen ho-
ge prioriteit geniet in deprovinciale
politiek. Maar ik hoop dat Provin-
ciale Staten er iets genuanceerder
over denken," aldus Van Goethem
in een reactie.

Verwachtingen
Gedeputeerde Staten willen de sub-
sidie intrekken omdat het sporteen-

trum niet aan de gestelde verwach-
tingen heeft voldaan. Van Goethem
bestrijdt dat ten stelligste. „In 1986
zün afspraken gemaakt over de sub-
sidieverlening. We moesten het
bewijs leveren dat we levensvatbaar
waren. Aan dieopdracht hebbenwe
voldaan."

Het bestuur van het Sittardse sport-
centrum vindt het standpunt van
GS niet realistisch. Voorzitter Van
Goethem hoopt binnenkort nieuwe
afspraken te kunnen maken met de
provincie.
Hij put hoop uit de passage in het
besluit van GS waarin de mogelijk-
heid wordt open gehouden dat dit
overleg nog kan leiden tot bijstel-
ling van het voornemen.
De statenfractie Partij Nieuw Lim-burg heeft gisteren al schriftelijk
gereageerd. De intrekking van desubsidie betekentvolgens PNL-sta-tenlid mr P.Boudewijn 'een ernsti-ge verschraling van de sportinfra-
structuur in Sittard'.

De gemeente Sittard is evenmin te
spreken over de plannen. Wethou-
der J.Hendriks liet gisteren in een
voorlopige reactie weten dat het be-
lang van het sportcentrum voor
Limburg en voor Sittard veel te
groot is voor een dergelijke maatre-
gel.

Bovendien, zo zei hrj, mag niet alsuitgangspunt genomen worden datsportactiviteiten rendabel te maken
zijn.

Zie verder pagina 23

" 'Internationaal
scoren we goed'

Lijk blijkt pop
HEERLEN- Een dame uit Heerlen
schrok gisteravond hevig, toen ze in
een bosje in de buurt van de Zand-
weg iemand aan een strop zag ben-
gelen. Ze belde terstond de politie.
Met de wetenschap dat er eerder die
dag een dropping was aangemeld
ging een agent ter plekke kijken.
Het bleek een pop te zijn. De zelf-
moordimitatie bleek inderdaad in
scène te zijn gezet voor de drop-
ping.

Rugklachten
vellen musici

MAASTRICHT - Tachtig procent
van de eerstejaars studenten aan
het Maastrichtse conservatorium
blijkt te kampen met een of andere
vorm van ruggegraat-vervorming.
Dit blijkt uit een onderzoek van
twee studenten bewegingsweten-
schappen aan de Rijksuniversiteit
Limburg dat onder supervisie van
mevrouw Van Eijsden-Besselink,
revalidatie-arts in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht, is uitge-
voerd.
Volgens de revalidatie-arts kampt
mondiaal gezien 60 tot 70 procent
van de muzikanten met klachten
die te maken hebben met een slech-
te lichaamshouding.Zo hebben vio-
listen vaak last van nek- en schou-
derproblemen, gitaristen en pianis-
ten kampen met hand- en polsbles-
sures en accordeonisten vaak met
rugkwalen.
Dat nu veel jongemensen, vaak nog
geen twinig jaar oud, al problemen
hebben, heeft volgens mevrouw
Van Eijsden te maken met de gerin-
ge aandacht voor de houding van
het lichaam.
Bovendien worden de kinderen
steeds langer. „Hoge bomen waaien
dan uit het lood", legt de arts uit.

(ADVERTENTIE)

Nederlands ' éSL

10-dansen s/y^Ë__r^^

Wij nodigen u uit voor een
gezellige en goed

georganiseerde dansles in
dansstudio

Standard - latin - rock and roll -
hip-hop - mini stars

Va. 6 jaaren speciale club
gehuwde paren.

Kerkrade: Nieuwstr. 140,
tel. 045-455609

Landgraaf: Gagarinstr. 2,
tel. 045-327610

Heerlen: Morenhoek 2,
tel. 045-711800

Provincie steunt
koop Geleendal
HEERLEN - Gedeputeerde Staten
vinden het belangrijk dat de gemeen-
te Heerlen de dertig hectare grond in
het Geleendal heeft gekocht van het
ABP. Dit schrijft de provincie aan de
Heerlense fractie van de Socialistiese
Partij. GS ontkennen dat op voorhand
al een deal was gesloten met burge-
meester Van Zeil over de financiële
afdekking. „Ons besluit is uiteraard
pas gevallen na bestudering van het
Heerlense raadsbesluit." De gemeen-
te Heerlen wil een plan opstellen voor
hetGeleendal en de grond dan verko-
pen aan projectontwikkelaars. De
Roermondse belegger Muermans
vecht de grondaankoop door Heerlen
aan.

Verplaatsing
NS-station
KERKRADE - Wethouder André
Coumans verwacht dat door de
komst van het nieuwe museum het
NS-station van Kerkrade richting cen-
trum wordt verplaatst. Coumans zei
dit naar aanleiding van het bericht dat
de provincie de bouw van het mu-
seum voor Industrie en Samenleving
toch doorzet. Bij de Kerkraadse poli-
tieke partijen heerste daarom een
juichstemming. De commissie Ruim-
telijke Ordening verlengde meteen
het voorbereidingsbeluit voor het ge-
bied waar het museum moet komen.
Volgens wethouder Coumans gaat de
coördinatiegroep weer snel haar werk
hervatten. Die groep benadert een ar-
chitect. Coumans benadrukte dat net
stoomtreinproject profiteert van deze
ontwikkeling.

Frans Pointl
in Landgraaf
LANDGRAAF - Schrijver Frans
Pointl is een van de vijf gasten die
zijn uitgenodigd voor de literaire
brunch morgen, zondag, in het Grand

"Theater in Landgraaf. De brunch
wordt gehouden in het kader van de
Boekenweek. Frans Pointl werd in
1990onderscheiden met de AKO-lite-

ratuurprijs voor zijn boek De kip die
over de soep vloog. De andere geno-
digden zijn de auteurs Willie Verheg-
gen, Elisabeth Marin, Vie Anciaux en
Ivan Wolffers. Tussen spijs en drank
door zal het vijftal voordragen uit ei-
gen werk. De brunch begint om 10.30
uur aan de Kerkberg 2 in Landgraaf.

Dieven stelen
accordeons
BUCHTEN - Dieven hebben gister-
nacht uit het gemeenschapshuis van
Buchten onder meer voor 17.000 gul-
den aan accordeons en andere mu-
ziekinstrumenten gestolen. De instru-
menten waren eigendom van de
plaatselijke accordeonvereniging die
samen met een aantal andere instel-
lingen en verenigingen gebruik maakt
van het gemeenschapshuis. De die-
ven kwamen binnen via de kelder-
ruimte. In het gebouw hebben zij de
deuren naar de diverseverenigingslo-
kalen opengebroken. Het gemeen-
schapshuis is al vaker doelwit van
inbrekers geweest, maar meestal be-
zochten zij het horecagedeelte.

Storten asbest
wordt duurder
SCHINNEN - Het storten van as-
besthoudend afval op de regionale
stortplaats in Schinnen wordt flink
duurder. Het Streekgewest Westelijke
Mijnstreek wil bovenop het normale
tarief nog eens 150 gulden per ton
aan extra verwerkingskosten in reke-
ning brengen. Dat betekent-dat in to-
taal voor elke ton asbesthoudend
afval 200 gulden betaald moet wor-
den. Verder mag alleen gestort wor-
den tijdens speciale asbestdagen en
worden voorzorgsmaatregelen getrof-
fen. Tijdens het storten zal het afval
bijvoorbeeld met behulp van een
sproei-installatie nat gehouden wor-
den. Ook zal het personeel extra be-
schermingsmiddelen dragen. Hoe-
veel asbestdagen er komen, is nog
niet bekend.

Afvalzakken
Beesel bij Avro
BEESEL - Een vuilniswagen als po-
dium en blauwe afvalzakken als de-
cor. Dat treft zangeres Corry Konings
komende woensdag in Beesel aan,
wanneer ze haar nieuwste liedje ten
gehore brengt voor de camera van de
Avro. De Hilversumse omroep zendt
op donderdag 9 april het milieupro-
gramma 'Natuurlijk Nederlands' uit,
waarin 12verschillende milieu-projec-
ten uit diverse gemeenten aandacht
krijgen. Corry Konings vestigt in dat
programma al zingende de aandacht
op het atvalstoffenplan van de ge-
meente Beesel. De Avro heeft ook de
'groene' activiteiten van Beesel gese-
lecteerd voor het milieu-programma,
nadat de Milieufederatie de omroep
op het revolutionaire karakter daar-
van attent had gemaakt. Het ophalen
van de dure afvalzakken in Beesel
wordt in de uitzending getoond, even-
als de recycling van huisvuil.
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Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat God heden
tot Zich genomen heeft, in de leeftijd van 76
jaar, voorzien van de h.h. sacramenten, onze lie-
ve vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jacques de Koning
echtgenootvan wijlen

Lies Stijnen
Stem: Corrie en Serve

Harry
Jan en Corry
Mien en Alex
Lenie en Math
Riet en Lei
Wim en Mia
Thei en Toos
Frans en Truus
Chrit en Marga
Peter en Henriëtte
en al zijn kleinkinderen
Familie deKoning
Familie Stijnen

Stem, 12 maart 1992
Heerstraat-centrum 21
Corr.adres: Valderstraat 36, 6171 EM Stem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op dinsdag 17
maart om 11.00 uur in de St.-Martinuskerk te
Stem.
Er is geen condoleren.
Maandag om 18.45 uur wordt de avondwake ge-
houden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

In verband met een overlijden is

bloemensalon
Peter de Koning

Valderstraat 36 te Stem

dinsdag 17 maart
DE GEHELE DAG GESLOTEN.

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden, toch
nog onverwacht op 75-jarige leeftijd, van ons
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Hein Waltmans
echtgenootvan

Margiet Ramaekers
Brunssum: M.H. Waltmans-Ramaekers

Venlo: JosWaltmans
St.-Michielsgestel: Tiny en Wim

Daemen-Waltmans
Sanne, Lieke

Brunssum: JanWaltmans
Familie Waltmans
FamilieRamaekers

12 maart 1992
Lindestraat 25, 6444 AM Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake maandag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Bruns-
sum, zal de plechtige uitvaartdienst worden
gehouden op dinsdag 17 maart om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléancesregister te schrij-
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons heeft betekend, hebben wij toch nog onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, :
broer, zwager, oom en neef

Willem Kernpers
echtgenoot van

Johanna van Lent
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Landgraaf: J.G.Kernpers-van Lent
"Heerlen: Frank Kernpers

Enke Kempers-Kleintjens
Josianne

Landgraaf: WillyZazzini-Kempers
Mario Zazzini
Ramon en Jolanda
Familie Kernpers
Familie van Lent

6374 SH Landgraaf, 13 maart 1992
Dom. Werdenstraat 2
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op woensdag 18 maart a.s. om 14.30 uur in de
aula van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 14.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van de voormalige directeur van de Provin-
ciale Planologische Dienst, de heer

P.C.A. 't Hoen
officief in de ordevan Oranje-Nassau

en begiftigd met de
erepenning der provincie Limburg

Wij zullen zijn gedachtenis in ere houden.
Gedeputeerde Staten van Limburg,
ing. E.M. Mastenbroek, voorzitter
mr.B.J.M. Gudde, griffier

Maastricht, 13 maart 1992

Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien, en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Na een leven getekend door liefdevolle zorg,
eenvoud en hulpvaardigheid, is na een moedig
gedragen lijden van ons heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Wilhelmine
Vogelzang

weduwevan

Johan Harmans
in de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: F. Aelmans-Harmans

J. Aelmans
Houthalen(B): J. Coeckelberghs-Harmans

F. Coeckelberghs
Lula (Sardinië): A. Deiana-Harmans

P. Deiana
Brunssum: J. Harmans

I. Harmans-Koumans
en al haarklein- en
achterkleinkinderen

12 maart 1992
Corr.-adres: Akerstraat 35, 6445 CR Brunssum
De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 17
maart as. om 11.00 uur op de algemene begraaf-
plaats, gelegen aan de Merkelbeekerstraat te
Brunsusm.
De rouwstoet vertrekt om 10.45 uur vanaf de
Akerstraat 34.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Zij die onverhoopt gene kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat heden van ons is
heengegaan, mijn dierbare zoon, onze broer,
zwager, oom en neef

Harrie Roberts
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 62 jaar.

Brunssum: mam Roberts
broer en zussen
neven en nichten

Hoensbroek, Pius-centrum, 13 maart 1992
Corr.adres: Vroedschapstraat 42,
6441 EN Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op dinsdag 17 maart om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Joseph te Hoensbroek-Pas-
sart, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, maandag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
Harrie is opgebaard in het uitvaartcentrum De-
la, Grasbroekerweg 20 in Heerlen.
Gelegenheid tot rouwbezoek maandag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze
lieve vader, schoonvader, opa, zwager en oom

Karel de Blaauw
weduwnaarvan

Gerda Theunissen
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het De We-
verziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: Carolien Vrolijk-de Blaauw
Wabe Vrolijk

Landgraaf: Hub de Blaauw
Bertie de Blaauw-Jacobs

Kerkrade: Tonie Brose-de Blaauw
Wolfgang Brose
en zijn kleinkinderen
Familie Theunissen

Kerkrade, 13 maart 1992, Grauweck 5
Corr.adres: Curacaostraat 42,
6371 AZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag t7maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aan de
Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht tijdens de h. mis op zondag 15 maart a.s.
om 11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving ,
t

In vrede is geheel onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze broer, zwager, oom
en neef

Hary Roemkens
echtgenoot van

Mieneke Lenssen
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar, voorzien
van het h. oliesel. .

Schaesberg: W.P. Roemkens-Lenssen
6372 EC Landgraaf, 12 maart 1992
Hoofdstraat 461
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 16 maart a.s. om 12.00 uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Schaes-
berg-Eikske, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, heden zaterdag 14 maart om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.

Met groot verdriet delen wij u mede dat wij afscheid
hebben moeten nemen van onze lieve moeder,—— -— schoonmoeder, oma, schoonzus, tante en nicht

Marie Josephine
Wintjens
* Maastricht, 15 augustus 1913 t Heerlen, 13 maart 1992
echtgenoot van wijlen

Ernest Johannes Robertus
Weise

Arnhem: Paul en Ria Weise-Beekman
Karin, Monique
Robert, Mariëtte

IJsselmuiden: Rob en CélineWeise-Verplancke
Leonie, Robert-Jan

Voerendaal: Yvonne en André Jacobs-Weise
Vivian, Chantal

Heerlen, 13 maart 1992
Gelein 48
Corr.adres: Horionstraat 27, 6367 CX Voerendaal
Eucharistieviering in de basiliek van O.L. Vrouw
Sterre der Zee te Maastricht op woensdag 18 maart as.
om 11.00 uur, waarna bijzetting in het familiegraf op
de r.-k. begraafplaats aan de Tongerseweg.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Avondmis dinsdag as. om 18.30 uur, waarna rozen-
kransgebed in voornoemde basiliek.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van de
verpleegkliniek Heerlen, Henri Dunantstraat 3 te
Heerlen; bezoek dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten-hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij
hem zo lang in ons midden mochten hebben, delen—— — wij u mede, dat na een zeer liefdevolle verzorging in
het R.C. Godshuis te Roermond, in de leeftijd van 94
jaar van ons is heengegaan, mijn lieve man en onze
vader, schoonvader, opa, overgrootvader en broer

dr. ir. W. J. Droesen
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau

Ridder in deOrde van deNederlandse Leeuw
Begiftigd met het GrootKruis in de
Orde van de H. Gregorius de Grote

Oud-lid van de 2eKamer der Staten-Generaal
echtgenoot van

M.A.V. van Nijnatten
Roermond: M.A.V. Droesen-Van Nijnatten
Roermond: Fieke Janssens-Droesen

Paul Janssens t
Buggenum: JanDroesen

GuusDroesen-Kuijpers
Roermond: HenkDroesen

Emmy Droesen-Van der Steen
Zoeterwoude: Lenie Telkamp-Droesen

Gerard Telkamp
Waalwijk: Hanneke Broers-Droesen

Peter Broers
Nijmegen: Riky Miltenburg-Droesen

Wim Miltenburg
Amsterdam: Ad Droesen
Roermond: Zita Fick-Droesen

Harrie Fick
Nijmegen: Fransje Schulte-Droesen

Frits Schulte
Heerlen: Zuster Rumolda Droesen

en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Roermond, 12 maart 1992
Pollartstraat 6, 6041 GC
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
dinsdag 17 maart om 14.00 uur in de O.L. Vrouwe
Munsterkerk te Roermond, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats Tussen de Bergen aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis is maandag om 18.30 uur in de kapel van
het R.C. Godshuis, Pollartstraat 6 te Roermond.

Liever geen bezoek.

Heden hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-
voorzitter van de LLTB

dr. ir. W. Droesen
Gedurende vele jaren is hij voor de Limburgse Boeren en Tuinders
van zeer grote betekenis geweest.
We zullen hem binnen onze organisatie blijven herinneren, met name
voor zijn inzet voor de kleine boeren.
Met zijn zeer menselijke instelling en diepe eerlijkheid stond hij
steeds klaar omn iedereen met raad en daad te helpen.

HoofdbestuurLimburgse Land- en Tuinbouwbond.

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem dierbaar waren is tot onze grote droef-
heid, toch nog onverwacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader,
allerliefste opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Lei Stoffels
echtgenootvan

Jeanne Tax
Voorzien van het h. oliesel, overleed hij in de
leeftijd van 66 jaar.

Holturn: S.P. Stoffels-Tax
Thorn: Jos Stoffels

Bertie Stoffels-Huynen
Jos, Jeroen

Sittard: Wil Stoffels
Agnes Stoffels-Houben
Roger, Mare
Familie Stoffels
Familie Tax

Sittard, 12 maart 1992
Martensweg 6A, 6123 AW Holturn
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 17 maart a.s. om 10.30 uur in de
St. Martinuskerk te Holturn, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene,
maandag 16 maart om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Maaslandziekenhuiste Sit-
tard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 20

t
Met verslagenheid stellen wij u in kennis van
het plotseling overlijden van mijn lieve man,
onze pap, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Eugène Dreessen
echtgenoot van

Jeanne Janssen
Hij werd 68 jaar.
Hulsberg: J. Dreessen-Janssen
Vaesrade: Victor en Meriam Dreessen-Aerts

Chris
Hulsberg: Fieny en Stephan Dalecki-Dreessen

Alain
FamilieDreessen
Familie Janssen

6336 TT Hulsberg, 12 maart 1992
Julianastraat 39
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 17 maart om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op het r.-k. kerkhof Wissengracht.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgé'baard in de
rouwkapel van het bejaardencentrum Panhuys
te Hulsberg; gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ■
mr. E.H.A.M. Meijer I

oud-voorzitter van het BouwfondsLimburgse Gemeenten
Hij was in 1954een van de initiatiefnemers bij de oprichting H

van het Bouwfonds en als lid van ons bestuur en vanaf 1970 als
voorzitter nauw betrokken bij de werkzaamheden van het

fonds en hieraan verbonden instellingen tot aan 1973
Zijn deskundigheid en aimable persoonlijkheid blijft in onze herifl* I
nering. H
Mede namens directie en medewerkers, betuigen wij zijn echtgeno^ I
en familie onze deelneming.

Het dagelijks bestuur van het
Bouwfonds Limburgse Gemeenten
A.G.J. van Goethem, voorzitter
mr. M.G.P.J. Lemmens, secretaris

Geleen, 12 maart 1992 H

Met groot leedwezen namen wrj kennis van het overlijden van onze ifl
gewaardeerde beschermheer H

Mr. E.H.A.M. Meijer I
Met respect en dankbaarheid zullen wij hem blijven herinneren. H

Bestuur en leden H
Woningvereniging Elsloo fl

Elsloo, maart 1992 ,H

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van H

Mr. E.H.A.M. Meijer I
Sedert de oprichting van de sociale werkvoorziening in Geleen e.o- ■
in 1956, heeft hij zich tot en met 1978 als bestuurslid, waarvan de laat-
ste 5 jaar als voorzitter, met grote betrokkenheid ingezet voor of I
doelstellingen van de sociale werkvoorziening. flj
Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterke Lfl
toe. H

Bestuur, ledenen medewerkers tfl
WEGOM Ejfl

Raad van Commissarissen en Directie van de N.V. Waterleiding tfl
Maatschappij Limburg, geven met verslagenheid kennis van he* fl
overlijden van de heer fl

mr. E.H.A.M. Meijer I
Van 1965 tot 1973 commissaris bij onze vennootschap. H
Wij zullen zijn inzet voor onze onderneming met dankbaarheid i"1 fl
onze herinnering bewaren. I
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht to6 -■om dit verlies te dragen. fl
De Raad van Commissarissen De directie I
Drs. F.Ph.C. v.d. Voort Ir. H.V.J. Vliegen. I
voorzitter directeur fl

__^_________ —_-__________________--_^______ -__________________-i^^M
Dankbetuiging I

Voor de vele mooie brieven, condoleances, bloemen en het medete' [I
yen tijdens de ziekte en bij de begrafenis van cl

Hans I
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. [M

Hennie en Annet Hollanders tm
*" __?'

t ;
Na een lange ziekte is thuis toch nog onverwacht overleden, mijn üe' i
ve man, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Bep Tilburgs
echtgenoot van

Paula Knubben \
weduwnaar van

Ans van Velzen
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Sint-Michielsgestel: P. Knubben
Sint-Michielsgestel: H. Tilburgs

Th. Tilburgs-Verbeeten
Michiel, Maarten
Familie Tilburgs
FamilieKnubben

12 maart 1992
Seringenlaan 44, Sint-Michielsgestel
Correspondentie-adres: H. Tilburgs
Seringenlaan 35, 5271 JB Sint-Michielsgestel
De crematie zal plaatsvinden maandag 16 maart om 15.00 uur in cre-
matorium "Maaslanden", Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen, (rijrich-
ting 's-Hertogenbosch - Waalwijk).
Samenkomst in het crematorium vanaf 14.30 uur.
Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in restaurant "Prin- I)
sen", Julianastraat 21 te Vlijmen.
Bep is overgebracht naar rouwcentrum Bij nen, Seringenlaan 21b te «
Sint-Michielsgestel.
Bezoek in het rouwcentrum zaterdag en zondag van 18.00-19.00 uur ’"I

-AA**"

Het is ons mogelijk iedereen persoonlijk te y
danken voor het medeleven en de bijzonde. 1
belangstelling bij het overlijden en de begra', Ui
nis van onze lieve moeder, schoonmoeder, °^en overgrootmoeder &

Neeltje \
Esmeyer-Leune ;

De volle kerk en de vele brieven en bloem* j
waren een grote steun en troost tijdens de ;
moeilijke periode. j **
Het is fijn te weten dat zij door zovelen w<? k
gewaardeerd. i:
Wij danken u hiervoor.

Kinderen Esmeyer Ê
klein- en achterkleinkinder^ -~

Na ons verheugd te hebben op onze baby, be ■ben wij te vroeg afscheid moeten nemen van

Femke Petronel
van den Hout

Ze zal altijd in onze herinnering blrjven voort'
ven.

Greet, Wilfred en Martij»
9 maart 1992
Zandstraat 19A, 6431 LD Hoensbroek
De crematie heeft in besloten* familiekrill
plaatsgevonden. J
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uur worden opgespoord aan de
hand van getuigenverklaringen
en de resultaten van technisch
onderzoek.

ling een doffe klap. De bejaarde
vrouw had hij niet zien overste-
ken en hij had dan ook niet ge-
remd. Na de aanrijding reed hij
naar huis via een omweg. Hij
vertelde te zijn doorgereden om-
dat de auto niet verzekerd was.
Op de zitting bleek gisteren dat
hij thuis een andere auto had
staan die wel verzekerd was.

De Kerkradenaar bleef gisteren
bij zijn verklaringen die hij ruim
twee maanden geleden, toen het
proces werd .geschorst, ook al af-
legde. De man was op zoek naar
zijn vriendin omdat hij vreesde
dat ze drugs ging kopen. Op de
Heerlerbaan hoorde hij plotse-

ken om boodschappen te doen
en verder alleen als hij naar het
ziekenhuis moet voor behande-
ling van zijn ziekte.

MAASTRICHT - Officier vanJustitie mr M. Kolkert heeft gis-teren voor deMaastrichtserecht-bank 160 uur dienstverlening
geëist tegen een 54-jarige Kerk-
radenaar wegens het doodrijdenvan mevrouw M. Houben (70) uitneerlen op 21 december 1990 innaar woonplaats en het doorrij-oen na dat ongeval.Kolkert completeerde zijn eisaoor vier maanden voorwaarde-lijke gevangenisstraf te vragen,"e man, die lijdt aan de ziektevan Bechterev, mag als het aanac officier ligt, bovendien hetromende anderhalfjaar zijn auto_|"een eén dag per week gebrui-

Vooral kwaliteit en klantgerichtheid belangrijk
De man kon niettemin binnen 24

De rechtbank, met voorzitter
mevrouw mrA. Hazen, doet over
veertien dagen uitspraak.

Om de schijn te kunnen wekken dat
de mest legaal werd afgezet, verval-
sten de aangehouden personen de
ontvangstbewijzen. Daarvoor ge-
bruikten ze niet alleen hun klanten,
maar zelfs hun eigen familie. Deze
mensen werden overgehaald blanco
ontvangstbewijzen te onderteke-
nen. Ook werden namen van afne-
mers ingevuld, zonder dat deze
mensen daarvan op de hoogte wa-
ren. Enkele van hen waren reeds
hoogbejaard en al lang geen prakti-
serend boer meer.

VolgensVerspay staat 20.000 kubie-
ke meter mest gelijk aan de jaarpro-
duktie van ruim 4.200 zeugen. Een
gemiddeld varkensfokbedrijf telt
momenteel 100 tot 200 zeugen. De
afzet van de mest via de mestbank
zou circa 300.000 gulden hebben ge-
kost.

Volgens hoofdcontroleur H. Ver-
spay van de AID Inspectie Zuid
betrokken de loonwerkers de mest
van circa 35 varkensbedrijven. Niet
alle varkenshouders wisten dat hun
mest illegaal werd gedumpt, aldus
Verspay. Evenmin waren alle be-
trokken grondeigenaren op de
hoogte, omdat de percelen waar de
mest werd uitgereden in een aantal
gevallen werden verhuurd. Daaren-
tegen staat ook vast dat een aantal
veehouders de benodigde papieren
niet of opzettelijk fout invulden.

KERKRADE/DEURNE - De Alge-
mene Inspectiedienst (AID) in
Kerkrade en de gemeentepolitie
van Deurne hebben een omvangrij-
ke mestfraude ontdekt in de omge-
ving van deze Noordbrabantse
gemeente en in Noord-Limburg. In
verband daarmee zijn zes personen
aangehouden.

Actie Mestpunt ging op 24 septem-
ber vorig jaar van start met invallen
bij drie loonwerkers/mesttranspor-
teurs in Deurne en Amersfoort.
Daarbij werd de administratie in
beslag genomen en één arrestatie
(verricht. In het weekeinde daarna
werden nog eens twee aanhoudin-
gen verricht, onder meer naar aan-
leiding van de huiszoeking bij een
loonwerker in Mill. Volgens de AID
gingaan al deze invalleneen stroom
van klachten over overbemesting
vooraf.

Provincie trekt miljoen
uit voor zorgvernieuwing

Kunstige billboard

De aanhoudingen zijn het resultaat
van een onderzoek van bijna een
halfjaar. Uit dit onderzoek, dat de
codenaam 'Mestpunt' droeg, bleek
dat over een periode van drie jaar
ruim 20.000 kubieke meter varkens-
mest is gedumpt op akkers in de
omgeving van Deurne, Ysselsteyn
(gemeente Venray) en Evertsoord
(gemeente Sevenum). Door de pa-
pieren te vervalsen leek het alsof
deze mest op legale wijze via de
Mestbank werd afgezet. Hiermee
werd in totaal een bedrag van
300.000 gulden verdiend.

Politie en AID hebben de afgelopen
tijd in totaal zes loonwerkers en
veehouders aangehouden, afkom-
stig uit Deurne, Bakel, Mill, Milhee-
ze, Sevenum en Budel. Een aantal
van hen heeft een volledige of ge-
deeltelijke bekentenis afgelegd. Tij-
dens het onderzoek werden in to-
taal ongeveer zestig personen
gehoord. De constructie die de
loonwerkers hadden bedacht, was
even eenvoudig als doeltreffend. Op
papier werd de mest op volstrekt le-
gale wijze afgezet via de mestbank.
In werkelijkheid werd de varkens-
mest uitgereden op percelen in de
omgeving van Deurne. De Brabant-
se gemeente geldt als gevolg van
overbemesting als één van de twaalf
meest verzuurde gemeentes in Ne-
derland.

Mastenbroek opent 'The
European Fine Art Fair'

J^STRICHT - De provin-
*n 1Qeft Desloten voor de Ja-
>en k

3 en volgende jaarlijks
tüirj bedraë van één miljoen
Jor n Urt te trekken voor■0,^Yemieuwing in de ge-
nciheidszorg. Zo blijkt uit

a ïI°titie van de Provincialelil VOOr Volksgezondheid.
JSvernieuwing richt zich
[j e

rai op de gebieden preven-
bihT8' Patiënten/consumen-
-5 oelangen en medisch-ethi-ae vraagstukken.

Wng erziening en zorgvernieu-
'an wJn samen de nieuwe peilers
'itici *?ezondheidsbeleid. De pro-e wü het geld vooral besteden
feil ï deelgebied zorg. Instellin-
lanjjTu{^nen voor een subsidie in
Cvi/alitr^ lng komen wanneer ze het
tfiw eve niveau van de voorzie-
'"iven Wlllen bevorderen of hand--fstprl en deze zo g°ed mogelijkmmen op de gebruiker.

-°nsu rSterking van de Patiënten/-OhriKmjnten"Positie binnen de ge-
W!16,1dszorg is een deelgebied dat
■Ver«nH ort door het ri Jk wordt

'gedragen aan de provincie.

feu t
J £al de overheid ook extra

k„VD«7schikking stellen om pa-
ia-w ,anëenSroePeringen fi-
'°orr k

te ondersteunen en meer■°siü ng te Seven over de recht-
i^ ,e Var> de patiënt. Dit project
letter* 18 lsuiten de provinciale bud-
?fev lnS van de zorgvernieuwing.
ttyest

e en medisch-ethische
Sejj n

l*& worden voorlopig nog op
'ationaal niveau gefinancierd.

let i
terniparli-*kse bedrag voor de zorg-
ïrojec?Wm6 wordt verdeeld over
'ofg nin de thuiszorg, ouderen-
8eha' geesteüjke gezondheidszorg,
iil v '-'icaptenzorg, ziekenhuiszorg
»e k®T, beheersing van de algeme-

waliteit van de zorg.

De gouverneur verwees in zijn toe-
spraak naar het Verdrag van Maas-
tricht en maakte er melding van
„dat Tefaf laat zien dat de kunst- en
antiekhandel in de vrije markt de
politieke ontwikkelingen voor zijn
op het gebied van integratie".

Golfoorlog
De tijdens deze beurs gekozenvoor-
zitter van de European Fine Art
Foundation, Hans König, keek niet
alleen vooruit naar deze 'excellent
gepresenteerde beurs' maar blikte
ook terug op de gevolgen van de
Golfoorlog voor de internationale
kunsthandel. „Na de Golfoorlog
was er weinig animo om kunst te
kopen, maar er zijn tekenen van
herstel in Europa en Amerika en
hopelijk binnenkort ook in het
verre Oosten", aldus König.

Burgemeester Houben van Maas-
tricht sloot met de organisatoren
van de beurs een overeenkomst
waarin beide partijen de intentie
uitspreken om jaarlijks tijdens de
Tefaf een hoogstaand en internatio^
naaiconcertprogrammate brengen.

MAASTRICHT - Gouverneur E.
Mastenbroek heeft gisteren 'The
European Fine Art Fair' (Tefaf) offi-
cieel geopend. Mastenbroek onthul-
de daartoe een schutterstuk waarop
alleen zijn portret en dat van burge-
meester P. Houben van de gemeen-
te Maastricht geschilderd zijn.

Na deze toespraken kon een select
gezelschap onder het genot van een
glaasje champagne alvast een voor-
proefje nemen van al het moois dat
op debeurs, met voor de eerste keer
een juwelenselectie,te koop is.

'chikhrdt onder andere geld be-
'c*or ■ar gesteld voor nieuwe

'eningen, de voorbereidingen
Viiji c*e kwaliteitswetgeving, ont-
ijl velfrn van behandelprotecollen
*iin erbetering van de beeldvor-
H.°Yan lichamelijk en geestelijk'""^dicapten.

deelnemende kunstenaars, aan de adverteerders. De bill-
boards moeten minstens 50.000 gulden per stuk opleveren.
Het geld gaat naar fondsen die zich inzetten voor kunste-
naars, zoals het fonds van de Rijksacademie van Beelden-
de Kunsten dat stipendia verleent aan buitenlandse kun-
stenaars en de Foundation for Indian Artists. Het ligt in
de bedoeling om afdrukken van de kunstwerken in septem-
ber op een aantal plaatsen in Nederland ten toon te stellen.
De kunstenaars waren in Maastricht in het kader van de
European Fine Art Fair.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Het centraal station van Maastricht veranderde gister-
middag even in een atelier. Om drie uur kwam daar, onderbegeleiding van prominenten uit de kunst- en reclamewe-
reld, een tiental kunstenaars aan, onder wie HermanBrood, Corneille, Hugo Claus, Paul de Lussanet en de Lim-
burgse schilder Richard Smeets. Zij signeerden een groot
billboard dat in de stationshal stond opgesteld. Met dit ge-
baar openden zij de manifestatie 'Artworks', een project
dat de samenwerking tot stand brengt tussen grote natio-
nale en internationale adverteerders en tien Nederlandse
kunstenaars. Volgende maand worden tien billboards ge-
veild, iedere voorzien van de signatuur van een van de

Om de otter voor Limburg (en dus
voor Nederland) te behouden, vra-
gen het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg en de Stichting
Otterstation Nederland aan de ver-
antwoordelijke instanties stappen
te ondernemen die leiden tot be-
houd van de populaties en herstel
van de leefgebieden van de otter.
Daartoe zal het beleid van derijks-
overheid, zoals in 1989 verwoord in
het Herstelplan Leefgebieden Otter,
moeten worden bijgesteld. Dit plan
richt zich primair op het Noorden
en het Westen van Nederland.

De otter is een zeer kenmerkende
soort voor de levensgemeenschap-
pen van het zoete water. Het dier
stelt specifieke eisen aan zijn omge-
ving, zoals schoon, helder water en
oevers met veel begroeiing.
Uit een onderzoek, in 1991, blijkt
dat de otter alleen nog maar in Lim-
burg voorkomt.

Actie voor de
otter in Limburg
MAASTRICHT - Het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg en
de Stichting Otterstation Nederland
willen dat de overheid haar beleid
ten aanzien van de leefgebieden van
de otter bijstelt. Ook vragen zij de
provincie Limburg en de Limburg-
se waterschappen stappen te onder-
nemen om de laatste ieefgebieden
van deze bedreigde otter veilig te
stellen.

MAASTRICHT - Een stuurgroep
die bestaat uit gedeputeerde Pleu
meekers en de burgemeesters Hou
ben (Maastricht), Van Zeil (Heerlen:
en Creemers (Bom) gaat, onder-
steund door vijf ambtelijke werk-
groepen, onderzoeken hoe de sa-
menwerking tussen de 23 Zuidlim-
burgse gemeenten kan worden
verbeterd. In het kader van het pro-
ject bestuurlijke vernieuwing wil-
len de gemeenten een gezamenlijk
beleid ontwikkelen op het gebied
van bedrijfsterreinen en kantoorlo-
katies, milieu, volkshuisvesting,
verkeer en vervoer en recreatie en
toerisme. De stuurgroep zal haar
bevindingen uiterlijk in het najaar
bekendmaken.

Onderzoek naar
samenwerking
23 gemeenten

NS sluiten
losplaats
in Weert 'Er is toch sprake van een overname'

'Plemmers' overtroeven
'Limagassers' in Mega

ftn-Sj^UTRECHT - De Neder-
'e-jtjp Spoorwegen sluiten in juni

onrendabele laad- en los-
!«H en voor het goederenvervoer.
*°v. an de losplaatsen ligt in de
be s 1 .le Limburg, en wel in Weert,

frote tlng maakt deel uit van de
h

S
taneringsoperatie waarmee de

lere et zwaar noodlij dendende goe-
VjjwVervoer op termijn weer

'gevend willen maken. Van onze redactie economie

Milieuvoorlichting
voor melkveehouders

MAASTRICHT - Provincie en Waterleidingmaatschappij Limburg
(WML) trekken driejaar lang samen een ton uit voor milieuvoorlich-
ting op melkveebedrijven in het bodembeschermingsgebied Mergel-
land en de grondwaterbeschermingsgebieden. Doel van de campag-
ne is boeren zuiniger en milieubewuster te leren omgaan met mest.
De Dienst Landbouwvoorlichting wordt met de uitvoering belast.
Deze dienst zal de melkveehouders ook helpen met het opzetten van
een mineralenboekhouding.

Cio ri saneringsoperatie Rail 21
&W°' die in november '90 werd ge-
?00 enteerd, moeten tot eind 1993
tenv 3n de 3000 banen in het goede-
*onde°er vervallen. Dat gebeurt

F gedwongen ontslagen, zo
lig<l ej} de NS destijds aangekon-
rf**Hve termijn moet het goede-
&!l f^ overigens fors groeien
bit ;~eten er weer banen bijkomen.
(J<3 s althans het streven van de

EiCl'9° hadden de NS nog 77 laad-
Plaatsen- Inmiddels is datal geslonken tot 65.

(ADVERTENTIE)

EURO-DISNEYLANDI
1, 2, 3 en 4 daagse reizen, naar keuze met

of zonder bezoek aan Parijs.
VRAAG FOLDER BEL: 04406 - 15252
Het ZUICÊGn Plenkertstraat 44,

( Mm Touringcars Valkenburg

*> *» De folder is ook bij elk reisburo verkrijgbaar

maatregelen machteloos tegen-
over staat.

en pijpen hoeven nu maar een
keer te worden gegraven, er is
één centraal alarmnummer, er
hoeft maar één meteropnemer
op bezoek te komen en de
400.000 klanten in deze provincie
krijgen allemaal maar één reke-
ning.

Bij verschillende Limagassers
leeft het idee dat er in praktijk
eerder sprake is geweest van een
vijandige overname dan van een
vriendelijke fusie zoals het op
papier staat: „De Plem geeft hier
de toon aan. Alle nieuwe ontwik-
keling zijn geschoeid op de leest
van de Plem. Hun vroegere wer-
krooster wordt nu zelfs als stan-
daard binnen Mega Limburg
gehanteerd."

HEERLEN - De grote fusie tus-
sen Plem en Limagas verloopt
slechts ogenschijnlijk zonder
grote problemen. Ondanks een
ogenschijnlijk vlekkeloze sa-
mensmelting is er hier en daar
enig gemor bespeurbaar. Met na-
me bij een deel van het (voorma-
lige) Limagas-personeel, dat zich
af en toe overvleugeld voelt door
de 'Plemmers' die binnen Mega
getalsmatig in de meerderheid
zijn. „Bij Mega Limburg is het
allemaal Plem wat de klok
slaat," klinkt het overal in de ou-
de Limagas-burelen. „Het lijkt
wel of de Plem toch stiekem de
zaak heeft overgenomen."

Ondanks het 'gevoel van onbe-
hagen over de cultuurverschil-
len' blijkt de fusie voor het overi-
ge goed te verlopen. De directie
van Mega Limburg heeft goed
ingespeeld op de personele con-
sequenties, weet iedereen bij
Limagas.

Maar binnen Mega Limburg zelf
is die eenheid nog ver te zoeken.
Limagas-personeel heeft nu an-
dere collega's, andere medewer-
kers en een andere werkomge-
ving waarbinnen de Plem-cul-
tuur de toon aangeeft. De 680
'Limagassers' voelen zich dan
ook regelmatig overtroefd door
de 1100 'Plemmers'. „Niet ieder-
een verkeert hier in een hoera-
stemming", drukt 'Limagasser'
Wiel Steens het diplomatiek uit.
De ondernemingsraad wil niet
over de problemen praten. De
woordvoerder van de directie
was, evenals directeurPrickaerts
gisteren niet aanwezig.

Sinds 1 januarizitten het elektri-
citeitbedrijf en de gasdistribu-
teur officieel samen in Mega-
Limburg. Met een peperdure pu-
bliciteitscampagne probeert
Mega Limburg bij het publiek de
nieuwe naam erin te hameren.
Met het samengaan kwam per 1
januarieen eind aan ruim 57 jaar'
Limagas en ruim 81 jaarPlem.

(ADVERTENTIE)

DAMESMODE

CHARLOTTE
OPENT

16 MAART
met de nieuwe voor-

jaar- en zomercollectie,
met o.a. de merken

GIGUEen PRISMA
(by MAK MARA)

TOT ZIENS BIJ

CHARLOTTE
Geleenstraat 56

Heerlen, 045-719124

(ADVERTENTIE)
—■■■»

Haast de diverse menu's en de a-ia-
carteserecftten, bieden wtj u een

maandelijks wisselend menu voor een
zeer sympathieke prijs.

Maandmenu maart 1992

licht gebonden broccolisoep met
gamaattjes

Zacht gebakken kalkoenebiefstuk met
eenroomsaus met sherry en kenie

Verse groentenen aardappelgarnttuur
Luchtige chocolademousse
Prits vaa hel mem’ 45,00 p.p.

mrcorihou
Specia liteitenresta urant

Le Caribou
Molenweg56,6133 XNSittard

t
,

k telefoon 046-510365 t

In overleg met de onderne-
mingsraad zijn de personele ge-
volgen van de fusie zo goed
mogelijk opgevangen. Door de
samenwerking zijn veel mensen
overbodig geworden, maar ont-
slagen waren niet nodig. Voor
55-plussers is een goede vertrek-
regeling gemaakt en de rest van
het personeelsoverschot wordt
in de loop der tijd weggewerkt
via natuurlijk verloop.

Vooral veel oudere medewerkers
bij Limagas hebben moeite met
de nieuwe ontwikkelingen. Ze
waren gehecht aan de Limagas-
cultuur en zijn niet zo flexibel
dat ze makkelijk aan Mega Lim-
burg kunnen wennen. Het is een
probleem waar de Mega-directie
ondanks alle goede voorzorgs-

Samenwerken in Mega Limburg
is praktischer en voordeliger dan
concurrerend langs elkaar heen
werken. De sleuven voor kabels

f limburgs dagblad Limburg

(ADVERTENTIE)

fPERZiSCHE TAPIJTEN!

Maar.... U moet wel snelzijn!

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster
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Omvangrijke mestfraude
ontdekt in N-Limburg

Dienstverlening geëist
voor doodrijden vrouw Volgens raadsvrouwe mr A. Ode-

kerke-Holtkamp kan de Kerkra-
denaar geen juridisch verwijt
worden gemaakt van het ongeval
op de Heerlerbaan. „Hij heeft
toen in een toestand van bewust-
zijnsvernauwing gereden. Als
een soort robot heeft hij achter
het stuur gezeten", meende de
raadsvrouwe die ten aanzien van
het veroorzaken van het dodelijk
ongeval vrijspraak bepleitte.
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Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, geven wij
met droefheid kennis, dat vrij onverwacht van
ons is heengegaan, onze innig geliefde moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Tiny M.H. Boesten
weduwe van

Laurens Rijnders
levensgezellinvan

May Vrosch
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: Riet Evers-Rijnders
Hub Evers

Heerlen: Netty Wesselingh-Rijnders
Peter Wesselingh

Heerlen: Tiny Barmentloo-Rijnders
Ab Barmentloo

Heerlen: JosRijnders
Heerlen: May Vrosch

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Boesten
Familie Rijnders

6415 EM Heerlen, 13 maart 1992
Hugo de Grootstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden dinsdag 17 maart a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Geest, Kasteellaan te
Heerlen, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium Imstenrade te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis maandag 16 maart a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra,
Spoorsingel 4 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

f
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat zij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid geno-
men van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoe-
der, onze oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Sophie Cleiren
echtgenotevan

Wiel Lindelauf
Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Landgraaf: W.J. Lindelauf
Hoensbroek: AnnieDeeder-Lindelauf

Piet Deeder
Sophie, Tiny
Familie Cleiren
Familie Lindelauf

6372 HS Landgraaf, 12 maart 1992
Arthur van Schendelstraat 37
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 17 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Car-
mel te Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene maandag 16 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijksvan 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

De vele hartelijke blijken van medeleven welke
wij ondervonden na het overlijden en bij de uit-
vaart van mijn inniggeliefde vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder en fijne oma

Zus
van Wersch-Bovens

hebben wij bijzonder gewaardeerd.
Daarvoor betuigen wij u onze hartelijke dank.

Louis van Wersch
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op woensdag 18 maart as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Schaesbergerveld.

9 maart 1992 was het een jaar geleden dat wij
afscheid moesten nemen van mijn dierbare
echtgenoot, onze goede vader en opa

Kees Daniëls
De eerste jaardienstwordt gehouden op zondag
15 maart 1992 om 11.30 uur in de St.-Annakerk
te Heerlen.

Mevrouw A. Daniëls-Kuijpers
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is
van ons heengegaan, mijn schoonvader, onze
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Willem de Jong
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Mieke Jongstra
weduwnaar uit het tweede huwelijk van

Christine van den Ham
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardenverzor-
gingstehuis de Regenboog te Heerlen-Meezen-
broek.

Uit allernaam:
Familie de Jong
Familie Snippe
Familie Roemgens

Heerlen, 12 maart 1992
Corr.-adres: Martin Luther Kingstraat 34
6471 XX Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 17 maart as. om 10.00 uur in de
parochiekerk van St. Bernadette te Abdissen-
bosch, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, maandag 16 maart as. om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.

t
Heden overleed, voorzien van de h.h. sacramen-
ten der zieken, in het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Alfons Housen
echtgenoot van

Helena Vondenhoff
Hij overleed, een maand voor hun gouden hu-
welijk, in de leeftijd van 73 jaar.
Kerkrade: H. Housen-Vondenhoff
Kerkrade: Miety en Jozef de Haan-Housen
Bocholtz: Henk en Lily Housen-Peters
Kerkrade: John enDiny Housen-van der Burg

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Housen
Familie Vondenhoff

Kerkrade, 12 maart 1992
Dr. Ariensstraat 12
Corr.adres: Vloedgraafstraat 12,
6467 EP Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op dinsdag 17 maart a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Heerlen.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Maandag 16 maart zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

f
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft na een leven van hard wer-
ken, op 71-jarige leeftijd afscheid moeten ne-
men

Johannes Jacobus
Coumans

begiftigd met de eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

levensgezel van

Trautje Jeha-Steinbusch
Kerkrade: G.M. Jeha-Steinbusch
Kerkrade: José Coumans
Kerkrade: Jo en Finy Jeha-Strolenberg

U.S.A.: Trudy en Torn Knoblock-Jeha
en kinderen
Familie Coumans
Familie Jeha-Steinbusch

6466 VM Kerkrade, 13 maart 1992
Rolduckerstraat 2F
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 18 maart a.s. om 10.30 uur in de aula
van het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 10.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I

Neem 2 keer per dag vakantie
TRANSCENDENTE MEDITATIE

jgu Voor alles beter uitgerust
*i jb TM: geeft rust dieper dan slaap.

'Èi *m "' 'ost cieP9ewortelde stress en spanningen op.
% TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.

V M TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
"^kl TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.

TM: een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per dag, 15 a 20
minuten, zittend in een comfortabele stoel wordt beoefend.

1 VOOR GRATIS INFOPAKKET BELT U 03200-51OÏT"
Maharishi Mahesh Yogi
Indiaas natuurkundige en filosoof VRIJBLIJVENDE INFORMATIEAVONDEN
Inlichtingen: 045-24)385; 043-210464; 04752-3713.

VALKENBURG HEERLEN GELEEN MAASTRICHT
-Centrum Cocarde, Odapark 1 Golden Tulip City Hotel Cornerhouse, Markt 2 TM-centrum

Maandag 16 maart Wilhelminaplein 17 Dinsdag 17 maart Alexander Battalaan 44
Aanvang 20.00 uur Dinsdag 17 maart Aanvang 20.00 uur Maand, en dinsd. 16-17 maart

Aanvang 20.00 uur ■ Aanvang 20.00 uur

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, is na een
kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heen-
gegaan, mijn lieve vrouw, goede en zorgzame
moeder en schoonmoeder, oma, schoondochter,
onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht

Hubertina
Van Neer-Zeegers

echtgenote van

Wily van Neer
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 66 jaar.

Kerkrade: W. van Neer
Kerkrade: John en Ine van Neer-Habets

Bianca
Joyce
Kimberly
Familie Zeegers
Familie Van Neer

6463 BA Kerkrade, 13 maart 1992
Prinses Margrietstraat 17
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op dinsdag 17 maart om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Petrus en Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopneming te Kerkrade-Chèvremont,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium in Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Voorvervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis maandag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum DELA in Heerlen, Grasbroeker-
weg 20. Gelegenheid tot rouwbezoek zondag
van 14.00 tot 15.00 uur en maandag van 18.00 tot
19.00 uur.

I t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden na een
langdurige ziekte op 69-jarige leeftijd van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en
tante

Leni Kohnen
weduwevan

Frans Reulen
Kerkrade: Gertie Reulen

Marion
Jörg

Heerlen: Bert en Petra Reulen-Nijhuis
wed. C.Reulen-Paffen
Familie Kohnen

13 maart 1992
Vroenstraat 78, 6462 VN Kerkrade
In de parochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Bleijerheide zal de plechtige uitvaart-
dienst worden gehouden op dinsdag 17 maart
om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig. #

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillk_
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Met leedwezen hebben wij kennis genomenv3jH
het overlijden van onze oud-directeur fl

ir. R.N. Taverne I
Directie, personeel en I
raad van commissarissen ■
van Sigrano NederlandB' I

Heerlen, 13-3-1992 I

tPierre André Lemmens, 77 jaar, echtgenoot>*■ ■
Catharina M.J. Kneepkens. Corr.adres: Vo" ■

stestr. 69, 6004 CB Weert. De plechtige uitva^ ■
dienst zal plaatshebben op maandag 16 maart ° ■
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joseph ■

Keent-Weert. I
tLisa Peters, 69 jaar. Corr.adres: Vughterhage.'*'. I

5263 BM Vught. De plechtige eucharistievier"!' ■
wordt gehouden op maandag 16 maart om W*
uur in de parochiekerk van de H. Landricus ■
Echt. I
4- Els Halffman-Mooijaart, 31 jaar, Sleedoorn " II 6226 WJ Maastricht. Haar crematie zal in bes^ I
ten kring plaatsvinden, temidden van haar dier"' ■
ren. I
t Pieter 't Hoen, 77 jaar, echtgenoot van M'et I

Hochstenbach, Parkweg 2e, 6212 XN M& |tricht. De begrafenis zal plaatshebben heden ° I
13.00 uur op de r.k. begraafplaats, Tongersewel I
Maastricht. I

; : «-j
Voor het opgeven van familieberichten voof
de krant van maandag, bestaat gelegenheidr
opzondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad ;
m

In de Cramer 37, Heerlen. v;

I

UITVAART-EN CREMATIEVERZORGING .
" SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

HOOFDSTRAAT 100 KAPELLAAN 31
6432 GH HOENSBROEK 6461 EH KERKRADE
1Q45-glg3ge|

1 !ïi

Met een veilig gevoel t
op vakantie...
.

Laat voordat uop vakantie gaai of de f Z- —^____^ 1;
APK laat doen eerst ons uw banden I het adres '"■gratis en vakkundig kontroleren / _„_voor: eAutobanden van Son is een gespecialiseerd 'banden servicebedrijf en officieel / * UITLIJNEN
dealer van de meest bekende merken zoals j " n«, - uo.a Bndgestone. Michelin. Goodyear. ' j->
Firestone. Contmental enz * REPARATICC
Informeer naar onze speciale aanbiedingen * jS/Yi/io L

/ 'MTOmriSCHE I■ - — AIJJomsEBEmffIiVANSON - ,
f$ÜM\ Autobanden
Haefland 16 - BRUNSSUM ■ Tel 045-253741 >

Gezondheidsraad wil
minder keizersnedes

DEN HAAG- Het aantal geboorten
door middel van de keizersnede
moet verminderen. Deze methode
moet terughoudender worden toe-
gepast en er moeten richtlijnen
komen voor de toepassing ervan.

Dit stelt de Gezondheidsraad in het
jaaradvies 1991 aan staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid). Het
aantal geboorten met de keizersne-
de is sinds 1970 met 400 procent
gestegen. Bij tien procent van alle
geboorten in ziekenhuizen wordt
deze techniek toegepast.

In het jaaradvies, dat gaat over
voortplanting, pleit de Gezond-
heidsraad ook voor een grote terug-
houdendheid bij de toepassing van
regéerbuisbevruchting. Er is nog te
weinig bekend over succeskansen
en eventuele nadelen.

De raad meent dat er een landelijk
protocol moet komen voor het ge-
bruik van deze techniek, een regi-
stratie van alle gevallen en onder-
zoek naar de resultaten. Volgens de
Gezondheidsraad moet ook vastge-
legd worden wat er moet gebeuren
met pre-embryo's.
In het advies wordt verder gesteld
dat het erg moeilijk zal worden het
aantal ongewenste zwangerschap-
pen in ons land verder terug te drin-
gen. Nederland heeft het laagste
abortuscijfer ter wereld en ook het
aantal ongewenste zwangerschap-
pen bij tieners is erg laag: 5500 per
jaar, waarvan de helft via abortus
wordt beëindigd.
De raad verwacht niet dat er binnen
de eerstkomende jaren een anti-
conceptiepil voor de man op de
markt komt. Wel zal er voor vrou-
wen een anti-conceptievaccin ko-
men dat jarenlangkan werken.

Op 5 mei eindigt termijn van inspraak

Bijeenkomst over
afvalverwerking

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Regionaal Af-
val Overleg Orgaan Zuid-Nederland
houdt op 26 maart in de stads-
schouwburg te Sittard een 'hearing'
waarop de Limburgse gewesten en
gemeenten, de reinigingsdiensten,
de Kamers van Koophandel, werk-
geversorganisaties, Rijkswaterstaat
en het Waterzuiveringsschap Lim-
burg zich kunnen uitspreken over
het tienjarenplan dat het (landelijk)
Afval Overleg Orgaan op 13 februari
in Utrecht ontvouwde.

De belangrijkste conclusie van de
samenstellers is dat de capaciteit
voor de verbranding van afvai aan-
zienlijk moet worden uitgebreid.
Per jaar wordt zon 6,7 miljoen ton
afval gestort dat ook kan worden,
verbrand. Op dit moment bedraagt
deverbrandingscapaciteit in Neder-
land 2,8 miljoen ton. De provinciale
plannen voorzien in een capaciteit
van 5,3 miljoen ton in het jaar2.000.
In Zuid-Nederland zijn afvalver-
brandingsinstallaties in Buggenum
en Moerdijk gepland.

Gisteren boog de vaste Statencom-
missie voor Milieu, Verkeer en Wa-
terstaat zich over het landelijk
conceptplan. De woordvoerders
klaagden over te late toezending
van de boekwerken die wegens hun
lijvigheid onvoldoende konden
worden bestudeerd. De voorzitter
van de Statencommissie, Henk Her-
mans, onderkende een en ander,
maar wees erop dat niet van het
tijdpad zou kunnen worden afgewe-
ken.
Het was een gunst van Gedeputeer-
de Staten om het plan aan de Sta-
tencommissie voor te leggen, aldus
deputé Jan Tindemans. Boven de
grote rivieren zagen de collegesvan
Gedeputeerde Staten hiervan af.
Deputé Tindemans vroeg de Staten-
leden eventuele wensen ofklachten
schriftelijk kenbaar te maken, op-
dateen en ander in het commentaar
van GS zou kunnen worden meege-
nomen.
Op 5 mei eindigt de termijn van in-
spraak. Het definitieve tienjaren-
plan (1992-2002) wordt het kader
waaraan de. minister van VROM
provinciale afvalstoffenplannen zal
toetsen.

DSM biedt drie procent
Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM heeft gisterenin
het eerste cao-overleg een loonsver-
hoging geboden van drie procent
plus een' eenmalige uitkering van
een half procent van het jaarinko-
men. De vakbonden hebben vol-
gens Frans Hol van de Unie BLHP
dat bod als volstrekt onvoldoende
van de hand gewezen. De eisen van

de bonden variëren van 4,5
procent. Directeur E. Rongen „
DSM-Limburg BV stelde ve£,
voor het komend jaar een studJ\;
laten verrichten naar de toek^-L
van de VUT en het pensioen bil j

chemie-concern. De komende /
ken hoopt DSM daarnaast ove«*V
stemming te bereiken over zielj
kosten, kinderopvang en proje* |
voor minderheden.

1

Automobilist
is politie
te snel af

HEERLEN - Tientallen wacht-
meesters en agenten van de
rijks- en gemeentepolitiekorpsen
van Heerlen tot Roermond, zijn
er gisternacht niet in geslaagd
een op de vlucht geslagen auto-
mobilist tot stoppen te dwingen.
De achtervolging begon in Heer-
len, nadat 's nachts om vier uur
twee patrouillerende agenten de
inzittenden van een groene Mer-
cedes wilden controleren.

De twee verdachten begonne 11
een tocht door Zuid- en Middel1'
Limburg, waarbij zowat alle o?
dat moment beschikbare politie
auto's werden ingezet.

Ter hoogte van Echt wierp de
politie zelfs een barricade °P
door het gewone autoverkeer ff
laten stoppen en de gehele rü'
baan zodoende af te sluiten.

De nog niet geïdentificeerde ver'
dachten hebben dat waarschijt'
Ujk vermoed en verlieten oe
autosnelweg een afrit eerder.

Uiteindelijk is de politie he
spoor van de Mercedes in he
Belgische Maaseik bijster 1-^
raakt.

I

(ADVERTENTIE)
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'Lente op een zijspoor'

„Bij De Hoop heb ik een per-
soonlijke relatie met God opge-
bouwd. God is een vader voor
me geworden en ik weet dat hij
me wil helpen. Maar ik moet
hem wel de kans geven", zegt
Jan vol vertrouwen.

Toen hij uiteindelijk vertelde dat
hij problemen had, haalden ze
hem over hulp te zoeken bij de
Riagg. „Om mijn ouders te
vriend te houden, ben ik na de
Riagg gegaan. Maar ik vroeg me
vaak af wie er nu eigenlijk voor
een gesprek kwam, de hulpverle-

k w gon op 12-Jarige leeftijd afeen biertje te drinken. Hij
haar e"uisd van Apeldoorn

r^ de en sprak -?een
--Tg n« g?' Dlt maakte hem niet
"■n hi? air bi-> z'Jn klasgenoten
BePest Werï d dan ook regelmatig
lenh„ " voelde me een bui-
te hQrontj!,* °m toch bij de groep
ies r> *

dronk ik een paar pils-

* -vat praatte makkelijker."
H> kerkte dat hij eerder contact

Voor zijn ouders heeft hij jaren
verzwegen dat hij verslaafd was.

In dietijd dacht hij er regelmatig
over om zelfmoord te plegen,
maar hij had er niet genoeg lef
voor. Totdat hij op een avond to-
taal verdoofd op de twaalfde ver-
diepingvan een flatgebouw ging
staan. „Ik zag geen andere uit-
weg meer. Ik was wanhopig en
wilde springen. Toen stond er
ineens een blaffende hond ach-
ter me. Ik draaide me om en dat
beest stond me aan te kijken als-
of hij wilde zeggen: 'denk je nu
echt dat zelfmoord de oplossing
is?'. Ik ben in elkaar gezakt en

gaan haten. Nu zie ik pas wat ik
al die tijd heb aangericht." Over
vier maanden is zijn behandeling
afgelopen. Dan wil hij in België
een centrum voor verslaafden
opzetten. „Ik wil het taboe door-
breken dat in België rondom
verslaving hangt."

hierdoor werd mijn eigen beeld
dat ik een buitenbeentje was,
weer bevestigd", meent Jan. Tahoe

ner of ik?" Jan moet er zelf hard
om lachen.

Hij woont nu al een jaar in De
Hoop. Hij belandde daar via een
medewerker van de Volle Evan-
gelie Gemeente. Jan ontmoette
die man op het station in Heer-
len, waar hij dagen doelloos
heeft rondgehangen na de avond
waarop hij van het flatgebouw
wilde springen.
Jan is ervan overtuigd dat hij
'niet opnieuw aan de alcohol ver-
slaafd zal raken. „Ik ben alcohol

heb uren als een klein kind zit-
ten janken."

Jan komt uit een gereformeerd
gezin met zeven kinderen. „Ook
binnen de familie was ik een bui-
tenbeentje. Mijn ouders merkten
dat ik weinig vriendjes had en
om dat te compenseren gaven ze
me een eigen kamer, een eigenbureau. Zo kwam ik toch weer ineen uitzonderingspositie terecht.
Misschien zou het beter zijn ge-
weest als ze me niet die extra
aandacht hadden gegeven. Want

Buitenbeentje
Na de middelbare school moest
Jan in militaire dienst en kwam
bij de Geneeskundige Troepen
terecht. „Het is ongelofelijk wat
daar werd afgezopen. We ver-
veelden ons enorm en in de kan-
tine hingen we aan de tap om de
tijd te verdrijven", vertelt Jan.
Na een korte stilte concludeert
hij: „Tijdens militaire dienst
kwam ik erachter dat ik eigenlijk
niet meer zonder drank kon.
Maar ik verdrong dat idee en
dacht dat ik alles in de hand
had."

Verveling " JanNoorloos voor de ingang van het opvangcentrum De Hoop in Dordrecht. Foto: COR VOS

»m^LEN - „Ik loog keihard
*as L *? ergen dat ik verslaafd>oW,an alcohoL °m ëeen alco-"o|k. f verspreiden, dronk iklels^T oflegde een paar drup-
"'eiSgue achter °P miJn tong-«coh^i 4

had ln de Saten dat ik
acht t,

was" Jan Noorloos
Rneei-A was ongelofelijk geraf-
r*e*f .. a' maar ik walgde van me-

In de praktijk was dit echter niet
het geval. Na een onafgemaakte
opleiding tot verpleegkundige in
het ziekenhuis in Maastricht,
keerde Jan terug naar Heerlen
en werd verkoper bij Carpetland.
Hij legde 's avonds tapijt om met
dit 'zwarte' geld drankte kunnen
kopen. Want hij had steeds meer
alcohol nodig om goed te kun-
nen functioneren.

legde als hij wat glaasjes op had.
„In het begin dronk ik alleen op
feestjes en in het weekend. Zat
was ik nooit. Na enige tijd merk-
te ik echter dat ik steeds meer
glazen alcohol nodig had om me
goed te voelen. Dit ging van
kwaad naar erger en jaren later
liep het compleet uit de hand."

DOORVAN DER MAAT

limburgs weerhoekjeVakantiepark Strijthagen

De tijd zal leren, wat erkomt in Strijthagen
DOOR RIK VAN DRUTEN raad op 21 december 1983 voor de

eerste maal akkoord ging met het
principebesluit om in Strijthagen
een bungalowpark aan te leggen.

Het nieuwe plan
voor een
bungalowpark
waaraan de
gemeenteraad
donderdag zijn
goedkeuring gaf.

Raad van State destijds tegen het
bungalowpark uitte. stichting opnieuw naar de Raad van

State zou stappen als de raad met
de plannen instemde.

Voldoende om het park ook aan te
leggen, bleken al die besluiten niet.
In de herfst van 1990 blokkeerde de
Raad van State de Landgraafse
plannen. De in de stichting Natuur-
behoud Strijthagen verenigde te-
genstanders vierden een feestje,
maar moesten eind januariopnieuw
de barricades op: Landgraaf presen-
teerde een nieuw plan voor een
bungalowpark in Strijthagen.

"deSfW^ ~ De gemeente
*n ,„ , bestaat dit jaar tien jaar.
*->Ueh gal Probeert het ge-
bouu Stuur een bungalowpark

«k. T^en lanSs de Strijthager» ï-iin, e maanden geleden zag
■«nter „pian het licht* De ge-

gaf er donderdag zijn
fenswng aan' z« het met twaalt
86 nï?moeJf- Een nieuwe staP °P■> spep j ~ °-1 vakantiewoningen,
ïscen^ eitenrestaurant en con-

n,kasteel Strijthagen,
6e ten'r, u

Jen café in de hoeve,
S anen* een sauna en een

nuari met de plannen naar buiten.
In het grootste geheim was er intus-
sen eenjaar lang over onderhandeld
met projectontwikkelaar Meyers
Beleggingen uit Simpelveld en de
in Groningen gevestigde exploitant
Creatief Vakantieparken.

Weer nam de Landgraafse gemeen-
teraad afgelopen donderdag een
omstreden besluit en ging akkoord.
Niettemin is het zeer devraag of de
bungalows nu daadwerkelijk ge-
bouwd gaan worden. De Raad van
State zal opnieuw het verlossende
woord moeten spreken.

geml6 nam de Landgraaf-
Sluit w teraad een omstreden

Ü aanleg van een bunga-
-1 «lat m

et StrÜthager beekdal.t aIWloment* 19 maart 1987, waseer vier jaar geleden dat de

Die betroffei) vooral 'de fraaie,
meanderendebedding van de Strijt-
hagerbeek', aldus de Raad van State
in haar uitspraak van 12 oktober
1990. „Het behoud van de kwetsba-
re bron- en kwelsituatie is van zeer
groot belang."
De Landgraafse wethouder Ruimte-
lijke Ordening Wiel Heinrichs - van
meet af aan de grootste ijveraar
voor het bungalowpark - liet daar-
op door adviesbureau CSO in Maas-
tricht onderzoeken of een kleiner
bungalowpark wel kan worden ge-
bouwd, zonder de beek te schaden.

Toen de ondubbelzinnige conclusie
van de CSO-onderzoekers bevesti-
gend bleek, trad Heinrichs eind ja-

Het huidige plan voorziet in de
bouw van 251 vakantiewoningen,
aanzienlijk minder dan de vierhon-
derd die belegger GAK-Amsterdam
en exploitant Vendorado midden
jaren tachtig in Strijthagen wilden
bouwen. Daarmee komt de gemeen-
te tegemoet aan de bezwaren die de

De discussie werd grimmiger. Wet-
houder Heinrichs wilde een week
geleden de 2.500 inspraakreacties
op het plan slechts 'onder protest'
in ontvangst nemen, omdat Natuur-
behoud Strijthagen onder 'valse
voorwendselen' de handtekeningen
zou hebben verzameld.
Baur en de zijnen vrezen dat het
bungalowpark permanent bewoond
gaat worden. Die angst is gebaseerd
op de manier waarop projectont-
wikkelaar Meyers het park wil fi-
nancieren: niet één grote investeer-
der, maar een vereniging van eige-
naren die elk enkele vakantiewo-
ningen kopen voor een gemiddeld
bedrag van 175.000 gulden. „Wie be-
let zon eigenaar om zelf permanent
in zijn huisje te gaan wonen", vroeg
Baur zich af.

Met het CSO-onderzoek op zak
toonde Heinrichs zich zeker van
zijn zaak. „Het nieuwe plan komt
tegemoet aan de eerdere kritiek van
de Raad van State. Ik zie dus niet in
waarom die hiermee niet akkoord
zou gaan", liethij weten.
Paul Baur, voorzitter van Natuurbe-
houd Strijthagen, zag dat anders.
„De Raad van State is destijds niet
verder gekomen dan een beoorde-
ling van de gevolgen voor de beek",
stelde Baur op een van de protest-
bijeenkomsten die zijn stichting de
afgelopen weken belegde.

Heinrichs' volgende opgave is de
provinciale goedkeuring voor het
bungalowpark te krijgen. Tegen alle
besluiten van zowel de Landgraafse
raad als deprovincie kan Natuurbe-
houd Strijthagen echter beroep aan-
tekenen, tot aan de bouwvergun-
ningen toe.

Wethouder Heinrichs mocht het
met die kritiek faliekant oneens
zijn, de raad dwong hem toch een
garantie af dat permanente bewo-
ning van de woningen uitgesloten
is. Bovendien moet het gebied toe-
gankelijk blijven voor de Land-
graafse bevolking.

weerspreuk 'danst het lammetje in maart
dan pakt april 't bij de staart.

Weersomslag
Alle weerkundigen voorzagen een radicale weersomslag; een duide-
lijk voorteken daarvan was de vrije val van de barometer, die met de
regelmaat van de klok daaldevan 1035 mba tot 1015 mba. Omdat de
bewolking van een naderend regengebied vertraagde kon de zon in
staat worden gesteld voor een warming-up tot 12,9 graden. Maardaarna viel het doek definitief. Animator voor onstuimig weer werdeen straalstroom die nu een veel duidelijkerkoers innam en dieeentrein met regengebieden naar West-Europa dirigeerde. Het eerste re-
gengebied had al veel aktiviteit verloren, in onze regio viel vijf liter
per m2, tegenover 25 liter in Friesland. Maar dat was de voorbode
van veel meer. De regen ging koude lucht vooraf waarin het kwik
dinsdagnacht tot 1,9 graden daalde en overdag een maximum toeliet
van 8,2 graden met wat lichte buitjes. Stimulator voor een volgend
en nu veel aktiever regengebied werd een zeer diepe depressie met
een kerndruk van 943 mba of ongeveer 707 mm kwikdruk; kijkt u
maar eens op uw barometer hoe laag dat wel is.

Grote tegenstellingen
Op de grens van de koude en zachte lucht ontwikkelde zich eenenorm neerslaggebied. Woensdag handhaafde de zachte lucht zich
boven Zuid-Limburg met maxima tot 10 graden en ruim 5 mm neer-slag. Donderdag viel vrijwel de gehele dag lichte regen maar de in-
tensiteit viel nogal mee; 6,6 mm. Wij ontsnapten aan de kou en aan
de meeste neerslag, want in Oost-Nederland viel maar liefst 60 mm
neerslag, op sommige plaatsen lag 2 cm sneeuw bij temperaturen
even boven het vriespunt. Verdere luchtdrukdalingen, de barometer
daalde tot vrijdagmiddag gestaag door tot 992 mba, maakten het dui-
delijk dat de atmosfeer nu op volle toeren draait. Vrijdagmiddag
verbleef Zuid-Limburg aanvankelijk nog in de warme sector (rond
13.00 uur was het nog 10,6 graden) maar later kwam met veel wind
ook hierkoudere lucht binnenstromen met vrij veel neerslag; 13 mm.De temperatuur daalde meer dan 4 graden. Tot en met gistermiddag
viel 33 mm, de helft van de normale hoeveelheid is inmiddels al ge-
vallen. De weerkaarten voor het komende weekeinde bieden weinig
perspectief: guur weer met buien waaruit best eens wat hagel en/of
sneeuw kan vallen. Daarna aanhoudend wisselvallig met normale
temperaturen voor de tijd van het jaar.

Maart neemt in de rij van 12 maanden toch wel een bijzondere plaats
in; de lentemaand komt voor in een overgangsseizoen waarin het
weer erg vlug kan veranderen, waarbij grote tegenstellingen voorko-
men en waarin lekker voorjaarsweer snel kan worden afgewisseld
door guur en koud weer. Uit een 30-jarig gemiddelde valt op te ma-ken dat de gemiddelde etmaaltemperatuur in maart 5,9 graden Cel-sius bedraagt, samengesteld uit bijna 3 graden in het begin en ruim 7graden tegen het eind van de maand. Voorjaarsstormen gepaard methagel en sneeuw komen geregeld voor; de volksweerkunde heeft
daarvoor enkele spreuken die karakteristiek zijn voor het weer in
maart. 'Nooit is maart zo goed of het heeft wel een besneeuwde hoed,of, sneeuw hagel regen en wind, daarvan is maart een vrind.
Maart roert zijn staart; hoe treffend werd dit begrip deze week weer
eens van toepassing. Allereerst toonde maart zich van de beste zijde;
met een hoge score van 16,9 graden, opgetekend in Nuth, werd een
waarde gehaald die in juni beslist niet zou misstaan. Daarmede werd
de gemiddelde etmaaltemperatuur in de eerste week van maart opge-
stuwd tot 8,8 graden tegen 4 graden normaal, meer dan het dubbeledus. Maar zondag moest de temperatuur al een flinke stap terugdoen
toen 12,5 graden als maximum werd genoteerd. Maandag slaagde de
zon er niet in om door een hardnekkig wolkendek te branden en met12,2 graden werd het een fractie frisser.

„Dat was al voldoende om dat plan
te verwerpen. Over allerlei andere
bezwaren die aan het oude en aan
het nieuwe plan kleven, heeft de
Raad van State zich nog nooit gebo-
gen", aldus Baur, die er geen mis-
verstand over liet bestaan dat zijn

(ADVERTENTIE)

Uw woning optimaal
tegen inbraak beveiligen?

INFRR
BEVEILIGING

Aanbieding:
Basispakket

inbraakbeveiligingssysteemvoor uw
woonhuis inclusief montage netto

’ 1175,-
Bel nu voor een vrijblijvend

gesprek of informatie!
046-527193

Op diemanier hoopt Natuurbehoud
Strijthagen de plannen zodanig te
vertragen dat Meyers en Creatief
Vakantieparken afhaken. En die
hebben juist haast, omdat meer
Limburgse gemeenten bungalow-
park-plannen hebben. Directeur
J.Meijers bij de presentatie van het
plan: „Als we te lang wachten, geeft
de provincie geen toestemming
meer, omdat het aanbod dan te
groot wordt." De tijd zal dus leren
wat er met Strijthagen gebeurt.

ÏÏtfl***.?""*0 046-52685,
'"chtorstr. 45.47 046-515218

SpECIALE AANBIEDING:
Baby comfort kinderwagens,
"ciusiel buggy met matras,
wertrek, voetzak en parasolVar» 1133,-NU voor 795,-

J"ax'cosi 1000, alle kleuren

NU voor 149,-
-u , Groot üssorlimenten do°f9roeil<amers

bo» 6nS'wandelwagens, buggy's"en, stoelen, autostoelen"-ampu-igbedjes en sitters
°'REKT UITVOORRAADLEVERBAAR

I t Babyhuis van Helden
N. IP I Stadswegske 17

\^*^: _/~~^ openingstijden
di, wo, vr 1-6 ur>»*_T* ' donderd 1-9 u

—■— ' zaterd 1-5 u

Schouwburg Q \
D |

een R'il<sweg Roermond "IHIl Hle
e
r
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Op 18 en 19 maart a.s. houdt PTT Telecom Open
Dagen in haar Zakelijke Adviescentrum in Maastricht.
Tijdens deze dagen speelt het vernieuwde en sterk
uitgebreide assortiment zakelijke produkten de hoofdrol:
van centrales en faxen tot autotelefoons en semafoons.

Bovendien kunt u profiteren van een aantal zeer
speciale aanbiedingen. Bij aanschaf van een autotelefoon
of telefax verzorgen wij de inbouw/plaatsing gratis!

Een prima gelegenheid dus voor vrijblijvende
demonstraties en uitgebreide informatie o.a. over onze
jongste aanwinst de Vox Benjamin. Deze installatie
maakt de aanschaf van een centrale kast overbodig.

U bent van harte welkom - op genoemde data
van 09.00 tot 21.00 uur - op de Noormannensingel 45
te Maastricht. Graag tot dan! R_TirT3_3j?3Tlß
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Jongeren drinken op steeds
jongere leeftijd en in steeds
grotere hoeveelheden. Dit blijktuit een recent onderzoek van de
Vrije Universiteit. Enkele
cijfers: één op de vijf 17-jarigen
drinkt elke zaterdag meer danven glazen alcohol, metuitschieters van dertig glazen en
!5 procent van de jongerenvan
veertien en vijftien jaar is
regelmatig dronken. Van de
Jongens beneden veertien jaar
Q-rinkt 37 procent meer dan
twintig glazen alcohol per
ftiaand. Het aantal scholieren

dat bij de laatste gelegenheid
vijf of meer glazen alcohol
nuttigde, is de afgelopen vijfjaar
verdubbeld van 14 naar 28
procent.
Reden voor het Limburgs
Dagblad om eens te praten met
Jan Noorloos. Hij is opgegroeid
in Heerlen en begon op 12-jarige
leeftijd te drinken. Nu is hij 27
en zit in de evangelische
ontwenningskliniek De Hoop in
Dordrecht. De Hoop vangt
verslaafden op en probeert hen
van alcohol-, medicijn- of
drugsverslaving af te helpen.

Een paar druppels
ttiaggie doet wonderen

achtergrond

* ■■* door Bob van der Moolen
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<gpiccolo'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, inkleine 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 2kolommen; 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 hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsingop zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron Cao-jee Swtnmo Scannan 079

■ - "
Vermist/Gevonden

Hoge
beloning

voor aanwijzingen die leiden
tot terugverkrijging van

onderstaande voertuigen en
tot oplossing van de

gepleegde feiten.
KTMGS
600 LC4

MH-79-XF
Framenummer 880359663

Yamaha FZR
1000

MJ-93-YF
Framenummer
3GM-011798

Honda KR
250 R

MH-26-VN
Framenummer
MEO6-5400770

Suzuki VS 700
MN-87-BT
Framenummer

JG1VP51A3G2101323
Yamaha FZR

600
MJ-08-FV
Framenummer
3HE-002679

Yamaha TT 600
MK-16-BF

Framenummer 59X-018517
Allen gestolen op 02 maart

1992, Uiterweg 51 te
Heerlen

Telef. reactie(s) richten aan:
Euro Preventie & Expertise

B.V. Tel. 080-237859.

Vermist: zwart/witte KAT.
Wie heeft een zwarte kat
met witte bef en witte voeten
gezien. Weggelopen maan-
dagavond 9-3 omg. Palesti-
nastr. Heerlerbaan. Tel.
045-415558. Beloning bij
terugbezorging.
Vermist 26.02 oranje-rood
KATERTJE, ’5O,- beloning
Omgev. Kaalheidersteenwg
Kaalheiderst.wg 84 K'rade

Communie
Te k" COMMUNIEPAKJE
(Peereboom), mt, 134, tel.
na 18 uur 04451-1411
Te k. COMMUNIEJURK mt.
134, wit lang model met tas-
je, haarstukje en witte cape.
Pr. ’ 175,-. Veldstr. 37,
Brunssum, tel. 045-256535.
Te k. zeer mooie witte
COMMUNIEJURK (lang)
mt. 134, nw.pr. ’450,-, vr.
pr. ’150,-tel. 045-222084.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Mededelingen

Vermist Katertje
4 maart, ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt

Jo Bertram. Klein kamertje, Pers, pas geschoren.
Kleur: wit/grijs (Bleupoint).

Wilt u mijn vriendje PIPI alstublieft terugbrengen???
Tessa Franssen. Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200.

BELONING BIJ TERUGBEZORGING.
Werken van

Jeanne Dupuits
Galerie Artique, Beek
De galene is geopend:

woensdag: 14.00-17.00 uur.
donderdagvrijdag: 14.00-18.00 uur
zaterdag/zondag: 11.00-17.00 uur.

i ■ i '—■ i "' ■
Personeel aangeboden

Nico en Marcel Noorbeek
Het vertrouwde adres voor

al uw behang, spuit enof schilderwerk.
Bel ons even voor een vrijblijvende prijsopgaaf,

niet denken, even doen!! Tel. 04750-29231.
Free-lance bouwkundig ing.

30 jr. ervaring in technische- en techn. commerciële sector,
kan op part-timebasis opdrachten aannemen. Nadere Info:

Br.o.nr. B-0952 L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
TELEFOONDIENSTEN:
Euro Business Center. Tel.
043-821500.
KOERIER zoekt koeriers-
werk, zeer voordelig en
aangesl. bij de KvK, gev. te
Echt en gaat door de gehele
Benelux. Tel. 04754-85779.
Voor al uw SCHILDER-, wit-
en sierpleisterwerkzaam-
heden. Tel. 045-210480

" DAKDEKKERSBEDRIJF R.
Mccx, voor alle dakrepara-
ties en nieuwbouw. Tel.
045-245841.
Nederl. TANDTECHNICUS,
opgeleid in Duitsland, 20-
-jaar ervaring, zoekt nieuwe
werkkring omg. Heerlen.
045-741867, na 21.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

Becubouw b.v.
zoekt voor project in Aken:

Metselaars en timmerlieden
Duits verzekerd, hoog loon en reisgeld.

Melden bij: Dhr. Eggen, 045-255933.

Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouwbedrijf BORGER BV
Brunssum vraagt dringend
colonnes metselaars en be-
tontimmerlieden. Tel. 045-
-250930.
Euro Bouw vraagt vakbe-
kwame METSELAARS voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, wekelijks loon* 043-
-639710, tijdens kantooruren
Gevraagd METSELAAR en
timmermansteller, hoog loon
zonder vakkennis s.v.p. niet
reageren. Bouwbedrijf v.d.
Werf, tel. 045-210990.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 1-3.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Buntinx b.v. kan nog enkele
kolonnes METSELAARS
gebruiken voor haar werken
in Duitsland. Tel. soll. 045-
-327499.
Met spoed gevr. 2 ervaren
BETONAFWERKERS voor
werk in Duitsland. Firma
Schmitz. Tel. 046-333362.
Gez. voor Duitsland BE-
TONTIMMERLIEDEN omg.
Aken. Tel. 045-310348.
Nildher Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.

i Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.

Chauffeurs

City-Tax S 424242
vraagt voor direct,

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

Sollicitaties na telefonische 3fspraak tijdens kantooruren.
Full-time TAXICHAUF- I Een PICCOLO in het üm-
FEURS en chauffeurs voor burgs Dagblad helpt u op
groepsvervoer. Pers. aanm. weg naar snel succes. Bel:
Hompertsweg 12, Landgraaf- 1045-719966.

Horeca personeel

I LUt^ROO^>^^STAUßAr*rr-rVVRTYSEIWICE/1
Woonboulevard Heerlen

vraagt voor direct:
Nette enthousiaste all-round
Medewerksters

om ons team te versterken, op full-time en part-time basis.
Leeftijd vanaf 17 jaar.

Oproepkrachten
Leeftijd vanaf 17 jaar.

Voor beide functies zijn ervaring geen pré,
enthousiasme en netheid wel.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk aan:
Dhr Janssen, In de Cramer 160, 6412 PM Heerlen.

Tel. 045-754400.

Friture-Hulp
gevr. liefst met ervaring

leeftijd 18-25 jaar.
Friture Muller
Zuidhof 31, Geleen.

Tel. 046-748101
Te huur Herdecke (BRD)
RESTAURANT-CAFÉ, ter-
ras, zaal, kegelbaan plus
gemeub. woning. Overname
plm. ’25.000,- (50% kan
gefinancierd worden). Geen
Horeca-papieren vereist,
kennis van Duitse taal nood-
zakelijk. Debeye, Bahnhof-
strasse 22, 5804 Herdecke
BRD.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

BYOUTERIE GIO
Bongerd 10, Heerlen. Tel. 045-717648

GROTE
OPHEFFINGSUITVERKOOP

VAN MODEACCESSOIRES
EN INVENTARIS

Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.

GEVRAAGD: zelfstandig
werkende kok voor Pizzeria
te Landgraaf, leeftijd 25-30
jaar; tevens 2 serveersters
gevraagd, leeftijd ca. 20 jaar
Het betreft full-time banen.
Bellen tijdens kantooruren of
zaterdags tussen 10 en 12
uur, tel. 045-443464.
Gevr. enkele CAFETARIA'S
medewerksters, zowel over-
dag als 's avonds. Telefo-
nische inf. 045-457845.
Gevraagd: KAMERMEIS-
JES; serveersters; spoelster
voor de avonduren. Hotel
Monopole, Nieuweweg 22,
Valkenburg. Tel. 04406-
-13545 na 18.00 uur.
Gevraagd vlotte BUFFET-
DAME plm. 25-35 jr., die
zelfstandig een club kan
runnen en ook nog kennis
heeft van de Nederlandse
en Franse taal. U kunt kon-
takt opnemen met 043-
-470592 na 12.00 uur.
BARDAMES gevraagd v.a.
17.00 uur. Herzogenrath-
Merkstein. Tel. 09.492406.
62928.
Hotel Neerlandia zoekt KA-
MERMEISJES en parttime
kamermeisjes, serveersters.
Plenkertstraat 1-3, Valken-
burg. Tel. 04406-12435.
Gevr. SERVEERSTER voor
min. 2 avonden p/wk. Inl.
Steakhouse Leon, de heer
van Bavel. Tel. 04492-2752.

Huishoudelijk personeel / Oppas

freelance»
UITZENDBURO2m^mffm^--r

Voor het schoonmaken van onze vestigingen in Sittard,
Maastricht en Heerlen vragen wij enkele

Interieurverzorgsters MA/
voor 2 ochtenden in de week.

Sollicitaties richten aan:
Vestiging Sittard, Rosmolenstr. 18, 6131 HX Sittard.

Inlichtingen: Tel. 046-527272.
Vestiging Maastricht, Grote Gracht 10, 6211 SW

Maastricht. Inlichtingen: Tel. 043-258555.
Vestiging Heerlen, Dr. Poelstr. 21-23, 6411 HG Heerlen.

Inlichtingen: Tel. 045-717131.

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt voor een van haar objecten te Sittard.

Schoonmaakster
voor de ochtenduren. Bel: 045-353056.
Voor direct gevraagd: nette zelfstandige
Hulp in de huishouding

voor plm. 12 uur per week. Schriftelijke reacties t.a.v.
J. Jongschaap, Nieuwenhagerstr. 76, 6374 KR Landgraaf.

Serieuze HULP in de'huis- Gevr. deg. WERKSTER
houding, niet jonger dan 25 voor 3 of 4 uur p. week in
jr. voor zelfst. werken in K'rade/Bl'heide 045-457107
artsgezin, plm. 15 uur p.wk. Gevr 2e|fst HULP in de045-225090. huish. voor alle voorkomen-
OPPAS gevr. voor kind, 1 de werkzaamheden 3x per
jaaroud. Tel. 045-223103. week, omgeV. Limbricht.
,-.□□.„ ~ ' Tel. ma. t/m vr. van 8.00 totOPPAS gevr. voor 3-jange 21.00 uur 046-529486.jongen. Geen huishoudelijk
werk. Tijden in overleg. Lijk Gevraagd HULP iri de huis-
het je wat, bel dan na 18.00 houding, 4 uur per week.
uur 045-741607. Tel. 045-714712.

Medisch personeel
Met spoed gevraagd Gevr. LEERLING tandarts-

Cwcintho assistente voor praktijk inrySlOine- Aken. Prettige werksfeer.
ranoi \\((-\\ Schriftelijke sollicitaties aan
iapcui(c; Tandarts, Balser, Melate-

min. 20 uur per week. nerstr. 56, 5100 Aken.
09-49240328978. rr_ _~---..-. —__7Met een PICCOLO in hetGevr. FYSIOTHERAPEUTE Limburgs Dagblad raakt uvoor Duitsland omg. Heins- uw ou(je spulletjes 't snelstberg met 2 jaar beroepserv. kwj jt rjccolo's doen vaakin Duitsland, zelfst. werkend wonderen... Probeer maar'Br.o.nr. B-0822, L.D. Post- Te|. 045-719966bus 2610, 6401 DC Heerlen

Piccolo's in het Limburgs
Wat VERKOPEN? Adver- Dagblad zijn groot in RE-
teer via: 045-719966. SULTAAT! Bel: 045-719966

Adia Keser Uitzendbureau heeft per direct werk voor, M/V

Medisch personeel
Voor instellingen in Brunssum en Heerlen zijn wij op zoek
naar A-verpleegkundigen of HBO-V-ers met diploma. Te-
vens zoeken wij gediplomeerde ziekenverzorgenden voor
verschillende instellingen in Oost-Zuid-Limburg. Herin-
treedsters worden met klem verzocht te reageren. Het be-
treft banen volgens rooster, alsook losse diensten.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Mar-
ia van Kessel van onze vestiging in Heerlen of met een van

de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen. 045-713120.

Hoofdstraat 39, Kerkrade. 045-463700.
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek. 045-231680.

Streeperstraat 48, Landgraaf. 045-326595.

ADIAKESER
UITZENDBURO

I VOORJAARS-
AANBIEDINC
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nu nóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, I'/2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

\ BEL NU 045-719966
Technisch personeel

Gevraagd:
Metselaars

Kalkzandsteen Iijmers
Aann.bedrijf P.J. Gelissen

Tel. 04498-53354.

©TECHNQTOMËUITZENDGROEPVOOR TECHNISCHPERSONEEL

heeft direkt werk voor:
L.T.S.-ers metaal

voor de functie van machine operator.
M.T.S.-ers werktuigbouw
M.T.S.-ers bouwkunde

Konstruktie-bankwerkers
Produktiemedewerkers

M.T.S.-ers energietechniek
3 Jaar ervaring met PLC/pneumatic gewenst.
Bel nu of kom even langs. Tel. 045-717183.

Nobelstraat 1, 6411 EK, Heerlen. 24 uur bereikbaar.
Inter Autoglas vraagt voor
direkte indiensttreding
MONTEUR voor het plaat-
sen van autoruiten en zon-
nedaken, liefst met ervaring.
Inter Autoglas, Industriestr.
8, Sittard. Tel. 046-520303.

RIJVERS las-montagebe-
drijf vraagt pijpmonteurs en
lassers AE. 045 -250510.

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

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Medewerkers m/v
voor een bedrijf in Landgraaf. U zult meewerken aan de
produktie van betonblokken in ploegendienst. De werk-
zaamheden zullen onder meer bestaan uit het ophangen
van metalen roosters, het zagen en repareren van blokken
en dergelijke. De werkkring en de verdiensten zijn goed.
Hebt u interesse en bent u gemotiveerd? Neem dan
contact met ons op.

Informatie: 045 - 71 83 66, Germaine Petit of
Manëlle Muijlkens

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Winkelpersoneel
Bloemsierkunst Van Aken, Vaals.

Genomineerd als bloemist van het jaar 1991.
heeft een vakature voor een part-time kracht

Bloembinder(ster) of
verkoper(ster)

met ervaring in deze branche.
Uw reacties gaarne t.a.v. Dhr. H.H.H, van Aken.

Tel. 04454-1368.
Voor onze groente-, en fruitspeciaalzaak in W.C. Op de

Kamp te Landgraaf zijn wij op zoek naar:
Enthousiast echtpaar

dat deze zaak zelfstandig wil gaan runnen.
Diploma's en enige eigen inbreng noodzakelijk.

Bel of schrijf naar:
Greenshop Franchising BV, Postbus 524,

6040 AM Roermond. Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263.
Wegens de uitbreiding van het Hennes & Maurits-filiaal in

Heerlen zijn wij op zoek naar: "

Verkoopmedewerkers m/v
Het gaat hier om part-time functies (max. 32 uur) voor de
heren- dames- of kinderafdeling. Wij zoeken enthousiaste
mensen met goede contactuele eigenschappen en gevoel i
voor mode. Ben je tussen de 18-30 jaar, vind je het leuk

om in een team te werken en heb je ervaring in een soort-
gelijke functie, schrijf dan een briefje met een recente

pasfoto naar:
HENNES & MAURITS

t.a.v. Dhr. W. Coumans, Postbus 578, 6400 AN Heerlen.
Wij zoeken voor de bloe-
menverkoop een enthousi-i
aste MEDEWERKER MA/
die graag zelfstandig kan
werken en daarbij zichzelf
wil ontplooien in alle facet-
ten van de bloemenverkoop
en de daaraan verbonden
werkzaamheden. Soll. kun-
nen schriftelijk en mondeling
na telefonische afspraak.
Bloemisterij Stoelinga, Oude
Landgraaf 14a, 6373 BA
Landgraaf. Tel. 045-311549

Wij zoeken een JONGEDA-
r* ME voor in een boutique, lft.1 20-35 jr. Br.o.nr. B-0883

LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen personeel

Import Cojabé b.v. 1940 Export
Afd. Reiniging- en onderhoudsproduKten vraagt:

Actieve Agenten
voor verkoop o.a. aan grootverbruikers, waaronder vaste

kliënten en pionieradressen. Onder zeer gunstige provisie-
voorwaarden. Brieven te richten aan:

Cojabé b.v. Postbus 128, 3760 AC Soest.

Continental Executive Services
vraagt voor zakenwereld representatieve dames tot 35 jaar

voor hostessfunktie op NIVEAU. Hoge salariëring gega-
randeerd. Bel 045-716650 of schrijf CES. Postbus 644,

6400 AP in Heerlen.

Dagblad "De Telegraaf"
zoekt op korte termijn aktieve

bezorg(st)ers
voor werkzaamheden in: BRUNSSUM en HOENSBROEK.
Informatie over de aard van de werkzaamheden en de ver-
diensten kunt U krijgen onder tel.nr. 045-251875.

BASIC HAIR zkt. op korte termijn
Kapper of Kapster
Voor uitbreiding van een team.

Schrif. soll. met pasfoto richten aan:
Saroleastr. 3, 6411 LR, Heerlen.

Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het
bezorgen van huis aan huis

reclame op zaterdag
Goede bijverdienste!!

Euro Flyer drukwerkverspreiding, tel. 046-743055.
Gevr. full-time medewerker (ma t/m vr) voor
Texaco-tankstation Kroes

Keulseweg te Heerlen. Werkzaamh.: Verrichten van pomp-
diensten eenv. adm. handelingen, onderhoudswerkzaamh.

Opleiding: Mavo-niveau. Leeftijd 20-22 jaar.
Schrift, soll. t.a.v. Dhr. L.G.M. Kroes, Schaesbergerstr. 51,

6467 EA Kerkrade.
Jong en dynamisch danscentrum in zuidelijk Z-ümburg zkt

Dansdocent(e)
(Part-time mogelijk full-time)

Tevens gevraagd
Disk-Jockey

Kennis van moderne muziek en stijldansen vereist.
Br.o.nr. B-0873, L.D. Postbus 0873, 6401 DC Heerlen.

Als U tussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van auto en
telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis op-
leiding tot:

Vertegenwoordiger/ster
waarbij U tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt,
en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt ko-
men. Ervaring is niet vereist. Uw brief, met genoten oplei-

ding etc. wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Avesta Nederland B.V. Postbus 107, 6000 AC Weert.

PTT Post Heerlen
vraagt

tijdelijke krachten M/V
voor het uitvoeren van bestelwerkzaamheden. Personen in
bezit van grootrijbewijs en vakbekwaamheidsdiploma
CCV-B genieten de voorkeur. Uw sollicitatiebrief kunt u

vóór 23 maart zenden aan:
PTT Post, t.a.v. dhr. A. Hollanders,
Postbus 99100, 6400 NA Heerlen.

Vierhand Huis aan Huis vraagt met spoed
Bezorgers

in Urmond en Beek. Eventueel interesse bel: 046-512332.

Leerling naaister
gevraagd, leeftijd plm 18 jaar.

parttime medewerkster
gevraagd voor enkele uren per week.

Hanro
gordijnatelier. Tel. 045-216740.

Sandérus & Partners B.V.
vraagt voor relatie: met spoed: voor Z-ümburg

Adviseurs
i.b.v. auto en telefoon. Bereid ook in de avonduren te

werken. Basis loon en hoge prövisieregeling.
Schrift, reactie aan Neringpassage 121, 8224 JBLelystad

Wij hebben een
Topprodukt

Wij bieden een
Topinkomen
Wij zoeken daarom

Topverkopers m/v
voor ons uniek en goed te verkopen reclame-object.

Na gebleken geschiktheid, vast dienstverband
en goede emolumenten.

Middelbare opleiding, leeftijd boven 30 jaar,
i.b.v. telefoon en auto.

Maar de echte vereisten zijn bij ons:
durf, doorzettingsvermogen en de wil om te slagen

en veel geld te verdienen.
Inl. Graficom, tel. 046-510611 b.g.g. 045-230122.

(vanaf maandag 9.00-14.00 uur)

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Wij zoeken een enthousiaste
Binder m/v

die creatief is en zelfstandig kan werken. Onze voorkeur
gaat uit naar iemand tussen de 20 en 30 jaar. Voor een
vakman/vrouw die zich hierin terug vindt, bieden wij natuur-
lijk een goed salaris en een prettige werkkring. Soll. kunnen
schriftelijk en mondeling na telefonische afspraak
Bloemisterij Stoelinga, Oude Landgraaf 14 -A,
6373 BA LANDGRAAF, tel. 045-311549.
Video-sexclub in Maastricht
vraagt nog enkele leuke
MEISJES. Ook voor het
weekend. Intern mogelijk.
Tel. 043-211620.
BUITENDIENSTVERKOOP
eigen auto en tel., min. 27 jr.
hoog inkomen en onkosten-
vergoeding. 070-3547022.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR (door de week). Pers.
melden Taxicentrale Bor
Tax, Putstr. 103, Bom.
USVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Dames zoekt u een leuke
bijverdienste begin dan als
CONSULENTE/manager
met de verkoop van fantas-
tische lingerie. Geen inves-
tering. Tel. 045-231836.
MEISJES gevraagd voor
een goedlopende Club, ver-
voer gratis. Tel. 045-353241
BARMEISJES gevraagd,
vervoer gratis. Tel. 045-
-458916.
Intern, organisatie in financ.
Service vraagt met spoed
MEDEWERKERS m/v vanaf
21 jaarvoor tel. acquisitie en
verkoop; Ned./Belg./Dtsl. Er-
varing niet vereist. Mogelijk-
heid tot inwerken. Vereisten:
goede inzet, collegiaal, re-
sultaat gericht. Tel. 09-49.
241.506777 Aken.-
MEISJE gevraagd, een
weekloon, per weekend?.
Alleen bij FrimousSes, kl.
Gracht 10, Maastricht. Tel.
043-211620.
STRAATMAKERS en hand-
langers gevraagd voor werk
in de grensstreek. Neder-
lands verzekerd, Braam b.v.
Staringstr. 105, Heerlen.
Tel. 045-415420.
Gevr. SCHILDERSGEZEL-
LEN. W. Severich, Aachen.
Tel. 09-49.241-81471. .

La. Mart. Fastiion

GROOTHANDEL
TEXTIEL
I

Gespecialiseerd in
T-sbtrts, polo'sen

sweaters e.d.

Ook voor uw
texttelbedrukkmgen

Bsstellingen tussen
16.00en 19.00uur

Tel. 046-751161 s«s»

Nieuw. Diamond-escort
vraagt MEISJES. Tel. 043-
-639433.
Gevr. AUTOVERKOPER,
ervaring vereist, moet zelf-
standig kunnen werken,
zeer goed salaris. Garage
Wolters, Heerlenerweg 39,
Sittard. Tel. 046-520303.
THUISWERK: goede bijver-
dienste voor dames en he-
ren die een vlotte babbel
hebben, commercieel ge-
voel en doorzettingsvermo-
gen bezitten. Inl. Graficom,
045-230122, v.a. maand.
9.00-14.00 uur.
Gezocht jonge MENSEN 18/
25 jr. voor directe verkoop-
activiteiten. Zeer hoge ver-
diensten. Min. ’l.OOO,- p.
wk. Bel-nu 023-277160.

|||||f*: tVrqficictt! ||8
Hartelijk gefeliciteerd met jui

25-jarig huwelijk
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De kinderen J
Pap en Mam proficiat

-<-*. JË____^^_B -Ammm r̂ _f__

Pap met je 60e verjaardag en jullie met het 35-ja^
huwelijk van: kinderen, kleinkinderen en orng>j

Proficiat !! Hiep hiep hoer»
Nellie 70 jaarj

wk . A^ÊÊÊêSSÊmm\. jK|***-*BSS***^**»M

\ *

Eindelijk 50 Henkie, Annie, Kjj
Oog al werste murge cc Christa, Anouk, Kjjja
jeurke ouwer doe bliefs vuur Piccolo's in het LH
mig ummer jet APAATS! Dagblad zijn groot H
Proficiat, diene 1.62 SULTAAT! Bel: 045-1

Voor onze exel. LINGERIE
zoeken wij nog verkoopsters
voor in de avonduren. Zelf
tijd indelen, geen investering
goede verdiensten en bege-
leiding. Voor meer informa-
tie bellen nmaar kantoor
046-529012 of naar Erica
Kuiper 04130-63236.
BEZORGERS gevr. v.a. 15
jr. in Hulsberg, Schimmert,
Kerkrade, Geleen, Maas-
tricht (St. Pieter, Scharn),
Heerlen (Passart, Weiten en
Heerlerbaan). Tel. aanm.
Limbra Reclameservice
08850-21428.
THUISWERKERS gevraagd
Verzorgen van mailing.
Goede verdiensten. Inl.
STIS, Pb. 1141, 6040 XC
Roermond (Gefrankeerde
en aan uzelf geadresseerde
antwoordenvelop bijsluiten).
Ondernemende pers. gevr.
voor het opzetten van 'n
HOME-ENTERTAINMENT
club met een uniek marke-
ting-systeem. Bel voor info:
046-523887/043-638442.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Met spoed gevr. P_]
LEIDSTER, 2 ochtenöjj
week, tegen kleine f
ding in centrum Hee^045-423384. J

WoningruHJ
Beneden/Galerij-woni"j
K'rade-Ché vremontj-j
te ruil teg. EENGEZH
NING teg. beloninfl
045-452336. /1

Kamers .— —flTe huur studenten H
centrum Heerlen. Te'
725143. A
Jongeman zkt per I'|i
WOONRUIMTE in/°U
Maastricht, hr. tot JZ
mnd. Tel. 05780-15lj>
Mooie ruime
KAMER te huur p* ]|
Inl. Limburgiastr. 39<
len. Tel. 045-721037^
H'HEIDE, kamer Wj
voor net persoon, ’ ,
mnd. Tel. 04492-474 U
Twee nette Friezen 1
WOONRUIMTE inj
stricht 043-633852 Pjgj3

; Landbouw en Veeteelt
Steeds te koop:

Melkquotum op pachtbasis ]
van 4,06% tot 4,35% vet, afkomstig uit Brabant, G-3"]

land en Limburg! Voor informaties:
Van Willigen Vuren

Tel. 01830-30066 en 30345.
Wij hebben momenteel nog enkele Ferrari 2-wieMiJ
kers in de oude kleur, tegen sterk gereduceerde p%I
wel diesel als benzine machines, doe er uw voord^NIEUW: Dynamark maaitrekker 10 pk met vangbak, "

pleet nu ’ 3.895,-. n I
NIEUW: Ingersoll tuintraktoren, volledig hydraulis^J
gedreven met meer dan 40 aanbouwwerktuigen, <^mogens van 12 tot 20 pk zowel benzine als diesel, u
Bezoek onze showroom, ook voor gebruikte tuinma^

Lozeman Tuinmachines BV
Markt 14,Lottum. Tel. 04763-2341. _S

Te koop:
Ford 9700 4-wd
Ford 7700 Scab
Ford 6610 LPcab
Ford 4600 Scab

Ford 4100 Timcab
Ford 3055 Beugel
diverse 2- en 3000

IHC 644 Fritzm. 711
IHC 724

Holder A5O cab
Holder A4O cab

Mech. bedrijf
J. Hermans B.V.

Schimmert.
Tel 04404-1224 / 1333. Vert.

G. Nicolaes, 045-752256

Gazonmaaiers.
Nieuw en gebruikt tegen

zeer scherpe prijzen.
Tevens ook onderhouds-
beurten. J. Hermans B.V.
Schimmert. Tel. 04404-- 1333
New Holland hakselaar

type 1900
Vicon Silage pers HP 1600,

bwj.'BB
Mengele Ladewagen 370
Votex Frontklepelmaaier

Kongskilde 3 schaar ploeg
(demo)

Lengerich mestwagen
6 tons

Schrijver u snijder met
hefmast

Rumpstadt vaste tand 11 T
Rabe vaste tand 9 T

Rumpstadt 2 schaar ploeg
Agrator Frees AR 2100

(demo)
Urgent sproeimachine

600 Itr 18 mtr
PZ cirkelhooier HS 360

PZ hark CZ 330
Mech. Bedr.

J. Hermans B.V.
Schimmert. Tel. 04404-

-1224/1333. Vert.
G. Nicolaes 045-752256

Tuinfrezen
van klein tot groot leverbaar
tegen zeer speciale prijzen
en goede service. Al vanaf

’ 899,-. J. Hermans B.V.
Schimmert, tel. 04404-1224

/1333

Te koop 1 PZ _Ü
STRELER (hoO^J
Twee 2-jr. Swifter i*l
zwpegervrij, v. vrucf 1^
Tel. 04405-3136. __^A
Te k. 1e kwal. £iBOOMPI-ANTEN, V'
en P.Omorika, spec- PÜ
P.Abies. Rompelberg ,
Tel. 043-645365.
Te k. 2-paards Tf^met alle papieren, i.zj&

’ 2.750,-. Tel. 04746Jff
WEILAND te h. ofteI*.'
omg. SPAUBEEK, fM
stalling voor pony's,
04493-5343. Sj
Te koop Monozentra .;
rijige BIETENZAAI^1NE; 1 Gruse 4-rijigeJ
met bunker, zeer 9v
Grimme europa S ""fJbunker; 1 A.V.R. "&'j
rooier met rolbunkef J
goed; een 8 mtr. tra^teur 60 cm band; * 1
tandcultivators 3-ba.^ffNeven BV, Bunde. Te'-
-641234. 4
Te~koop oude BOER^^,
Echterstr. 41, Echt. A
BOOMGATEN, boren, j
len mesten, sleuven 9j
vloeren slopen enz. doj|
voor u met Bobcat. "|
045-444917. A
Gratis afhalen PA*Pj
MEST. Ganzeweide
Heerlerheide. A
Te k. 10.000 kg VO^',
BIETEN. Tel. 0449Q_S}?\
PAARDEN en Pony's. *)
verkoop. Hoeve de rv> I
berg. Inl. Ben Boessen
043-641929. A
Te k. DIKBILPINKEN A
tot 15 mnd en stierei1

04459-1729. A
Te k. 2-rijige AARDAH
POTER en kunstmes»
ier. Tel. 04405-1303^^1
Te k. prima 3- en 4JJ*RIJPAARDEN. Tel. u ,
84117. _^A

Voor Piccolo's
2ie verder pagina*'



DOOR HAN BRINKMAN

SITTARD - Heel even is hetr °og, als de fotograaf met direc-teur Hendrick Femer naar bui-
den gaat. Fier wappert de vlagooven het hotel, dat deel uit-maakt van het sportcentrum, tenoosten van Sittard, dichtbij degrens met Duitsland. „De vlag

zeker wel halfstok?" plaagt
rje fotograaf. Een abrupte reactie

0lgt: „Om de dooie dood niet,"
Slelt Femer strijdlustig.

" Directeur
Femer voor de
hoofdingang
van het
Sittardse
sportcentrum:
„Ik denk dat
wij méér
sportcentrum
zijn dan
Papendal."

Foto: PETER
ROOZEN

bioscopen

" HEERLEN
Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en ,
21 uur, za zo ook 15.30 uur. De I
Reddertjes in Kangoeroeland, za i
zo wo 14 uur. Rivoli: JFK, dag. i
20 uur, za zo ook 14.30 uur. j
Maxim: De Johnsons, dag. 18.45
en 21 uur. za zo ook 14 en 16.15 I
uur. Hs:The princeof tides, dag. «14 18.30 en 21.15 uur. The Ad- >dams Family, dag. 14.15 19 en j
21.30 uur, za zo ook 16.15 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's j:dead, dag. 18.45en 21 uur, vr ma j
di do ook 14.30 uur, za zo ook s
j 16.30uur. De Notenkraker, za zo?!;: 14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.*;
Fievel in het Wilde Westen, za zo j
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.'i
Ricochet, dag. 21 uur. Curly Sue, j
dag. 14.30en 18.45uur, za zo ook i
16.30 uur. Dead again, dag. 18.45 !
en 21 uur, vr ma di do ook 14.30 j
uur. Filmhuis de Spiegel: De 'l Provincie, vr zo 21 uur. Prospe- j

I ro's Books, za 21 uur, zo 16 uur.

" SCHAESBERG
Autokino: Don't teil Mom the
babysitter 's dead, vr za 20 uur,
zo 20.30 uur. Hot Shots, vr za
22.15 uur.

" KERKRADE
Wijngrachttheater: Delicates-
sen, wo 20 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, vr t/m zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
za zo wo ook 14.30 uur. De John-
sons, vr t/m zo 18.30en 21.15 uur,
ma t/m do 21 uur. Babar, za zo
wo 14.30 uur. Hot shots, vr t/m
zo 18.30 uur. za zo wo ook 14.30
uur. Barton Fink, vr t/m zo 21.15
uur, ma t/m wo 21 uur. JFK, dag.
20 uur, za zo wo ook 14 uur.
Ciné-K: Frankie & Johnny, dag.
21 uur. Cinema-Palace: The
prince of tides, dag. 18 en 21.15
uur, za zo wo ook 14 uur. Dead
again, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
ook 16.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, vr t/m zo
16.45 en 21.30 uur, za zo wo ook
13.45 uur, za zo ook 16.15 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
wo 14 uur. Shattered, ma t/m do
19 en 21.30 uur. Lumière: La
captive du desert, dag. beh. ma
20 uur. Thomas More, ma 19.30
uur. Max Havelaar, dag. 20 uur.
Merci la vie, dag. beh. ma 22 uur.
Bagdad Café, ma 19.45 uur. Hal-

I faouine. vr za 23 uur.

" GELEEN
Roxy: Shattered, dag. 20.30 uur.'
De Johnsons, dag. 20.30 uur. Ba-
bar, za zo wo 15 uur.

" SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Frankie & Johnny,
dag. 20.30 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: Les soeurs
Brontë, vr 20.30 uur. Misery, za
19 uur. Birdy, za 21 uur. Silence
of the lambs, za 23 uur. De Pro-
vincie, wo 20.30 uur.

" ECHT
Royal-Microßoyal: Ricochet, vrE t/m zo 20.30 uur, zo ook 15 uur.
Hot Shots, vr t/m zo 20.30 uur.
The Addams Family, zo 15 uur,
ma di 20.30 uur.

" ROERMOND
Royaline: The Addams Family,
vr t/m zo 19.30 uur, zo ook 14.30
uur. Doe Hollywood, vr t/m zo
21.30 uur, ma t/m do 20.30 uur,
zo ook 16.30uur. Filmhuis Roer-
mond: De Provincie, do 20.30
uur.

" VENLO
Perron 55: De Provincie, za 20
uur, di 20.30 uur.

in de theaters

HEERLEN:
- za. 14/3 en zo 15/3: Charles Hennen
Concours (za 10.30-16 uur, zo
10.30-16.30 uur en 19-21.30 uur).
- zo. 15/3: Sirkel, Frans Malschaert
met het kindertoneel 'Goud' (14.30
uur).
- di. 17/3: Nederlands Dans Theater.- wo. 18/3: Opera van Krakow: I Pag-
liacci/Cavalleria Rustica van Leonca-
vallo/Mascagni.

KERKRADE:- zo. 15/3: Kerkraads Symfonie Or-
kest.- wo. 16/3: St. Jeugdkomedie Am-
sterdam met 'Hoe verzin je het. Voor
kinderen vanaf 7 jaar (14 uur).

MAASTRICHT:
- za. 14/3: muziektheater Passio Dia-
boli door het Ensemble Contraint.- 20. 15/3: 'Blokletters', jeugdvoor-
stelling door Cees Brandt. Voor kin-
deren vanaf 3 jaar (14.30 uur).
- zo. 15/3:zondagmiddagconcert met
Maastrichtse Conservatorium Big
Band onder leiding van Adri van Vel-
sen (15.30 uur).
- zo. 15/3: kamermuziek met Hans
Woudenberg, cello en Peter Luit, con-
trabas.
- di. 17/3: Cabaleria Rusticana/I Pag-
liacci, opera van Mascagnien Leonca-
vallo door Opera Krakow.- wo. 18/3: lunchconcert met Esther
Apituley, altviool en Fred Olderburg,
piano (12.30 uur).

SITTARD:
- za. 14/3: Tour de Chant met Johan
Verminnen.- zo. 15/3: Circus Custers, Husse & de
Reus (14.30 uur).
- di. 17/3: 'Brutale Winterbekentenis-
sen', komedie van Paul Haenen met
Ton Lutz, Arm Hasekamp en Inge-
borg Elsevier.

ROERMOND:
- di. 17/3: Frühling in Wien, program-
ma met André Rieu en het Johann
Strauss Orkest.

WEERT:
- za. 14/3: De Big Band van het Maas-
trichts Conservatorium (20.15 uur).- di. 17/3: soloprogramma van Youp
van het Hek in 'Alles of Nooit' (20.15
uur).

AKEN:- za. 14/3 en di. 17/3: Tosca van Gia-
como Puccini (19.30 uur).
- za. 14/3, zo. 15/3, di. 17/3en wo 18/3:
Karate Billi kehrt zurück,Klaus Pohl.- zo. 15/3: 'Aquarium', een dansstuk
van Thorsten Muller en Leonhard
Delnui (21 uur).
- zo. 15/3 en wo. 18/3: de operette
Wiener Blut van Johann Strauss (zo
15 uur, wo 19.30 uur).

Tenzü anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur

Directeur Femer legt uit dat het
J-ios aanvankelijk een flinkewon van inkomsten betekende:

sportopleiding Cios en tweewoonflats voor studenten, dieeveneens eigendom van derdenzijn.

e berichten dat de provincie deJaarlijkse subsidie wil terug-
raaien, zijn ingeslagen als een°om. De directie heeft gistermid-

dag ijlings het personeel geïnfor-meerd over het onheilspellende
Bezuinigingsplan. Vijftien men-
jen werken er in vaste dienst,

zijn er 15 tot 20 op-roepkrachten, want het leiden
*an een sportcentrum, dat het
zeker ook moet hebben van za-eiijke bezoekers, is seizoensge-voelig.
D.e bezuiniging kan dramatisch
UltPakken, maar van een teneer-geslagen sfeer is geen sprake.
want de directie vindt dat wel
degelijk naam is gemaakt.
rtet sportcentrum in Sittard iseen omvangrijk complex dat be-
staat uit een serie gebouwen (ho-
el, restaurants, vergaderruim-
en), een sporthal en een reeks
sportvelden. Op het complex ligt
onder meer ook de - zelfstandige

Volgens Femer is er nu sprake
van een verhouding 50:50. De
helft van de bezoekers komt uit
de sport; de rest bestaat uit za-
kenmensen. En om de interna-
tionale faam van het sportcen-
trum te illustreren, geeft de
directeur het voorbeeld van een
Zweedse zakenman die laatst in
Sittard op bezoek was. „Hij
bleek penningmeester te zijn van
een Zweedse atletiekclub, was
nog nooit hier geweest en had
via via van ons sportcentrum ge-
hoord."

Om zowel aan de zakelijke eisen
als die van de sportwereld te
kunnen voldoen, waren flinke
investeringen noodzakelijk. Er
kwam een modern hotel (32 ka-
mers) en de vergaderaccommo-
datie werd gerenoveerd en uitge-
breid. Miljoenen guldens aan
investeringen werden in het
sportcentrum gestoken, voor een
fors deel betaald door de provin-
cie.

Het sportcentrum in Sittard ging
de zakelijke markt op. Dat was
overigens niets bijzonders, want
ook de andere sportcentra in Ne-
derland moeten op dezelfde
manier het hoofd boven water
houden. Ook Papendal, dat lan-
delijk - wel- een volledige erken-
ning geniet.

verhuur van sportvelden, voe-
ding van de intern gehuisveste
studenten en de zomerexploita-
tie van de studentenkamers.
Sommige van deze inkomsten
vielen jaren geleden echter weg
en geleidelijk groeide ook de
overtuiging dat andere bronnen
aangeboord moesten worden.
Uiteraard om de tamelijk onren-
dabele kosten van sportactivitei-
ten te dekken.

„We hebben tien jaarvoor de in-
vesteringssubsidie gevochten, in
feite dus om de nationale status
te krijgen. Maar Papendal en het
KNVB-sportcentrum in Zeist

subsidies worden verstrekt. Fe-
mer vervolgt: „Papendal krijgt
naast een exploitatiesubsidie
ook investeringssubsidies. Ze
hebben dus praktisch geen kapi-
taalslasten. Wij krijgen alleen
exploitatiesubsidie. Nu zijn we
officieel complementair aan Pa-
pendal."

Het stoort hem juist daarom dat
Sittard nooit de volledige erken-
ning als nationaal sportcentrum
heeft gekregen. Die erkenning
wordt vertaald in de mate waarin

Dat de (nationale) sportcentra
ook actief zijn in de werving van
zakenlieden, is dus niets bijzon-
ders. Papendal heeft zelfs meer
inkomsten uit de zakelijke sector
dan uit de sportbezoeken, weet
Femer: „Ik denk dat wij méér
sportcentrum zijn dan Papen-
dal."

verzetten zich daar natuurlijk
voortdurend tegen. Want het
maakt wel verschil of er twee of
drie uit één ruif eten."
Op dit moment vertoeft de Egyp-
tische handbalploeg in Sittard,
ter voorbereiding op de komen-
de wereldkampioenschappen.
Femer somt voor de vuist weg
wat landen uit Europa en daar-
buiten op, waarvan sportclubs
het Sittardse sportcentrum feil-
loos weten te vinden. „Interna-
tionaal scoren we goed. Het is

een kwestie van contacten heb-
ben in het wereldje van de sport-
makelaars," zo licht hij tijdens
het interview toe. Zelfs de ploeg
van Koeweit komt dit jaar, na
een gedwongen afwezigheid,
weer terug.
Het is nu zaak voor het Sittardse
centrum om de sport even opzij
te zetten en de politieke, kortere
weg naar Maastricht te vinden.
Voordat Provinciale Staten een
definitief besluit over de subsi-
die hebben genomen.

Van onze verslaggever

Strijd om beter bestaan
van boeren in Guatemala

Maria delRosario in de bres voor mensenrechten

del Rosario Toj, „omdat er nog an-
dere grote problemen in ons land
zijn zoals de onderdrukking van
grote bevolkingsgroepen. De boe-
ren kunnen niet leven van de op-
brengst van hun stukje grond. Dus
moeten zij op de koffie-, suiker- of
katoenplantages gaan werken tegen
een hongerloontje. Industriële pro-
ducten kunnen zij niet kopen om-
dat de prijzen te hoog zijn."

Op de CUC is in de eerste helft van
de tachtiger jaren sterk 'gejaagd'
door militairen en doodseskaders
zodat nog weinig overbleef van de
basisgroepen en aanverwante orga-
nisaties. „Sinds 1986 zijn wij echter
opnieuw in de openbaarheid getre-
den", zegt Maria del Rosario, „om
de organisatie opnieuw op te bou-
wen en te verbreden. We zijn nu de
belangrijkste boerenorganisatie."

maakt nu een rondreis door West-
Europa. Na Nederland bezoekt zij
nog België en mogelijk Spanje. Zij
heeft tot taak internationale organi-
saties (o.a. de Verenigde Naties) te
informeren over de schending van
de mensenrechten in haar land.

(26i LEN ~~ Maria delRosario Toj
la ' vertoeft momenteel in Neder-
tüs °m aandacht te vragen voor de
in o rabele toestand van de boeren
de Uatemala. Zij is verbonden aanrjrjpn^ernationale boerenbeweging
nj,) (Comité de Unidad Campesi-
hee'fï " een internationaal kantoor
In h in llet aangrenzende Mexico.
ten et.kader van de landelijke vas-
lanri C j1.e bezoekt zij groepen in ons
aant Zich het lot van de boeren
ien en en steun wil'en verle-
te aan het werk. Gisteren was zij
Hee aSt D** de Redemptoristen in

Cljr
Un eist een rechtvaardiger verde-Se^ Van de grond en betere salaris-. Voor de boeren. „De zaak van de
Snfren is een beetje onderge-

eeuwd", zegt de Indiaanse Maria

De CUC richt momenteel vooral de
aandacht op de boeren die werk-
zaam zijn op de grote exportplanta-
ges aan de zuidkust. Daar werken
ongeveer 65.000 mensen tegen een
hongerloontje. De actie is gericht op
betere leef- en werkomstandighe-
den van deze werknemers. CUC
heeft vooralsnog de hoop gevestigd
op een akkoord tussen regering en
militairen enerzijds en het gewa-
pende verzet van de UNRG (Revo-
lutionair Verzet voor de Eenheid
van Guatemala) anderzijds.

Maria del Rosario Toj vecht al der-
tien jaar voor betere leef- en werk-
omstandigheden van de boeren.
Aanvankelijk vanuit haar geboorte-
plaats Santa Cruz del Quiché, maar
sinds driejaar vanuit het kantoor inMèxico-Stad. Regelmatig keert zij
terug naar Guatemala, maar de reis
is niet van gevaren ontbloot. Zij
komt altijd in gezelschap van ande-
ren, probeert zo discreet mogelijk
haar werk te doen en zich zo min
mogelijk in het openbaar te verto-
nen. „Ik ben persoonlijk nog niet
bedreigd, maar ik weet wel dat ik
bij de onderdrukkers ergens op een
lijst voorkom. In mijn geboortedorp
laat ik me daarom liever niet zien.
Ik ben er pas twee keer geweest
sinds mijn vertrek."

Gevaar

Volgens Maria delRosario Toj is de
onderdrukking van de boeren niet
meer zo massaal als in de achterlig-
gende jaren, maar wel selectiever.
„De repressie richt zich nu vooral
op de boeren- en andere leiders. De
hele bevolking leeft in angst. Als je
eens vrijuit je mening verkondigt
kun je de volgende dag al opgepakt
worden." De Guatemalteekse

Een van de grote wensen van CU-
Cis een eigen kantoor te kunnen
betrekken in Guatemala. „Dan krij-
gen we eindelijk eens een ruimte
om met groepen en andere organi-
saties te vergaderen en kunnen we
ook beter en directer aan de slag."
Maria del Rosario Toj hoopt dat de-
ze wens met steun van de landelijke
vastenactie snel realiteit zal wor-
den.

Vastenactie
voor Indianen
HEERLEN - Thea-
ter Manifest voert
zondag 22 maart het
stuk 'Dans tegen de
dood' op. Het toneel-
stuk vindt plaats in
de kleine zaal van de

Stadsschouwburg te
Heerlen om 20.00
uur.
Met het stuk willen
de Stichting Open
Deur en de Werk-
groep Landelijke

Vastenaktie Oostelij-
ke Mijnstreek de
aandacht vestigen
op 500 jaar onder-
drukking van de In-
dianen in Latijns-
Amerika.
Toegangskaarten
zijn verkrijgbaar a
vijftien gulden bij de
Stichting Open Deur
in Brunssum en aan
de kassa van de
Stadsschouwburg in
Heerlen.

(ADVERTENTIE)

'CHELATIE-
THERAPIE'
ler voorkoming en herstel
van hart- en vaatziekten.
U.W.B.M. Keulen,

cardioloog

Prijs f.lO,-

E DtKwlenKltnlekJ
Te bestellen bij:

Dr.K©ulen Kliniek
Burg. Cortenstraat 26,
6226 GV Maastricht.

Tel. 043-623474

Hmburgs dagblad Limburg

De Guatemalteekse Maria delRosario Toj. Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

JPjSI ■ Nepal tapijten, met originele
***C9w randmotieven en in pasteltinten, zijn
Sfc*jy afgestemd op de huidigewoontrend;
'jJiïf kunnen zowel ln een modern alsklassiek
'f interieur wordentoegepast.

HUB. DOLS &CO
SttuU4üuU t9OS tyavuutt vaat iuAgdteit I
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Echte nationale status bleef voor Sittard uit

Internationaal
scoren we goed'

Zon dertig jaar geleden werd in Sittard een
sportcentrum gevestigd. Aanvankelijk nog relatief

bescheiden van omvang en bedoeld voor
sportactiviteiten op provinciaal niveau. Maar sinds
circa tien jaar wordt gestreefd naar het optillen van
het sportcentrum naar nationale allure. Een soort

Limburgse versie van Papendal.
Miljoeneninvesteringen volgden, in uitbreidingen,

renovaties en nieuwbouw van een hotel. Om aan de
eisen van de sportwereld tekunnen voldoen.

Ondertussen heeft het sportcentrum internationale
bekendheid verworven, maar is de - volledige -landelijke erkenning uitgebleven. De provincie vindt
nu dat de doelstelling niet behaald is en stelt -

aangespoord doorbezuinigingsdrift - plotseling de
jaarlijkse subsidie van ruim 600.000 gulden ter

discussie. Daarmee komt het voortbestaan van het
Nationaal Sportcentrum Sittard (NSS) op lossen
schroeven te staan. Maar het sportcentrum gaat
allesbehalve bij de pakken neerzitten. „Devlag

halfstok? Om de dooie dood niet."

in hetnieuws



Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. hooi- en VOEDER-
BIETEN. Tel. 04409-1602.
WEIVEE te koop gevraagd,
ook stieren en zoogkoeien.
F. Weerts, Wijlre, tel.
04450-1577.
MURATORI rotorkopeggen,
frezen, klepelmaaiers en
hefmasten door eigen im-
port zeer gunstig geprijsd.
Tevens diverse gebruikte
machines. Collé Sittard. Tel.
046-519980.
Te koop HOOI; tev. te koop
gevr. cyclomaaier. Tel.
04405-3167, na 20.00 uur.
Te k. SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te koop Gerst en tarwe
STRO, en 2 Ha kuilmais. Tel
045-440251 na 20.00 uur.
Te koop HOOI. Tel. 04492-
-5001.

Profiteer nü van onze spe-
ciale voorjaarsactie GOL-
DONI tuinfrezen van 3 tot 19
pk. Ruime keuze uit maar
liefst 25 verschillende type's
met een compleet program-
ma aanbouwwerktuigen.
Tevens doorlopend ruime
sortering gebruikte tuinfre-
zen. Collé Sittard. Tel. 046-
-519980.

Reparaties
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-

jrantie. 045-460471
'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hobby D.h.z.

ZIJDEVERVEN voor begin-
ners, ’ 15,- per keer. Bel
voor info: 09-49.2456.1711

'(Selfkant) na 20.00 u.
1POTTENBAKKEN aan de. schijf, ’25,- p.u. (2-pers)
Tel. info: 09-49.2456.1711:(Selfkant) na 20.00 u.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en AO v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’ 675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

PW van Heugten
Speciaalzaak in

tapijttegels
(Voorraad 10.000m2)
Ook voor projecten.

Pr. Bernhardstraat 34a,
Roermond.

04750-15188
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe 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 ’ 425,-.■ Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Bedrijven/Transacties
Te koop aangeboden goedlopende, groeiende

praktijk voor fysiotherapie
omzet: DM 300.000 per jaar. Kreis Aachen, pr.n.o.t.k.
Br.o.nr. B-0862, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Beleggers Opgelet!!!
Zeer interessante belegging in garages (12)

in een nieuwbouwproject; huurders reeds aanwezig!
Voor inlichtingen: 045-223434.

Te koop
Bloemen en plantenboetiek
75m2 verkoopruimte, 90m2 werk/opslagruimte

mcl. koeling 4 m3. In grote tuin verwarmde kweekkast.
Goede buitenpresentatie mogelijk.

Huurpand met groot woonhuis ’ 24.000,- per jaar.
Ligt op A-lokatie in Geleen.

Overname prijs voor inventaris en goodwill ’ 55.000,-.
Tel, info.: 045-452731 of 046-748681 of 04405-2414.

Horeca
ondernemmers

Wenst u uw bedrijf geheel of
gedeeltelijk te verkopen en

bent u gevestigd in de regio
Zuid-Nederland.

Neem dan contact op met
Horama

Tel. 013-340301.

Horeca
ondernemmers
Bent u op zoek naar een
geschikte vestigingsplaats

in de regio Zuid-Nederland,
of zoekt u apparatuur,
personeel of inventaris.

Neem dan contact op met

Horama
Tel. 013-340301.

Te huur Herdecke (BRD)
RESTAURANT-CAFÉ, ter-
ras, zaal, kegelbaan plus
gemeub. woning. Overname
plm. ’25.000,- (50% kan
gefinancierd worden). Geen
Horeca-papieren vereist,
kennis van Duitse taal nood-
zakelijk. Debeye, Bahnhof-
strasse 22, 5804 Herdecke
BRD.

Ter overname aangeb. goed
lopende WINKEL (huur-

jpand) 60m2, in doop-jbruidssuiker-belgische bon-
|bons en zoetwaren. Gunst.
ligging in Heerlen. Br.o.nr.
B-0886, L.D. Postbus 2610
6401 DC Heerlen.
Te k. Tayler SOFTIJMACH.;
1 tap koelkastmodel; es-
pressomachine; koelkast;
tafels en stoelen; dia bakken
enz. Tel. 04499-3264.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.
BEDRIJFSHYPOTHEKEN,
wij bemiddelen voor div.
banken en slagen vaak waar
anderen falen. No cure - no
pay, zeer gunstige tarieven.
Bel ons!!! 04749-3835.
Voor uw aangifte INKOM-
STENBELASTING of boek-
houding: Belastingadvies-
buro Drs. Timmermans, tel.
045-752284.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Autoverhuur

JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

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

Auto's

Alfa
KOOPJE, weg. omst. tegen
elk aannemelijk bod te k.
ALFA 33 1,35, in uitste-
kende staat, kl. blauw, bwj.
5. '88, km. 68.000. Tel.
045-410056.
ALFA 33 1.3 S, '87, rood, als
nieuw, ’ 9.500,-. Tel.
04493-1910.
Te k. Alfa SUD 1.3 SC, bwj.
nov. '84, 85.000km, bijz.
mooi ’ 4.250,-. 045-255784
Te k. ALFA 75 2.0 Savali
met LPG, bwj. '87, spec. uit-
voering, l-vlgn., stuurbekr.,
spoilers kl. auto, ’ 18.000,-.
Tel. 04750-25923, na 18.00
uur of dinsdag geiiele dag.

ALFETTA 2.0 bwj. '82, ver-
laagd, 15" Ronal velgen, nw.
banden, APK '93, ’3.500,-.
Tel. 046-376639.
ALFA 75 1.8 lE, LPG, rood,
in nieuwstaat, 1990,

’ 18.500,-. Tel. 040-51555J3

Austin
2x Austin METRO Van 1.0
type '85, 1x APK okt '92, pr.

’ 1.350,- en 1x met defecte
versnellingsbak, pr. ’ 350,-.
Tel. 045-440873.
Te koop AUSTIN 1100
Spec, '77, APK jan. '93,

’ 1.000,-. Tel. 045-3T1730.

Audi
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.

AUDI 80, I.BS, '87, sportvel.
spec. bekled., achterspoiler,
i.z.g.st. Tel. 045-351431.
Te k. AUDI 80 bwj. 10-'B9,
kl. rood, 42.000 km, onderh.
boekje aanw. pr. ’ 26.500,-.
Tel. 045-752215.
Kanjer AUDI 90 5 cyl., 136
Pk!, bwj. '85, verlaagd, tot
km. 265.000, rev.motor.,
onderh.fakt. ter inzage,
’8.900,- mcl. BTW. Inl. di-
za. 046-517025.

AUDI 80, bwj. aug. '87, kl.
blauw, nw. model, sportvlgn.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317516.
Te k. AUDI 80 SL, trekh.,
sunr., APK 10- '92, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-464785.
AUDI 100 CC Avant, 8-'B4,
schuifd., metal.beige

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387
AUDI 100 2.3iAvant, autom.
m'B9, airco, ABS, met.zwart,

’ 29.950,-. Tel. 04906-1387

OCCASIONS
——————^—m—

Wij kunnen u een uitzonderlijke selectie Hyundai-

occasions van grote klasse aanbieden.
Aantrekkelijk geprijsd en met maar liefst 12

maanden garantie conform de BOVAG-voorwaarden.

Alle occasions van 1e eigenaar
Hyundai:
Exel 1 5 SLX sedan 1990, wit, stuurbekr ’20.000,-
Pony XP 1.5 GL sedan 1990, donk.blauwmet ’ 16.000,-
Pony XP 1.5 GLS sedan 1989, antr, sunroof ’ 15.000,-
Pony XP 1.5 GL 5-deurs 1988, wit ’ 12.500,-
PonyXPI.SGL3-deursl9BB, wit (2-maal) ’ 12.000.-
Pony XP 1.5 L sedan 1988, wit ’12.000,-
Andere merken:
Opel Kadett 1.3iLS 3-drs. 1989, d.roodm ’ 17.500,-
Seat Malaga 1 5i XL sedan 1990, blaumet ’ 17.000,-
Mazda 323 LX 1 3 sedan 1989, zilverm. alu velg ’ 15.500,-
Renault 11 GTX 5-deurs 1987, blaum met ’ 12.000,-
Ford Sierra 1.6 CL 3-deurs 1987, zilv.blauwmet ’ 11.000,-

UW HYUNDAI-DEALER:

AUTO VAESSEN
Beitel 19, Heerlen
tel, 045-424010

weg KerkiarJe - Simpelneld
Lo. Pepperrnill

BMW

BMW 324 D
bwj. '87, 4-drs. kl. beigemet.

i.z.g.st. Tel. 045-454535.
Te koop BMW 316, i.z.g.st.,
bwj. '85, Alpine wit, sportvel-
gen, verlaagd, ANWB-keu-
ring toegestaan, vaste prijs

’ 9.000,-. Tel. 043-649968.
BMW 323 i bwj. '81, zeer
mooi, veel access. Te bevr.
Spoorstr. 55, Brunssum.
BMW 518i, bwj.'Bs, LPG,
t.e.a.b. veel extra's. Burg.
Ramakersstr. 27, M' Geleen
BMW 728i, bwj. '82, met
airco. Tel. tot 16.00u. 045-
-312585 daarna 043-617699
Te koop BMW 728i, bwj. '81,
kl. beige, vraagpr. ’ 4.800,-.
Tel. 046-750067.
Te koop BMW 320, bwj. 78,

’ 650,-. Tel. 045-255922.
Te koop BMW 324 D bwj.
'87, 95.000 km, met onderh.
boekje. Tel. 045-725143.
Te k. BMW 323imodel '82,
vr.pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-214343.
BMW 728 i bwj. '82, i.g.st.,
pr. ’5.000,-. Tel. 045-
-352406, Laurastr. 2, Eygels-
hoven.
BMW 316 bwj. 1987, nieuw-
st., slechts 46.000 km, 1e
eig., trekh., 4 nw. banden,
d.blauw, ’ 20.000,-. Tel.
045-353313.
Te k. BMW 316 1800 CC,
bwj. '85, verlaagd, magn.
velgen, 5-versnell., pr.

’ 10.750,- Tel 04498-53351
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart Hrl.
Te koop BMW 528ibwj. 11-
-'B4, mr. kl. auto mog. I.z.g.st.
Tel. 046-523249.
Te koop BMW 525i, dia-
mantzwartmetallic, alarm,
buitentemp. meter, ski-fou-
draal, ABS enz., 1e part. eig.
juni 88, vr.pr. ’34.000,-,
kw.rapp. 100% in orde. Zien
is kopen!. Inl. 04746-2849.
BMW 525 ibwj. '89, blauw/
grijsmetallic, veel extra's.
Tel. 045-225349.
BMW 1602 75, 70% gerest.,
alleen spuiten, ’3.000,-.
Tel. 045-244947.

Te k. BMW 528 groenmet.
bwj. '77, i.g.st. zwart leren
bekled, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-231238.
Te k. zeer mooie BMW 316

MBoocc, 4-drs, bwj.'B7,
lachssilber. 60.000 km, verl.,
sportv., etc, vr.pr.

’ 18.000,-. 045-453296
BMW 520ibwj. '82 i.z.g.st.,
nw. 2.3 motor, veel extra's,
vraagpprijs ’ 5.300,-. Tel.
045-324708.
Te k. BMW 316i, bwj. febr.
'92, Calypso rood, ABS,
stuurbekr., radio voorber.
Nw.pr. ’ 58.000,- nu

’ 50.000,-. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-454743.
BMW 316i, 1800cc, bwj. '88,
schuif/kantd. trekh. verlaagd
v. ace., 73.000 km, vr.pr.

’ 22.900,-. Tel. 045-319635
BMW 316 bwj. '83, nw. mo-
del, antr.met., als nieuw,

’ 6.950,-. Tel. 04406-14307
Te k. BMW 520J-6 mooi,
access. APK, bwj. '83, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 04754-87662

Cabriolet
CABRIOLET VW-Golf 1600
GLS autom. 1980 met.grijs

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387

Chevrolet
Chevrolet CORVETTE, bwj.
11-'B4, kl. rood, i.z.g.st. Tel.
04498-57287.
EL CAMINO, 1978, zwart,
LPG, veel extra's,

’ 14.900,-. Tel. 045-272159

Chrysler

Chrysler
type GTS 2.2 Turbo, kl. rood
bwj. 11-88, km.st. 72.000,
vele ace., tegen een zeer

aantrekkelijke prijs.
Tel. 045-717755.

Te k. CHRYSLER Voyager
2600 LE, 1987, veel extra's,
APK 3-93, pr. ’26.500,-.
Tel. 04750-27177.
Te koop Chrysler Le-Baron
CABRIO, alle extra's, bwj.
'88, mr. 4x4 mog., tel.
045-242434.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Citroen

CITROEN-ONDERDELEN, l^P Tel'°°tógebruikt en nieuw; in- en 7 ' JUU''verkoop schade Citroen. :
May Crutzen, 045-752121 Te k. mooie Lelijke EEND,
ntr^r. mcuapi k —^T bwj.'Bl, 100% goed, APK
APK ki „rtn a*-.79' 'e* f 1 "*«».-. Te bevr.APK, kl. groen, ’2.950,-. ,

ü t '/g Sjt( 'dInl. 04450-4636. Lenesir. ia, binaro.

Te *, rr^Q r„rr^.r, v/ica e " CITROEN BK 16 RS Break,Lr F L?^ 7 n!,U" °kt* '85. wit' / 10.500., Tel.per E, bwj. 83, i.z.g.st., 04450-1450’ 2.000,-. Tel. 04451-1724. DU . aa
PiToncM cv i^ - —r~ CITROEN BK 16 TRS auto-bwj ?7 ’Bg^'' ie klas maat' <an '87' "ch,blauw-

enzr. mooi. 046-529307. jTyisOO.,
Jinp" Crln«t

OE hCX 2«°; b6n" CITROEN BK 19 GTi, wit,zme, i.g.st., bwj. 84, pr. _
orlt „c ~„«, T„.'

’3.500,- Tel. 045-210990
M o^5Q-1450

7 '^
CITROEN AX 1 1 E.bwj '89 CITROEN BK 1.6 TRS, '84,wit, zuinig, ’10.900,-. Auto ffi 7SO . o mnrl „.,, vanEngelbert tel. 04458-2918. L^gbedr 045^7.
CITROEN AX 11 RE S6, CITROEN BK 1.9 TRD, '84,rood met zonned. trekh., /6.750,.. 3 mnd. gar. van

,1.5Ó307-.06435040509740m'' * Bovagbedr. 045-2449947. ■—■ CITROEN Visa 11 RE '84,
Te k. CITROEN Visa Super 80.000 km, ’ 4.250,-. Gar.
E, bwj. '82, wit, 4-drs. APK v. Bovagbedr. 045-244947.

tJs Wvra9a^,'rii/ 7M b̂r- CITROEN Visa Club, bwj.lel 04S 221808
/ oW'B3' VfPr f'soo'- Tell ei. U4o 045-215247.

Te koop 2CV6 Special, bwj.
'83, met APK, ’ 1.350,-. Tel.
045-243773.
EEND 2 CV 6, 1983, 58.000
km., APK gek. door RDW,

’ 2.250,-. 043-649632
CITROEN BK 19 TRD, bwj.
'85, APK 3-93, wit, i.z. g.st.
De Katplants. 8 Schaesberg

CITROEN BK 14E, 6-'B5,
met.grijs, LPG, ’ 5.950,-.
Tel. 04906-1387
CITROEN BK 19 diesel, sta-
tion, 10-86, met.blauw.
’10.950,-. Tel. 04906-1387
CITROEN BK TRS, station,
11-'89, stuurbekr. met.grijs,
LPG ’ 19.950,- 04906-1387

Fiat

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's vanaf 1985
15xFiat Uno vanaf 1986
Unu Diesel beige 1986 ’ 6.900,-
Uno 45 IE nieuw model d.rood 1981 ’ 15.900,-
-2xFiat Ritmo 3-drs. en 5-drs 1987
3x Fiat Tipo 1.4 1989 ’ 16.900,-
Fiat Croma Turbo Diesel blauwmet ’ 15.900,-
FiatXl/9 Sport rood opknapper ’ 3.900,-
Opel Corsa 1.0 S wit ’ 5.900-
Opel Kadett 1.2 LS rood 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105 S groen 1988 ’ 5.900,-
Subaru Justy spec. uitv. 1.2GL 1987 ’ 9.700,-

Direktie-auto
Fiat Croma 2.OSX IE nw mod 1991 ’ 51.365,-’ 39.700,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie (tot 2 jaar)
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. Tel. 045-742121

aaaa
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

Fiat Uno 5-drs SX '88
Diverse Fiat Ritmo's 3- en

5-drs. van '85 t/m '87
Fiat Tipo 1.4DGT '91
Tipo Base 1.4 '88/'B9

Fiat Regatta stationcar t. '85
bwj. '88

Austin Mini 1000 E zwart '89
Citroen 2 CV6 '85

Opel Corsa 1.2 S '83
Renault 11 TXE '85

Suzuki Aito 5-drs. GL '88
Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83
Jaguar 4.2 6-cyl. '85
Seat Marbella '89

Fiat RITMO, bwj. '81, 50.000
km., sportvlg., nwe. banden.
Tel. 045-321553.

Te k. FIAT Uno diesel, bwj.
'87, grijs kent., met ramen,

’ 5.900,-. Tel. 04750-28793
Te k. Fiat UNO 60S, APK,
bwj. '86, i.z.g.st., vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 045-353598.
FIAT 127 1050L, 1980, APK
zien is kopen! ’ 1.450,-. Tel.
045-255784.
Fiat TIPO 1.4, 5 mnd, 5.000
km, nieuw. Auto Engelbert
tel. 04458-2918.
Fiat UNO 455, m. '87, APK,
3-drs., zeer mooi, ’ 6.250,-.
Tel. 045-454087.
Te koop Fiat PANDA 1000 S
bwj. '87. Tel. 045-717495.
FIAT Uno 455, z. mooi, bwj.
'85,' vr.pr. ’5.250,-, km.st.
77.000. Tel. 045-321216.
FIAT Uno 455, spec. uitv.,
'88, champagnemet., i.z.g.st
iedere keuring toegestaan.
Tel. 043-473258.
Fiat UNO 70 S 1300 CC, s-
bak, 5-drs., Im-vlgn., spoiler
zonnedak, get. glas, APK,
model '85, pr. ’ 5.850,-. Tel.
045-751387.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
60.000 km, pr. ’8.500,-.
Tel. 045-255784.
FIAT 127 sport, '79, APK, kl.
oranje, ’ 1.750,-. Tel.
04408-2368.
Te koop FIAT 600 (Zastava)
bwj. '78, APK 2-93. Tel.
046-753122.
Fiat UNO 45S mod. '86, s-
versn., geen roest, bwj. '85,
’4.850,-. Tel. 045-751387.

Daihatsu
Te koop Daihatsu CUORE
TX 850 bwj. '87. Tel. 045-
-417081.
Te k. mooie Daihatsu CHA-
RADE TX Turbo, bwj.'B4,
APK gek., kl. def. aan motor,
pr. ’ 3.500,-. 045-420586.
Te koop MINIBUS Daihatsu
850, 3 cyl. APK febr. '93, i.z.
g.st., pr. ’4.250,-. Roose-
veltstr. 55, Brunssum.

MW ***jpp^
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£| JURGEN HEERLEN
Nissan Micra 1.2 SL rood '90 ’ 16.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX sedan '91 ’ 28.750,-
Nissan Sunny 1.4 LX div. extra's '89 ’ 18.750,-
Nissan Sunny 1 6 SLX coupé, div. ex '88 ’ 18.450,-
Citroen AX 1.1 TRE wit '88 ’ 11.850,-
Mazda626 2.OGLX '85 ’ 9.250,-
Mazda 626 GLX coupé '83 ’ 6.500,-
Opel Ascona 1.8 S grijs '88 ’ 15.900,-
Renault 19 TR groen 89 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.3LS, LPG '89 ’ 18.450,-
Opel Kadett 1.3LS, 42.000 km '87 ’ 14.900,-
Ford Escort 1.4Bravo '87 ’ 14.850,-
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’ 14.850,-

SI JURGEN KERKRADE
T

Nissans Micrav.a '87,88.89 ’ 10.900,-
Nissans Sunny v.a '87,88,89 ’ 12.900,-
Nissan Sunny 1.4autom '89 ’ 21.000,-
Nissan Laurel 2.8 D autom '89 ’ 23.500,-
Nissan Bluebird diesel '90 ’ 23.900,-
Alfaßomeo33 1.3,wit '89 ’ 17.900,-
AudiBo I.aS, wit 12-88 ’ 25.900,-
Audi 90 2.3E, zwartm '89 ’ 42.500,-
BMWS2Si, d.grijsm '89 ’ 47.500,-
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’ 17.500.-
Honda Civic 1.5 GL sedan '89 ’ 23.900,-
Mazda 323 1,6 i GLX 4-drs. wit '87 ’ 14.750,-
Mitsubishi Colt 1.5 GLXi '89 ’ 20.750.-
Opel Kadett 1.3 S 3-drs. wit '87 ’ 13.750,-
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 ’ 14.900,-
Volvo 340 diesel 4-drs. groen '89 ’ 18.950,-
VW Jetta 1.6 4-drs. groen '89 ’ 24.250,-

-3-24 maanden garantie.
Alle auto's voorzien van nationale

autopas.

4x4 en bedrijfswagens
Nissan Patrol Wagon TO '87 ’ 37.500,-
Mercedes3ooGD(Van).wit '85 ’ 34.900,-
Nissan Patrol Turbo Highway '92 demo
Jeep Wrangier 4.0izwart '92 ’ 39 900,-

SPORTWAGENS
Nissan 300 ZX autom. rood '90 ’ 112.500,-
Nissan 300 ZX T-bar wit '84 ’ 24.500,-
Nissan 100 NXspoilerset, geel '91 ’ 36.500,-
Nissan Sunny GTI-R rood '92 demo
Nissan Sunny coupé zwart '88 ’ 20.500,-
Nissan Sunny couperood '88 ’ 18.450,-
Mazda RX 7, leer, blauwmet 88 ’ 42.500,-
ToyotaSupra3.oirood '88 ’ 42.500,-
VWCorrado 16Vpaarsmet '92 ’ 59.900,-

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500
Kerkrade: Langheckweg 32-40. industrieterrein È

Dentgenbach 045-452570 dkmo M

i \*__wm/

Ford
Te koop Ford ESCORT RS
turbo, bwj. '89, APK, alle
extra's. Tel. 04455-1213.
Te k. weg. aansch. lease-
auto Ford ESCORT 1.4 Bra-
vo, '88, wit. Tel. 045-230245

■Te k. Ford SIËRRA Cos-
worthlook, ’ 8.000,-. Tel.

■ 046-529061 na 18.00 uur.
Te k. mooie Ford ESCORT
1300, bwj. '81, APK 10-92,
vr.pr. ’2.850,-. Tel. 045-
-226546.
Ford SIËRRA 20 GL, 4-drs.
Sedan, 5-bak, kl. zilvergr.
met. m.'B9, alle extra's,
sportvlgn. schuifd. radio-
cass. enz. Geen 2e zo apart,
verk.i.st.v.splinter.nw.

’ 15.750,-. Inl. 043-254462.
FIËSTA 11 L bwj. '80 APK
'93 ’ 1.250,-; Escort 13 L 3-
drs. '81 APK ’2.250,-. Tel.
046-522132.
Ford SIËRRA 2.0 GL, bwj.
'84, 5-drs., i.z.g.st., pr.
’6.900,-. Tel. 046-516678.
Te koop Ford TAUNUS be-
stel, LPG, APK gekeurd,
’750,-. Tel. 04492-3169.
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
z.g.a.n. okt. '87, weg. auto
zaak, APK 12-92, brede
metalen velgen, metallic-
blauw, km.st. 58.000, 1e eig.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-717787.
Te k. Ford FIËSTA 1.8 die-
sel, bwj. '91, kl. zwart, spec.
uitv. o.a. get. glas, trekh. en
CD-speler etc. pr. t.e.a.b.
Info. 04498-59602.
Te k. Ford CAPRI 2.0, '78, i.
g.st. 121.000 km. APK 2-93
vr.pr. ’ 1.300,-. 045-740427
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Ford ESCORT 1.6i,
rood, bwj. '87, zeer mooi, 1e
eig. vele extra's, pr. n.o.t.k.
Tel. 045-419874
Ford ESCORT 1.3 GL t. '81,
APK 12-92, i.z.g.st., veel
extra's, vr.pr. ’2.600,-. Tel.'
045-217392, Buttingstr. 40,
Hoensbroek.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'85, i.z.g.st., APK tot '93, vr.
pr. ’6.500,-. 045-463310.
Te koop Ford SIËRRRA bwj.
10-'B6, 2.0 autom., wijn-

rood. Tel. 045-212519.
Ford ESCORT XR3i cabrio,
i.z.g.st., blauw met witte kap
pr.n.o.Lk. Tel. 04454-5441.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
Laser, met extra's, bwj. okt.
'84, 1e eigenaar, km.st.
100.000, i.z.g.st., ’6.500,-.
Tel. 043-257552.

■ Ford FIËSTA 1100, bwj. '83,
’4.250,-, i.z.g.st. Tel. 045-

-;! 725984.
; Ford ESCORT RS Turbo,

bwj. 10-'B6, veel extra's, vr.- pr. ’15.500,-. Tel. 045-

-* 720418 b.g.g. 723039.

' Te koop Ford FIËSTA, type

' '85, in zeer goede staat. Tel.- 045-275235.
1Te k. Ford ESCORT XR3i,
kleur metalicblauw A.B.S.
centr deurvergr., bwj. 6-'B6,
vr. pr. ’12.750,-. Tel. 045-
-211875 Of 215993.
Te k. witte Ford SIËRRA
Sedan 1.6 CL, 4-drs, bwj. s-
'BB, LPG, 100.000 km,
ANWB gekeurd, ’15.500,-.
Tel. 04747-2405.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
93, 5-drs., 5-bak, ’5.700,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. Ford ESCORT, KR 3 I
sept. '88, als nw., kl. wit,
verlaagd en uitgebouwd,
49.000 km, 1c eigen., aan-
trekk. prijs. V. Gronsveldstr.
16, Kerkrade-Chevremont.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 GL
bwj. '86, LPG, autom.,
schuifdak, 105.000 km. vr.pr

’ 14.500,-. Tel. 045-214307
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford SCORPIO 2.0 GL, 11-

-'BB, mod. '89, zwartmet., pr.

’ 14.950,-. 046-372443.
Ford ESCORT station 1600
D, bwj. '86, APK, pr.

’ 8.750,-. Putstr. 7, Bom.
Ford ESCORT 1.1 '85, s-
bak, 80.000 km, ’6.950,-,
v. Bovagbedr. 045-244947.
Ford SIËRRA Laser, bwj.
'86, grijsmet. centr. vergr. i.
z.g.st., elke keur. toegest.,

’ 8.950,-. Tel. 045-724331.
Te koop Ford SIËRRA, bwj.
'87, vr.pr. ’9.000,-. Tel.
045-413558.
ESCORT 1.3 GL, '84, 1e lak
ANWB mog. ’4.950,-. Evt.
15 inch 045-424128
Ford CAPRI 2.0 S V6, bwj.
'80, APK 3-93, in prima
staat. Tel. 046-528941.
Te koop Ford FIËSTA 1300
S, type '80, goede staat,
’1.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Ford ORION 1.6 L 4-drs., s-
speed, als nw., bwj. m. 1985
’5.500,-. 045-727169.
Te k. Ford ESCORT bwj. '78
APK 3-93, wit, mooi en
goed onderh. auto, 1e ejge-
naar, vr.pr. ’ 1.500,-. tel.
043-436082.
Te k. Ford SIËRRA, bwj.'B4,
vr.pr. ’ 8.750,-. Te bevr.
Kampstr. 103, 045-229796
Ford SIËRRA 16CL, '89,
LPG, 3-drs. 5-bak. d. blauw,
centr. lock, 60.000 km. mr.
mogelijk.. 04408-2368.
Te koop Ford CAPRI 1.6 GL
1978, i.z.g.st., APK tot 4-
-1992, pr. ’900,-. Bilderdijk-
str. 3, Molenberg-Heerlen.

Ford SIËRRA 2.3 CL, diesel,
6-'B5, blauw, 120.000 km.

’ 6.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. ford ESCORT PG, car-
styling, uitbouw, mcl. alarm
en centr. deurvergr. Tel.
045-214784.
FORD Escort CL, diesel, 9-
86, 4-drs., 110.000 km.
’9.450,-. Tel. 04906-1387
Ford ESCORT CL, diesel,
8-'B7, 70.000 km. 5-bak, wit

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Ford ESCORT 1400 CL, 3-
89, met.grijs, 40.000 km.

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
Ford SIËRRA 1600 CL 8-'B5
LPG, 115.000 km. ’6.950,-
Tel. 04906-1387

Honda
Te koop HONDA CR 125
bwj. '87, gerev., vr.pr.
’1.400,-. Tel. 04406-15347
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Te koop Honda PRELUDE
'80, sportwielen, ace, APK,
kl. wit, vr.pr. ’1.950,-. Mar-
grietstr. 1, Hoensbroek.
045-223411.
Honda ACCORD automa-
tiek, bwj. '80, APK 20-2-93,

’ 1.500,-. Tel. 04454-4632.
Honda CIVIC '88, rood, 1e
eig., in perf. staat. Tel. 046-
-379704. .
HONDA XL 250 RF, bwj. '86.
rood, ’ 4.800,-, i.z.g.st.
19.000 km. Tel. 045-426959
Te koop Honda JAZZ, i.z.g.
st., bwj. '84, APK, zuinige
auto, vr.pr. ’ 3.950,-. Tel.
043-649968.

Honda CIVIC 1300 bwj. '80,
APK febr. '93, vaste pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-223788.
Te k. Honda PRELUDE '80,
i.z.g.st. pr. ’2.150,-. Tel.
045-230443.
HONDA Civic 1200, bwj. 79
opknap of sloop, pr. ’ 150,-.
Tel. 04454-2202.
Honda ACCORD Aerodeck
2.0 EX, 30-'B9, 59.000 km.
LPG ’ 19.950,-04906-1387

Hyundai
HYUNDAI Pony II 1200 GLS
bwj. '84, APK juni '92, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 046-370277,
na 17.00 uur.
Hyundai PONY 1200 GL,
bwj. 84, APK, 5-drs. i.z.g.st.
’1.750,-. Tel. 045-726112.
Hyundai PONY 1200 TL, 6-
82 3-drs 90.000 km ’ 950,-
Tel. 04906-1387

Jeep

Texacars
4x4 center

Wrangier Laredo 4.2, bwj.
'88; Patrol '86/'B3; Suzuki
Softtop '91, '90; geel kent.. auto; NIVA 4x4 '88/80; Su-

zuki '85; Trooper '86
Tel. 04702-3040.

NISSAN Patrol, diesel, 1984
grijs kent. ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387 "TOYOTA Landcruiser, hard-
top, 2.4 turbo diesel, bwj. '86

’ 18.750,-. 046-519343.
Te koop Jeep WRANGLER
Laredo, veel accessoires,
type '90. Tel. 043-474012.
JEEP Renault Aro 4x4 benz.
bwj. '87, kl. rood, APK, i.z.g.
st. ’4.500,-. 045-323178.
Suzuki JEEP Vitara JLX
Comm., rood, km.st. 28.000,
mei '90, div. extras, nwpr.
’34.000,-, vr.pr. ’22.000,-.
Tel. 04750-19445.

MITSUBISHI Pajero turbo
diesel 12-'BB lang hoog grijs
kent ’ 29.950,- 04906-1387
Jeep MITSUBISHI Pajero
turbo diesel 8-'B4 grijs kent.

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
SUZUKI SJ 413 hard-top,
4-'B6, met.groen ’ 12.950,-.
Tel. 04906-1387
TOYOTA Landcruiser, die-
sel, BJ 45 lang 7-'BO

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
TOYOTA Landcruiser, die-
sel, BJ-42, 8-'B4, blauw,
90.000 km. ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387

Lancia
Lancia THEMA 5D turbo
diesel, donkerblauwmet.
'87, ’ 9.950,-. 040-515556.

Land rover
Te k. LAND ROVER 109
combi, 4 cyl., LPG, bwj. 79.
Tel. 04406-42471.

Mazda

Mazda Driessen Beek
Wegens enorm succes van deze modellen MAZDA H*
wij voor U een keur aan exclusieve occasions geseled*
Mazda 121 HB 1.1 Finish rood ;
Mazda 323 H81.3-16V GLX grijs
Mazda 323 HB 1.6i8V GLX wit ;
Mazda 323 HB 1,6i16Vwit ]
Mazda 323 F 1.6i8V LX grijs ;
Mazda 626 HB 1.8 8V LX grijs JMazda 626 HB 2.0 12V GLX groen ;
Mazda 626 HB 1.8 8V GLX blauw JMazda 626 HB exeed groen JMazda 626 HB 2.0 8V GLX bruin JMazda 323 HB 1.3 Sport wit ;
Mazda 323 Sedan 1.6igrijsGLX ]
Mazda 121 HB cabrio-top wit I

Maastrichterlaan 22-26, 6191 AD Beek.
Tel. 046-371920.

MAZDA 323 Sedan 1300 LX
bwj. 86, APK 4-3-93, auto
is nw., zien is kopen, vr.pr.
’9.850,-. Slakkenstr. 92 A,
Hoensbroek.
Te k. MAZDA 323 HB 1.5
Ensign, bwj, mrt. '89, 45.000
km, ’ 16.000,-. Tel. 04454-
-2325 na 17.00 uur.
Te koop van 1e eig. MAZDA
626 2.0 LX sedan, bwj. '88.
Brandhofstr. 59, Landgraaf.
Tel. 045-313110.
MAZDA 323 automaat, bwj.
'78, APK 8-92, vr.pr.

’ 600,-. Tel. 045-324490.
Te koop MAZDA 323, bwj.
'79, vr.pr. ’1.400,-, APK
'93. Tel. 045-223788.

Fax: 046-372099. X
MAZDA E 2200 D, gesj*|
met verh. dak, bwj. 9M
Mazda 323 HB '84 mejj
vlgn. Autobedrijf L. Bod^Bocholtz, tel. 045-44172JJ
Te koop MAZDA 626, 2
bwj. 1979, APK 9-92. v'

’ 600,-. Tel. 045-2503gtj
Te k. MAZDA 626 CPM
12V, als nieuw, rood, *|
maat met lock up, elec
men, stuurbekr. 37.000 3
mei '89, pr. ’ 27.000,-J
04406-16106 mr cabrioj^
MAZDA 626 2.0 GLX
met/ zonder LPG (1 jr-^
m. '84, 135.000 km 9
toonb., vr.pr. ’5.150,* '045-322282 b.g.g. 31596*

Mercedes
Te koop Mercedes BENZ
240 TD, bwj. '84, schuifdak/
deurvergrend./trekhaak enz.
Tel. 045-416200.
Te koop MERCEDES 280
SE, bwj. '84, auto verkeert in
nw.st., vr.pr. ’16.500,-. Tel.
046-514400.

PUNTGAVE dealer-on*
houden Mercedes 190. (
'84, 1e eigenaar, vas^:

’ 19.900,-. Tel. 045-444^
Te k. MERCEDES 3s}
bwj. '89, div. access., '-fj
Tel. 06-52117824 of -1
252497. A
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RENAULT OCCASION
12 MAANDEN

a* GARANTIE
HEERLEN >^P\KERKRADE
Renault SGT.u-b0.... '^^CSJaT "e"»" 1* 2"- $

5 GTS f. 3. '89 11 TLS-drs 69SSLtonicß-drs '89 9GTS5drs *iGTr:::::::::::::::::::::::::'87 «jns*. g
~,--1-1 no 21 GTX aut °"IIgtV:::::::::::::::::::::::::::::::::::::*! 210^^ *"%&%* _] a^wwfc::::::::::::::::::::::::::::::::::::*BTX6sS; '89 CftoflnßXiaHE.. *JlßTct^nn fll For>d EsCOft 1.4CL 8?
lïmfSSïLü 'M Pord Orion 1.6 8
21 uTL natchbacK 89 _ . <-".„,„ 0„„, „„,„„ »8
21 GTS Nevada '88 „° d±!p^i i"* 5octv 'oo Hyundai Pony 1.5 Jjï I

8MW3161"."..::::::::::::::.::::::::;::::::::::::::;::w fS^rr«l^( $
Citroen AX Image TGE 91 Tf tfCitroen 8X1.6 TRtBreak '89 £"£° «Ford Escort 1.4Bravo 89 u^°i 309 **-Prof,e'
Mazda323 I.SGLX '88 o"0,. ,„,-, — .Eu <>1
PWgeot3o9l.6-MJt '87 2e"U" 1? V

0
Peugeot 309 XL 3-drs '. .-, '88 RenauH 21 Nevada GTS J"

yit/ro M* fff Wffjlf; 4&7VM/Vöf JV£EK:
Honds Civic 1.5 iGL sedan Renault 19 GTS 5-drs.

grijsmet. 37.000km jan. 1990 lm. velgen - uitbouw - verlaagd
blauwmet. 45.000 km. sept. '89

iSBMiSiaMö» ' illilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllliuilllll«y

AUTOBEDRIJVEN KERRES
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424I Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200 rf*\

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van e^J

misdrijf, gepleegd op 1 maart en tot terugverkrijging vaJLiMERCEDES 190 E kleur groen met kenteken ND-02-"
alles ontvreemd v.a. de Nieuwe Gaasstr. 3 Simpelve"'

Inl. welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & W

Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

' 6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
Te koop MB 280 TE bwj. 82,
d.blauw, gerest. '91, alles
nieuw, vele extra's, nw.st.,
vr.pr. ’ 14.950,-. Tel.
04459-1860.
MERCEDES 200, '85, in uit-
st. staat van onderh., 4 win-
terbanden, 4 zomerbanden,
sportvelgen en extra's,
’22.000,-. Tel. 045-316402
Te koop mooie MERCEDES
190 E, bwj. 3-'B7, sportvlgn.
en diverse extra's, vraagpr.

’ 27.500,-. Garage Coza
Voerendaal.
Te koop met lichte plaat-
schade MERCEDES 190 E,
veel extra's, '87. Locht 38,
Kerkrade.

MERCEDES Coupé 280.JÏ
g.st., APK '93, bwj. ,

’ 8.500,-. Tel. 045-4571*?!
Te k. MERCEDES 19°|
div. extra's, bwj. '87. i.z-9,'
pr. ’ 26.000,-, 045-2457jy
MB 230 TE 201 motor, !j|
'84, alle extra's, i.z.g.st
046-527945. A
Te k. MERCEDES 300JJaut. groen, schuifd. Sy
vlgn. dakrail, duurste a
trekh. 7 zitpl. comb. %
’l7B,- weg. bel. ’8.5""
79, mr. mog. 04408-23g^
MB 190 D 2.5, 8-'B7. J160.000 km., ’29.9*
Tel. 04906-1387

Mitsubishi J
Mitsubishi COLT 1.4 GLX
automaat, 5-drs. '80, 1e eig.
pr. ’ 2.750,-. 045-255784.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Te koop Mitsubishi COLT 9-
82, in prima st. Tel. 045-
-441137.
Mitsubishi COLT 1.2 GL bwj.
'85, 5-bak, sportv., extra's,
pr. ’7.150,-, 046-525489.

Mitsubishi LANCER F .pd
GL, 4-drs., bwj. '83, £\'93, ’3.200,-. 045-2189*y\
In nw.st. Mitsubishi C|J
EL, bwj.'Bo, APK, ''
’ 1.650,-. Tel. 045-22677^
MITSUBISHI Space W*?
GLX, 3-'BB met.grijs 7-P5.
’21.450,-. Tel. 04906^

Morris j
-^Te k. MINI special, bw|-

100% in orde, APK mrt-
Tel./ 04498-55958.

Nissan Datsun ,
_.. __. ... -Zei

Te koop DATSUN Cherry 12
GL, bwj. '80, APK 4-92, pr.

’ 300,-. Tel. 045-459889.

Te koop Datsun BLUEBIRD
2.0 diesel stationcar, bwj.
'82, kl. grijs, i.z.g.st. van on-
derh., pr. ’2.450,-. Elisa-
gracht 25, Kerkrade-W. Tel.
045-423443.
Te k. Nissan SUNNY 13
SLX, 4-drs., bwj. 10-87,
APK 2-93, 1e eig., i.z.g.st.,

’ 13.250,-. Tel. 04454-2092

NISSAN ZX 300 '85, i"^Cruse-contr. stuurt^
electr. ra. en sp., als '1
72.000 km. 045-463376^
SUNNY Florida diesel jf
tion, 8-'B6, wit,- ’7.451-'

Tel. 04906-1387 v
Te k. Nissan 280 ZX TAl*
bwj. '80, opknapper, tfzi
ingevoerd, ’ 1.750,,
045-458093. A
Nissan PRAIRIE 1.8 G&
11-'87 met.blauw 90.00"!
f 14.950,-. Tel. 049Q6-J3g>

Oldtimers j

FORD Taunus 17M, 1966,
gaaf en compl. gedemont.

’ 2.750,-. 045-244947.
MANTA A 73 voor sloop
’950,-; A GTE 75 met werk
’2.950,-, geen APK. Hun-
necum 38, Nuth.
ALFA Romeo 2.0 GTV 72,
imp., rood, pas RDW, gar.,
mr. financ. mog., ’ 12.750,-
-v. Bovagbedr. 045-244947.

KADETT B 69, APK. £caross. techn. goed, ’ 6'^
Hunnecum 38, Nuth-Texay
SKODA Felicia cabrio, &
met hard-top en invoerP"
geen laswerk. 045-2449^/

Oldsmobile j

Te k. OLDSMOBILE <*>%
VB, bwj 78, LPG, ’ 1 7^
Tel. 045-222384.

I- IVoor Piccolo's zie verder pagina 26
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Selfkant-trein in Aken

'Als je eenmaal de weg weet valt het allemaal mee'

Theo Mestrom in de
bres voor pendelaars

Zaterdag 14 maart 1992 " 25

" Katholiek
Opnieuw laait een 'schoolstrijd'
op onder de katholieken in Lim-
burg. De vraag is: wie maakt uit
of een school zich katholiek mag
noemen? Katholiek wil in dit
verband zeggen: onderwijs en
opvoeding geven inzake datgene
wat de katholieke kerk ons te ge-
loven en te onderhouden voor-
houdt. Wie bepaalt dat? Het
antwoord luidt: Christus zelf, de
stichter van de Kerk en na hem
de apostelen en hun opvolgers
(paus en bisschoppen). Aan hen
gaf hij de opdracht: „Gaat en on-
derwijst alle volkeren en leert
hen onderhouden alles wat ik u
bevolen heb." En tot hun bemoe-
digingzei hij: „Wie u hoort, hoort
mijzelf." Tot Petrus zei hy: „Be-
vestig uw broeders in dat geloof,
als zij daarbij dreigen de moed te
verliezen, sta dan naast hen en
sterk hen".

" Theo Mestrom: „Pendelaars vergeten vaak dat de rege-
lingen in Duitsland heel anders zijn dan hier."

Foto: JAN-PAULKUIT

Papierwinkel

Europese Week
voor het bedrijf

BRUSSEL - In het kader van deeuropese Week voor het BedrijfKunnen bedrijven uit de Euregio
minder dan 500 werkne-mers, vrijdag 27 maart deelne-men aan een seminar over het

"udden- en kleinbedrijf en dere-latie van deze bedrijfstak met de
r" Ur°Pese Gemeenschap. Het se-
minar begint om 10.00 uur in hetm°tel Van der Valk te Heerlen.

Het aanvankelijke plan om met
anderen een Euregio-service
voor pendelaars op te zetten is
niet doorgegaan. Theo Mestrom
houdt zich nu vooral bezig met
het regelen van de'ziektekosten-
verzekeringen, het ziekengeld,
levensverzekeringen en gepre-
mieerde spaarregelingen (o.a. het
bouwsparen). Voor 'sociale za-
ken' verwijst hij de mensen door
naar het Europees Informatie- en
Adviesbureau (EIAB) in Gulpen.

res te ontmoeten die niet naar
voren treden als 'kenners' en
'weters', maar weten te luisteren,
de leerkrachten bemoedigen en
hen hun vertrouwen schenken.
Naar mijn gevoel is dat een goe-
de basis voor een vruchtbare
samenwerking tussen school en
parochie.
Op onze school is het zo dat de
twee jongsten van ons gezin,
groep 7 en 8, in de godsdienstles
'onderricht' krijgen van de pas-
toor. Uit hun reactie begrijp ik
dat het niet de leerstof is dieaan-
spreekt maar wèl de hartelijke
houding van de pastoor tegen-
over de kinderen. En dan komt
men in feite bij datgene wat in
de nieuwere visie op schoolkate-
chese naar voren komt: geloof-
sopvoeding is meer het doorge-
ven van een 'manier van leven'
dan van leerstellingen. Persoon-
lijk zou ik onze kinderen - wat
hun religieuze en godsdienstige
ontwikkeling betreft - met een
gerust hart toevertrouwen aan
een schoolteam, dat op eigen
wijze maar wel geïnspireerd
door het evangelie, zich gewe-
tensvol van zijn taak kwijt. Als
men kinderen de weg wijst naar
hun binnenste en daar begrip-
pen neerlegt als verdraagzaam-
heid, gerechtigheid, liefde enzo-
voorts zal ook het mosterdzaadje
van het geloofdaar kunnen gedi-
jen.

Zelf voel ik mij met hart en ziel
verbonden met de kerk. Ik ben
46 jaaren heb dus het strakke en
strenge regime bewust meege-
maakt. Er is in mij geen bitter-
heid maar wel de overtuiging dat
we niet terug mogen naar de op-
vattingen van toen. Mijn hele
leven heb ik gretig geluisterd
naar het evangelie. Met vallen en
opstaan probeer ik van daaruit te
leven. Er is in mij een zekerheid
die zegt, dat Christus extra lief-
devol en bevestigend kijkt naar
alle waarachtige mensen, die
vernieuwing binnen de Kerk
aandurven.
De ontmoetingsdag in Epen is
voor mij een blijmoedigen inspi-
rerend gebeuren geweest. En
zeker als men meekrijgt: „Vertel
de kinderen véél over Jezus,
want hij is het hart van alles,"
weet men dat de goede geest ook
aanwezig is geweest.
WIJLRE Josine Zimmcrmann-

Theunissen

Theo Mestrom heeft zich de pro-
blemen van de pendelaars zelf

eigen gemaakt. Als assuradeur
werd hij vaker met problemen
van pendelaars geconfronteerd.
Op die manier heeft hij veelken-
nis opgedaan. Tegenwoordig is
hy van alle regelingen in de
Bondsrepubliek op de hoogte.
Wijzigingen van de wetten ko-
men hem snel ter orde zodat hij
adequaat kan reageren. De ad-
viezen zijn gratis en bij even-
tueel af te sluiten verzekeringen
ontvangt hij alleen de gebruike-
lijke provisie.

dat nauwelijks. In ons land is de
voorlichting over allerlei zaken
op de arbeidsmarkt heel goed. In
Duitsland moeten werkgevers en
werknemers overal zelf achter
proberen te komen. Daar is nau-
welijks voorlichting. Zelfs werk-
gevers weten soms niet hoe alles
in elkaar steekt en zijn ook vaak
niet op de hoogte van bestaande
spaarregelingen."

„Echte obstakels of problemen
zijn er eigenlijk niet", zegt Me-
strom, „je moet alleen goed de
weg weten in de papierwinkel en
hetkost enige moeite om de juis-
te ingangen te vinden. Als het
echter eenmaal zo ver is dan
loopt het wel. Je moet niet verge-
ten dat de meeste regelingen in
Duitsland heel anders zijn dan in
ons land. lemand die in Duits-
land gaat werken realiseert zich

*-te 'Europese Week voor het be-
kijf , van 14 tot 28 maart, richt
f^n volledig op het midden- en
Kleinbedrijf. Brussel wil met de-
*e week bedrijven met minderaan 500 werknemers proberen testimuleren meer deel te nemenaan de diverse programma's vane.Europese Commissie. Op ver-schillende plaatsen worden daar-e workshops en seminars geor-
ganiseerd door diverse organisa-
"es in de twaalf EG-lidstaten.

Zomeracademie voor
kunstenaars in

Euregio Maas-Rijn

over de grenzen

Onderzoek
kansen

bedrijven
Euregio

DEN HAAG/MAASTRICHT -Op verzoek van het bedrijfsleven
en de sociale partners in Lim-
burg laat de Comissie Ontwikke-
ling Bedrijven van de Sociaal-
Economische Raad een praktijk-
gericht onderzoek uitvoeren
naar de gevolgen van de interne
Europese markt voor Nederland-
se grensregio's. Het onderzoek,
dat wordt uitgevoerd door Merit
te Maastricht, richt zich vooral
op de nieuwe mogelijkheden en
kansen voor bedrijven in de Eu-
regio Maas-Rijn-Zuid.
Daarbij wordt gekeken naar de
rol van het bedrijfsleven, sociale
partners en de verschillende
overheden om mogelijke knel-
punten in de Euregio weg te
nemen en dekansen te benutten.
De resultaten van het onderzoek
worden uiteindelijk teruggekop-
peld naar de overige zes Eure-
gio's in Nederland, zoals bijvoor-
beeld Eems Dollard, Rijn-Waal
en de Scheldemond.

In deze tijd beleven wij een die-
pe crisis in de Katholieke Kerk.
Enerzijds laat depaus niet na let-
terlijk over de hele wereld de
leer van Christus en zijn kerk te
verkondigen. Anderzijds zijn er
in diezelfde Kerk theologen en
anderen die die leer op verschil-
lende punten niet aanvaarden,
bij voorbeeld in zake de geboor-
te van Jezus uit de Maagd Maria,
de Godheid en de verrijzenis van
Christus, de onfeilbaarheid van
de paus in geloofszaken, het
voortbestaan van de mens na dit
leven enzovoorts. Daardoor is er
bij zeer velen twijfel ontstaan
over dezeen andere geloofswaar-
heden en denkt menigeen zelf te
kunnen uitmaken wat katholiek
is. Daardoor is de eenheid in ge-
loven fundamenteel gebroken.
Dat is de crisis in de kerk, welke
alleen kan opgelost worden, als
wij terugkeren naar erkenning
van het door Christus aangewe-
zen gezag in de kerk. Dat geldt
ook en in het bijzonder inzake de
'schoolstrijd. Daarbij gaat het
om de echt katholieke opvoe-
ding van de jonge generatie.
Over het katholieke karakter
daarvan kan en moet de bis-
schop beslissen en waken.
MAASTRICHT Dr. Remigius

Dicteren OFM

" Katholiek 2
Nadat ik die pagina over het ka-
tholiek-zijn van scholen goed
gelezen had, kwam ik tot de con-
clusie dat de bisschop het predi-
kaat 'katholiek' al eerder afgeno-
men zou moeten hebben, gezien
de uitspraken van de leerlingen.
Hopelijk voor de school werden
de andere lessen beter gegeven.
Arme jeugd die de toekomst in-
gaat met veel wijsheid voor dit
leven (dat maar van korte duur
kan zijn) maar geen geestelijke
bagage voor hun ziel, die eeuwig
verder moet. Wat een verant-
woording voor de opvoeders.
HEERLEN Mevrouw

Witsiers-Scholtes

AKEN - Zestig kunstenaars uitDuitsland, Nederland en België
2ullen deelnemen aan de zomer-academie in het Ludwig-Forum
'n Aken. De regio Aken houdtvaar van 12 tot 19 juli bij wijzevan proef een interdisciplinaireen internationale bijeenkomstvoor vier soorten kunst: litera-
tuur, muziek, beeldende kunsten podiumkunst. Het is de be-doeling dat dit initiatief jaarlijkswordt overgenomen door de ste-ven Luik, Maastricht en Hasselt,
waardoor de verschillende cultu-eie standpunten in de Euregio
Delicht kunnen worden.

-draagt de titel 'experimentele
poëzie en wordt geleid door de
Weense auteur Gerhard Rühm,
mede-oprichter van de 'Wiener
Gruppe'. Doel van deze work-
shop is het aanzetten tot het poë-
tisch spreken en het introduce-
ren van verschillende methoden
van lyrische tekstproductie. De
muziekworkshop van deze zo-
meracademie richt zich op con-
tra-bassisten. Onder leiding van
de avantgarde-jazzmuzikant Pe-
ter Kowald, zal er aandacht wor-
den besteed aan het verbeteren
van het traditionele imago van
de bassist als begeleidend muzi-
kant en de communicatie met
dans en literatuur.

DOOR-ERIC VAN DORST

Raad van State wil limiet
instelling geluidzones 'Beek'

Een vakkundige juryzal met me-
dewerking van de docenten een
selectie maken van 15 deelne-
mers per workshop. Geïnteres-
seerde kunstenaars kunnen
nadere inlichtingen verkrijgen
bij de regio Aken, Theaterplatz
14, tel. 09.49.241-455200.

Onder leiding van gerenommeer-
de docenten kunnen de kunste-naars creatief aan de slag, geïn-fPireerd door het thema 'elèmen-
j*n " Tijdens een grote slot-DlJeenkomst zal het publiek intaat gesteld worden de kunst-werken over lucht, water, aarde
r* vuur te bewonderen.Ue workshop over literatuur

plaats op de Bendplatz in Aken. Het is de
zesde keer dat de bedrijfsbeurs wordt ge-
houden. Met 400 exposanten is het de groot-
ste Wirtschaftsschau in Aken tot nu toe. Er
is van alles te zien van mode-artikelen tot
auto's. Voor amusement is ook gezorgd. Er
zijn modeshows, talkshows en optredens
van bands. Foto: FRANS RADE

" Ook voor spoorliefhebbers heeft de Eure-
gio Wirtschaftsschau in Aken een attractie
iyi petto. Een treintje van de Selfkantbahn
zal elk half uur een stukje spoorrails van
100 meter afleggen. De Akense consumen-
tenbeurs wordt onder het motto 'Hallo Eu-
ropa!' gehouden vanaf dit weekend tot en
met volgend weekend. De beurs vindt

Van al dat kabaal rond het ka-
tholiek-zijn van scholen begrijp
ik niets. ledereen kan weten dat
het katholiek-zijn van middelba-
re scholen al heel lang niets meer
voorstelt. Als je vraagt waaruit
dat katholiek-zijn blijkt, dan
krijg je als antwoord dat ze toch
meedoen aan Derde Wereldac-
ties en zo. Net alsof openbare
scholen niets voor de Derde We-
reld doen. In het Limburgs Dag-
blad van 11-3-92 zegt een school-
bestuurslid, dat je de katholici-
teit merkt 'aan demanier waarop
de mensen met elkaar omgaan.
De rector zegt dat de katholieke
uitgangspunten 'voornamelijk
betekenen, dat je je medemens
respecteert en in zijn waarde
laat. Gaat men op een openbare
school anders met elkaar om of
respecteert men daar de mede-
mens niet?

" Katholiek 3

Wat op die hele pagina te berde
wordt gebracht over de katholie-
ke identiteit van de school is
uiterst zwak en stelt inderdaad
niets voor. Het zogenaamde ka-
tholiek onderwijs moet eindelijk
eens eerlijk zijn en ruiterlijk be-
kennen dat men niet meer ka-
tholiek is of in de huidige situa-
tie niet meer katholiek kan zijn.
Voor daling van het aantal leer-
lingen hoeft men dan niet bang
te zijn, want die zijn nauwelijks
nog katholiek. Door dit gebrek
aan eerlijkheid voert men nu
schijngevechten met bisschop
Gijsen, maar in de praktijk krijgt
deze gelijk: de scholen zijn echt
niet meer katholiek.
KERKRADE

G. Th. van Houtert

" Katholiek 5
Op 10 maart jl. las ik in uw krant
een artikel met als kop 'MOL-
scholen niet langer katholiek.
Om te beginnen moet ik zeggen
dat ik respect en begrip kan op-
brengen voor beide partijen in
deze zaak. Immers zowel de bis-
schop als het bestuur van de
MOL-scholen bekennen kleur, ze
zijn duidelijk en geven aan waar
ze staan. Onaanvaardbaar is voor
mij dat de bisschop zijn macht
gebruikt om een reglement, dat
voor zijn collega-bisschoppen en
voor de paus acceptabel is, af te
keuren. Het mag duidelijk zyn
dat ik niet aan de kant van de
bisschop sta. Een heel ander as-
pect van deze problematiek is,
en daar heb ik persoonlijk mee
te maken, dat er besturen van
scholen zijn die met betrekking
tot de gekozen grondslag van
hun onderwijsinstelling naar
hun werknemers toe geen kleur
bekennen» Het is zelfs nog erger.
Bij de fusie die binnen het mbo
te Sittard heeft plaats gevonden
heeft er een verandering van
grondslag plaats gehad. Deze
verandering en deconsequenties
die daaruit voortvloeien zijn niet
bespreekbaar geweest. Pogingen
daartoe zijn op bijna elk niveau
tegengehouden of tegengewerkt.
De verandering was van RK naar
RK/AB en een ingewijde kan u
precies vertellen wat voor geloof
daar nu bij hoort. Van de hou-
ding van dat soort besturen grie-
zel ik. Waarom geen open ge-
sprek over deze zaak?
Het komt mij voor dat ze in ieder
geval naar buiten toe nog de
naam katholiek willen uitdragen,
maar daar toch niet helemaal
voor durven uitkomen, en er dan
maar AB achter zetten. Daar kan
ik geen enkel respect voor op-
brengen. Ik vind dat je in deze
tijd duidelijk moet zijn. Wat mij
zelf betreft wil ik er voor uitko-
men dat ik vóór katholiek onder-
wijs ben als dat gedragen wordt
door bestuur, directie en de
meerderheid van de medewer-
kers. Ik vind dat een uitdaging
die de moeite waard is. Maar de
inhoud daarvan moet niet dwin-
gend van bovenaf opgelegd wor-
den, maar in samenspraak mét
en luisterend naar mensen dieer
ook wat van willen maken. Dat
laatste is helaas in mijn werkom-
geving niet mogelijk en dat be-
treur ik. Eén van de belangrijk-
ste oorzaken is dat het bestuur
geen kleur bekent en niet duide-
lik aangeeft waar ze staan. Dat
kunnen ze in ieder geval leren
van de bisschop en hun collegae
van de MOL-scholen.
NIEUWSTADT H. Koopmans

" Katholiek 4
Niet als leerkracht maar als
'moeder' ben ik aanwezig ge-
weest op de studiedag voor
schoolkatechese, op 9 maart jl. in
Epen. Van de vele indrukken die
ik heb opgedaan, wil ik enkele
doorgeven. In het basisonder-
wijs werken heel veel goedwil-
lende mensen, die bereid zyn
zich in te zetten voor de religieu-
ze en godsdienstige vorming van
de leerlingen en wel op een ma-
nier die ten dienste staat van de
ontwikkeling van het kind. Een
positieve ervaring is het, pasto-

GELEEN - Minister Maij-Weg-
gen van Verkeer en Waterstaat
moet duidelijke limieten stellen
aan de geldigheidsduur van ge-
luidzones rond luchthavens.
Dit stelt de Raad van State in
een reactie op de concept-wijzi-
ging van deze wet, die voor een
belangrijk deel is toegespitst op
Luchthaven Maastricht. De op-
merking van de Raad van State
- voor de minister een niet te
miskennen raadgever bij wetge-
ving - kan grote financiële ge-
volgen hebben voor de verdere
ontwikkeling van Luchthaven
Maastricht.

Uit het advies van de Raad van
State kan verder worden afge-
leid dat dit college geen bezwaar
maakt tegen de bepaling waar-
mee een groot aantal ingebrach-
te bezwaren tegen de Oost-west-
baan bij voorbaat ontkracht
wordt. Het betreft protesten te-
gen het feit dat met de al jaren
lopende procedure rond de uit-
breiding van 'Beek' wordt voor-
uitgelopen op de nog niet gewij-
zigde Luchtvaartwet. Maij-Weg-
gen beoogt met de wijziging die
dit jaar nog door de Tweede Ka-
mer behandeld wordt, beroep
tegen deze gang van zaken met
terugwerkende kracht, onmoge-
lijkHe maken.

Het hoogste adviescollege van
de regering vindt ook dat de mi-
nister helderheid moet verschaf-
fen over het open einde dat de
nieuwe wet gaat creëren voor de
vaststellingstermijn van defini-
tieve zones. De Raad van State
concludeert uit haar concept-
wettekst dat de bewindsvrouw
daarvoor onbepaald veel tijd
krijgt, terwijl ze met het wets-
voorstel juist beoogt de zone-
ringsprocedure voor Luchtha-
ven Maastricht 'binnen afzienba-
re tijd' te voltooien en een rege-
ling te treffen voor de handha-
ving van de geluidzones.

Protesten
Voor de normering van nachte-
lijk geluid op de bestaande
Noord-zuidbaan wordt al elf jaar
gebruik gemaakt Van een offi-
cieuze interim-geluidzone, ter-
wijl sinds 1978 een zonerings-
plicht geldt. Met de wetswijzi-
ging wil Maij-Weggen tijdelijke
geluidzones formeel mogelijk
maken. Zo kan de bewinds-
vrouw zich nog jaren onttrekken
aan kostbare woningisolatie
rond de Noord-zuidbaan. Dat wil
ze ook, omdat deze aanvullende
isolatie volgens haar toch over-
bodig wordt na aanleg van de
Oost-westbaan. Het is de bedoe-
ling dat straks alleen daarop

In de Memorie van Toelichting
op haar wetsvoorstel schrijft
Maij-Weggen dat van tijdelijke
zones gebruikt gemaakt kan
worden, indien daarna binnen
afzienbare tijd een definitieve
geluidzone zal worden vastge-
steld. De Raad van State merkt
op dat deze beperking niet in de
concept-tekst van de wet is op-
genomen, en verzoekt de minis-
ter dit alsnog te doen.

nachtvluchten worden uitge-
voerd.
Tegenstanders van deOost-west-
baan, zoals de Vereniging geen
uitbreiding vliegveld Beek, vre-
zen echter dat als 'de tweede
baan er niet komt de nachtvluch-
ten op de Noord-zuidbaan tot in
lengte van dagen gewoon blijven
plaatsvinden boven onvoldoen-
de geïsoleerde woningen. Een
wettelijk bepaalde geldigheids-
duur van tijdelijke geluidzones,
zoals'de Raad van State vraagt,
zou deze ongerustheid voor een
deel kunnen wegnemen.

Isolatieplicht
Waar sprake is van tijdelijke'zo-
nes kunnen omwonenden geen
beroep doen op de Regeling Ge-
luidwerende Voorzieningen.
Daarin is de isolatieplicht voor
de overheid opgenomen. De
Raad van State herinnert hier
ook nog eens aan.

f limburgs dagblad Limburg
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Hutschenreuther.
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Von onze verslaggever

-L-INNE - „Ik ben van mening datveel gedaankan worden
Voor de pendelaars. Zeker in die gevallen waar de taken enbevoegdheden van de overheidsdiensten eindigen." Aan
het woord is Theo Mestrom uit Linne, die zich de afgelo-pen jaren gespecialiseerd heeft in problemen van pende-
laars. Mestrom zet zich in het bijzonder in voor Midden-
urnburgers die in het aangrenzende Duitsland werken. Hij
Seeft niet alleen adviezen maar probeert ook daadwerke-hjk de belangen te behartigen van zijn cliënten bij werk-gevers en overheidsinstellingen in de Bondsrepubliek.

"f~- wü de pendelaars een aan-vullend dienstenpakket aanbie-aen waardoor ze een compleet

overzicht krijgen van al die za-
ken diemet hun grensoverschrij-
dende situatie te maken heb-
ben", zegt Mestrom.

lezers schrijven
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Opel
Opel Omega 3000
alle denkbare opties, 03-'9O, 48.000 km ’ 53.000,-
Opel Veetra 2.0iCD, 5-drs
o.a. spoilerset, 01-'9l, 19.000km ’ 44.750,-
Opel Kadett I.Bi "Beauty"
ex demo, veel opties, 02-91,22.000 km ’ 27.850,-
Opel Senator 2.5i
01-'BB, 95.000 km ’ 35.950,-
Opel Omega 2.0i"Pearl" stationwagen
03-'9O, 35.000 km ’ 37.500,-
Opel Omega 2.4iautomaat
div. opties, 05-'B9, 61.000 km ’ 32.450,-
Opel Kadett 1.4i"Life"
3-drs., 04-'9l, 11.000 km ’ 23.750,-
Opel Veetra 2.0iLPG, 4-drs
div. extra's, 01-91, 69.000 km ’ 31.950,-
Opel Corsa 1.4iSedan TR
01-'9O, 53.000 km ’ 15.950,-
Opel Omega 2.3 diesel stationwagen
01-'B9, 92.000 km ’ 27.500,-

Enkele INRUILAUTOTELEFOONS tegen interessante
prijzen leverbaar.

Canton Reiss heeft steeds een ruime sortering van 100
excellentie inruilwagens, garantie tot 24 maanden mogelijk.

Laat u hierover informeren.

CANTON-REISS
«Waaruauto's mètserviceKoopt»

Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-718040.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33, '87;
Audi 80 1.8 S '87;
Escort '83 t/m '91;
Siërra '87 t/m '90;
Mazda 323 '88;

Ascona '83 tm '88;
Corsa '85 t/m '90;
Kadett '85 tm '91;
Omega '87 t/m '89;

Rekord '86;
Veetra '88 t/m '91;
Peugeot 309 '91;
Suzuki Swift '89;

Volvo 440 '89-'9O;
Isuzu Trooper '88;_

*-£r^»| m \ -J /_^ ~^^B

(bij Makado)

Hoezo levertijd?
Wij kunnen alle type Opeis:

Corsa, Astra, Veetra,
Omega uit voorraad leveren,

dus GEEN prijsverhoging.
OMEGA I.Bi GL met LPG,
bwj. 10-'B9, grijsmet., div.
extra's. Tel. 04450-4420.
Te koop D-Kadett stationcar
bwj. '80, APK 9-92. Tel.
045-419576.
Te k. v. liefhebber Manta
BERLINETTA, t.e.a.b. Ste-
gen 18a, Beek. 046-372426
REKORD 2.0 S nw. model,
'84, mcl. trekh., ’5.700,-.
Julianastr. 15, Geleen.
Opel VECTRA 2.0i CD 4-
drs. bwj. '90, z.g.a.nw., div.
access. mr. auto en/of motor
mog. pr. n.o.t.k. 045-252658
Opel KADETT Coupé au-
tom., bwj. '75, APK '93. Tel.
045-424484.
Te koop KADETT station,
dcc. '76, blauw, APK,
’950,-. Tel. 04459-1285.
Opel KADETT 1.6iautomaat
stationcar, m.'9o, i.z.g.st.,
tel. 045-427289.
Opel KADETT 1.6i GT, nw
mod. '90, 89, zwart met.,
pr. ’ 16.500,-. 046-372443
Opel KADETT 1.6 Diesel,
10-88, prijs ’ 11.950,-. Tel.
046-372443.
Te k. Opel KADETT 1.7 D,
caravan, bwj. '89, zwart met.
roof-rac, pr. ’ 17.250,-.
Tel. 06-52983485.
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; Corsa 1.2
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87;
Kadett 1.2 N coupé '77. Au-
tomobielbedrijf Denneman
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel KADETT GS, bwj. '87,
km.st. 63.000, i.z.g.st. pr.

’ 12.900,-. Tel. 045-313484
Te k. weg. omst. Opel KA-
DETT E 1300 LS, bwj. '86,
km.st. 32.000. 045-462768.
Opel KADETT hatchback
1.3 N automatic, blauw, i.z.
g.st., APK jan. '93, bwj. 81,
mr. autom. 4-drs. mog., vr.pr

’ 3.450,-. Tel. 045-420274.
Te k. Opel VECTRA I.Bi,
bw). '90, 20.000 km. P.
Schunckstr. 101 Heerlen.
045-422214.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1.7 diesel, 5-drs., bwj.
'89, in optimale staat, mcl.
BTW. Koningsweg 37, Kerk-
rade. Tel. 045-455432.
Opel KADETT 1300 Sedan,
kl. wit, bwj. '87. Tel. 045-
-219688.
Opel KADETT 1.3 Sedan,
bwj. '86, donkergroen,

’ 10.900,-. Auto Engelbert,
tel. 04458-2918.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan, bwj. '87, 78.000 km.
Tel. 045-321135.

Te koop geweldig mooie
Opel KADETT 1200 S D-
model, bwj. 3-'B5, APK 10-
-92, vr.pr. ’5.750,-. Ruiter-
str. 8, Landgraaf.
Opel CORSA 12 S GSi uitv.,
bwj. '87, alle extra's, APK,
schadevrij, vr.pr. ’ 9.750,-.
Tel. 045-273743.
Opel KADETT 13 S, '86,
LPG. Tel. 045-422640.
Te koop Opel MANTA GSi
11-'B7. Tel. 045-441137.
Te k. Opel KADETT 12 S
Hatchback, bwj. '80, APK 2-
93, 5-drs., i.g.st., pr.

’ 2.750,-. Tel. 04454-2092.
Te koop Opel CORSA 1300
bwj. '84. Te bevr. tel. 045-
-229441.
Opel KADETT 1.3 S HB,
APK, '82, magn. vlgn. 046-
-464949 na 17 uur.
Opel KADETT 12 N bwj. '81,
2-drs., i.z.g.st., ’ 3.250,-.
Tel. 045-245458.
Opel ASCONA 16 N, 4-drs.,
bwj. '81, ’500,-; tevens 2
nwe. spatborden ’ 150,-.
Tel. 045-230831.
Te k. Opel MANTA 2.0 S HB
bwj. '79, APK 9-92, pr.

’ 1.500,-. Tel. 04405-3296.
Gitzwarte Opel MANTA bwj.
'80, nwe. APK, nwe. lak, vr.
pr. ’2.850,-. 045-726175.
KADETT 1.2 S, bwj. '82, ge-
tint glas, nwe. uitlaat, pr.

’ 3.250,-. Tel. 046-522689.
Opel KADETT 13 N bwj. '80,
kl. blauwmet., APK 4-93, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-752854.
Zeldz. mooi: KADETT 1.3 S
Hatchback, 1986, sportw.
Kerkraderweg 166, Heerlen
Weg. omst. hed. ASCONA
18 LS Sedan, bwj.'B7, nieuw
type. Dr. M.L Kinglaan 135,
Hoensbroek
Te koop Opel KADETT bwj.
'78, APK 9-92, ’ 500,-. Tel.
045-451224.
Te koop Opel KADETT GSi,
bwj. '85, veel ace., Gemeni
alarm, LM-vlgn., sport uitl.,
kl. rood, ’12.950,-. Eren-
steinerstr. 5, Kerkrade.
Opel KADETT, bwj. '82,~1T
drs., vr.pr. ’3.500,-. Tel.
04493-3338.
Opel KADETT 1.2 bwj. dcc.
'82, zien is kopen. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. Tel. 045-255304.
Te koop D KADETT diesel
wit '83; Kadett E 1300LS '88
Beide in perf. staat. Tel.
045-258080.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80
13N, 3-drs. trekh. APK, pr.

’ 2.500,-. 04408-2368.
Te k. Opel REKORD 2.05,
kl. rood, bwj. '79, goede auto
geen roest, ’2.250,-. Tel.
04408-2368.
Opel CORSA met achter-
schade, '84, pr. ’3.900,-,
trekvloer aanw. voor doe het
zelver. 04408-2368.
Opel KADETT 12 S Station-
car, bwj. '82, 5-drs., 1e lak,
op LPG, apart mooi,
’3.950,-. Tel. 045-724417.
Te koop KADETT 1.6 Diesel
Combi, bwj. '86, in uitst. st.,
elke keur. toegest, APK '93,
vr.pr. ’ 8.750,-. 04492-5392
Te k. Opel OMEGA 2.0i,
1988, 80.000 km, vr.pr.

’ 18.500,-. Tel. 045-324440
Te k. Opel KADETT Beauty,
'91, z.g.a.nw., pr.n.o.t.k.,
grijsmet.. Tel. 045-722121.
Te koop Opel VECTRA 16
GLI, bwj. '90, ’22.500,-,
LPG. Tel. 046-527945.
MANTA GTE '88, rood,
37.000 km, rijb. achtersch.,
vaste pr. ’ 12.000,-. Tel.
045-244994.
Te koop Opel KADETT t.6i
sedan '88, kl. blauwmetallic,
mcl. alarm en boxen, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 16.000,-. Aanv. april
045-426385, na 18.00 uur.
Te koop Opel ASCONA 2.0
SR bwj. '81 en BMW 318
'82, i.z.g.st. 046-528311.
Te k. Opel MANTA HB '79;
Ford Taunus Ghia '80. Tel.
046-519238.

Te koop Opel KADETT, bwj.
'79, i.g.st. Tel. 045-321553.
Te koop Opel OMEGA 2.0i,
bwj. '87, kl. antr., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-227763 na 17.00u.
Te k. Opel CORSA, bwj. '87,
km.st. 50.000,-, in staat van
nieuw. Tel. 04492-5292.
KADETT 12S. 6-'B5, 3-drs.,
70.000 km., ’6.950,-. Tel.
04906-1387

KADETT 13S, 4-'B7, rood,
3-drs., LPG, ’11.950,-. Tel.
04906-1387 *Opel MANTA 2.0 GTE 8-'B4 ,
wit, 85.000 km. ’8.950,-. j
Tel. 04906-1387 \
Te k. Opel OMEGA 18i, bij- (
na '88, LPG, gloednieuw i

’ 13.750,-. 04406-13137
Te k. Opel KADETT City bwj i
'78, autom., APK, trekh.,

’ 850,-. Tel. 045-224676. l
Peugeot

Te k. Peugeot 205 GTI 1.9,
130 PK, rood, bwj. '88, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-424549.
Te k. PEUGEOT 309 14i,
bwj. '89, kl. rood, pr.

’ 14.500,-. 06.52983485.
Te k. PEUGEOT 104 ZS
coupé 1.4L, elctr. get. ramen
grand comfortpakket, pr.

’ 1.500,-. Tel. 046-514925.
Te koop PEUGEOT 405 GLi
1e eig., 1990, LPG, in pracht
staat, ’ 18.750,-. Tel.
04959-3203.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’ 3.000,-. Tel.
045-254434.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, pr.

■ ’ 9.500,-. 045-422870.
PEUGEOT 205 XE Junior, kl
wit, bwj. '86, 85.000 km,
’8.000,-. Tel. 045-421157.
PEUGEOT 405 GLi, bwj.
1990, 1e eig. 35.000 km. pr.

’ 23.500,-. Tel. 045-411944

Te koop PEUGEOT 405, '16V, bwj. '87, evt. te ruil te- i
gen Nissan Patrol 3.3 TD. I
Tel. 045-223206.
Te k. PEUGEOT 205 GTi, 'zeer mooi, bwj. '84, vr.pr. i
n.o.t.k. Tel. 046-512414 I
PEUGEOT 205 GTi 1.9 Van, :
rood, 1989, ’ 18.000,-. Tel. ■040-515556. i
Te k. PEUGEOT 405 GL 1.6 ]
antr.met. 1990, ’15.000,-. !Tel. 040-515556. !
PEUGEOT 309 GL, diesel,
3-'B9, met.grijs, schuifd. '’ 16.950,- Tel. 04906-1387
PEUGEOT 405 GR, diesel,
10-'BB, blauw, stuurbekr.

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387 ,
PEUGEOT 205 XL, bwj. '87,
d. blauw, ’10.000,-. Tel.
045-422381.

Pontiac
PONTIAC Fiëro 2.5 6-cyl. '■GT, 5-bak, mr. motor of ca- I
brio mog. bij Texaco Nuth. J

Renault
RENAULT 5 TL, bwj.'B2,
APK '93, vr.pr. ’1.600.-.Tel. 045-319187 na 12 uur
RENAULT 4 GTL nwe. APK,
linnen dak, 4-drs. bwj. '83,
vr.pr. ’ 1.750.-.045-726175
Te k. RENAULT 19 TS, bwj.
'89, 67.000 km, open dak, i.
z.g.st. Tel. 045-710818.
Te k. RENAULT 19 GTS 1.7
5-drs, 1990, ’15.000,-. Tel.
040-515556.
RENAULT 5, PARISIENNE,
bwj. '83, ’ 3.700,-. Tel. 046-
-524330.
RENAULT 5 TL, Aerobic, 4-
84 5-drs., met.grijs, 70.000
km. ’ 3.950,-. 04906-1387

Te k. weg. omst. RENAULT
19 Chamade 10 mnd. jong,
8.000 km, koopje. Tel. 045-
-458319.

Porsche
Te koop PORSCHE 924,
mod. 944, bwj. '78. Tel.
04499-2098.
Te k. PORSCHE 924 als
944 uitgeb. '79, alarm, Lm-
vlgn. sunroof, vr.pr.
’13.500,-, evt. mr. BMW 3/1
of MBI9O mog. 045-271256

PORSCHE 944-S Coupé,
autom., 8-'B4, wit, 80.000 .
km. ’ 31.950,- 04906-1387

Seat

Automobiel-
bedrijf Primair
Seat Dealer

biedt aan met garantie:
VW Jetta Pacific '90

Golf diesel '87
Ford Orion 1.8 CLD
Ford Scorpio 2.0 '89

Fiat Uno 45 s lido '89
Renault Rll automatic '88

Mitsubishi Galant '86
Seat Marbella '87/'B9
Ibiza 1.2 '89/'9O/'9l

Ibiza 1.5i'90
Ibiza CL diesel '89
Rondal.2L'B7
Malaga GL D '89

Toledo demo 1.8 GL '91
Seat Terra diesel '91
Off. SEAT DEALER

Primair
Industriestraat 25 (Handels-

centrum Bergerweg)
Tel. 046-514364.

Seat IBIZA 1.2 GL wit met
katalysator, bwj. aug. '88,
km.st. 49.000, pr. ’ 13.000,-
Tel. 045-460275.
Seat MARBELLA GL, bwj.
'88, kl. zwart, Iste eig., i.z.g.
st, ’7.900,-. 04405-1569
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Skoda
Te k. witte SKODA Rapid
coupé, bwj. '83, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-231238.
Te k. SKODA Coupe Rapid,
sportw., bwj. 1985, ’1.250,-
Tel. 040-515556.

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

Suzuki
Te koop gevraagd Suzuki
ALTO, bwj '82 tot '88. Tel.
04765-2607/3676.
Te koop SUZUKI SJ 410,
bwj. '83, geel kenteken. Tel.
04406-15390.
Voor gebruikte onderdelen
SUZUKI Aito '80 tot '86. Au-
tobedrijf L. Bodelier, Bo-
choltz. Tel. 045-441721.

Te k. SUZUKI bus Carry
1984, pas gespoten, gerev.
motor, nwe. kopp.pl., nwe.
drukgroep, vr.pr. ’1.150,-.
04454-4986 of 045-416208.
Te k. nwe. LINNENKAP wit
van Samurai ’500,-. Tel.
04493-3918.
Te k. Suzuki SWIFT GA,
z.g.a.n., bwj.'B7, tel. 045-
-426463.

Toyota
Te koop Toyota CELICA TS
22 bwj. '74, APK 3-93. Tel.
04459-2204.
Te koop Toyota STARLET
'78, kl. grijs, i.g.st., ’650,-.
Tel. 045-257191.
Toyota COROLLA XLi 12
Valve, kat., 3-drs, 1988, in
nw.st., tel. 04409-3574.
Toyota TERCELL DX, 1984,
vr.pr. ’ 5.750,-. v.d. Meerstr
12, Hoensbroek.
Toyota COROLLA GTi
Twincam 16V, bwj. dcc. '87,
APK dcc. '92, vr.pr.
’14.500,-. Tel. 045-424795
na 18.00 uur.
Te k. Toyota COROLLA 30
hardtop coupé bwj. '77, APK
aug. '92. Mooie auto. Tel.
046-743088.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé '82, APK '93, ’4.350,-.
Tel. 045-225913.

Toyota STARLET bwj. '86,
sportief, ’ 9.900,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
Toyota COROLLA 1.6, 16 V,
HB, 5-drs., bwj. '88. Tel.
04759-4598, na 17.00 uur.
Toyota COROLLA DX 3-
drs., bwj. '86, plm. 70.000
km, div. extra's. 045-225090
Toyota COROLLA 1.3 GL
Sedan aut. n.m. '85, orig.
50.800 km, abs. nieuw, vas-
te pr. ’ 7.750,-. 046-527945
Toyota CELICA ST 2000
bwj. '78, t.e.a.b., goede auto
Tel. 045-417775.
Toyota STARLET 1.0 DL,
juli '89, wit, 36.000 km,

’ 14.850,-- TeL 04450-1450
Te koop Toyota CELICA
Coupé aut. '82, APK '93,
goede banden, nw. uitl. en
schokbr., i.g.st., vr.pr.
’3.750,-. 045-230861.

Volkswagen
VW Golf 1.6 CL, bwj. '89,
div. extra's, prijs ’ 14.950,-.
Tel. 046-372443.
Te koop Golf GTD, bwj. '85,
veel extra's, vraag prijs

’ 13.500,-. Tel. 045-724635
VW JETTA 1800i, Heyking
15", verlaagd, alarm met af-
standsbed., centr.vergr.,
sport-interieur, zien is kopen

’ 16.950,-. Tel. 045-215986
JETTA 1.6 CL autom. bwj.
'87, zeer goed ondern., wei-
nig km's, ruime en zuinige
gez. auto, event. mr. mog.,

’ 12.450,-. Tel. 04459-2277

Te koop VW GOLF MX '79,
APK 2-93, pr. ’1.200,-.
045-418742 na 16.00 uur.
Te koop GOLF 1.6 bwj. '79,
lichtgroen, techn. i.g.st., pr.

’ 1.600,-. Tel. 045-460109.
Te k. zeer mooie GOLF 1.6,
eind '84, antraciet, 95.000
echte km, sunr., manhaften
uitv., ’ 8.000,-. 045-352872
Te k. VW GTi met veel ex-
tra's, bwj.'Bl, ’5.900,-. Tel.
04750-28793
Zeer exclusieve GOLF GTi
'84, alle extra's, nw. mod.

’ 13.500,-. 046-527961.

VW GOLF C D m. '85, APK
'93, zilvermet., i.z.g.st., 3-
drs., ’ 6.750,-. 04450-4636.
VW DERBY, bwj. '78, APK
9-92, mooi en gaaf, pr.
’775,-. Tel. 046-510646.
Te k. VW GOLF GTi uitv.,
kent. afgegeven 1985, lichte
spatbordsch., pr. ’ 7.750,-.
Tel. 045-224967 na 17 uur
Te k. GOLF diesel, bwj. '89,
vr.pr. ’ 15.750,-. Tel. 045-
-415460.
VW GOLF diesel, '79, APK
9-92, vr.pr. ’2.400,-, mr.
mog. Tel. 045-224676.
VW-GOLF turbo, diesel,
10-89, wit, 70.000 km.

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
Te koop VW POLO Coupé
Sprinter bwj. 9-'B6, 66.000
km, optisch en techn. in pri-
ma st., APK 9-92, Im-vel-
gen, vr.pr. ’9.500,-. Tel.
045-321490 na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF Cabriolet
GLi, bwj. '81, stuurbekr. verl.
RH 15" vlgn., pr. ’ 14.500,-.
045-310205 na 16.00 uur.
VW GOLF bwj. '78. APK
12-92. Tel. 045-321553.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1.6 okt. '89, LPG,
nw.st. ’17.500,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
Te koop KEVER d.blauw,
veel chroom, nw. spatbor-
den en treeplanken. Moet
iets aan opgeknapt worden.
Pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-444106 tot 18.00 uur. ~Te k. VW GOLF C, 1600 cc,
bwj. '86, schadevrij, met
radio, uitneembaar stuurslot
50 cm. groot, pas APK keu-
ring gehad, ’ 9.975,-. Mare-
heiweg 22, Klimmen. Tel.
04459-1331.
Te k. VW GOLF GTi t. '80,
div. extra's, APK 12-92,
’2.900,-. Tel. 045-232321.
VW GOLF bwj. '89, blauw,
23.000 km, div. extra's, vr.
pr. ’ 18.500,-. Inr. mog. Tel.
04406-15117.
Te koop GOLF CL, bwj. '84,
5-bak, groenmet., div. ace.
Torenstr. 50, Brunssum.
Te koop i.z.g.st. VW POLO,
bwj. '78, APK 6-92, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-215704.

Te k. VW JETTA 1.8, aut.
groenmet. i.z.g.st. bwj. '85,
pr. ’ 10.500,-. 045-327247.
Te koop VW GOLF 1600,
bwj. '79, APK gekeurd. Tel.
04759-4164.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'84, i.z.g.st. vr.pr. ’7.250,-.
Tel. 04492-1304.
Te k. VW GOLF 1300,kl. wit
5-drs., bwj. 6-'B6, i.z.g.st.
Tel. 045-411864.
Te koop VW GOLF GTi,
zwart, goede staat, bwj. '78,

’ 2.950,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Te k. VW PASSAT CL, kl.
zwart, bwj. '90, LPG, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-421666.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te koop JETTA bwj. '81,
APK 12-92, 4 nw. banden,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-423199
Te koop GOLF GTi, bwj. '83,
1800cc, 5-bak, 15" velgen.
Erensteinerstr. 5, Kerkrade.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'84, antraciet, vele extra's,

’ 11.500,-. Tel. 045-422905
Te k. VW GOLF TD, bwj. '86
schuifdak, ’ 13.900,-. Inr.
mog. Tel. 045-462661.
Te k. VW SCIROCCO GT,
bwj. 80, APK, t.g.st., 4 nw.
banden, 4 nw schokbr. Tel.
045-451979 na 17.00 uur.
VW GOLF 1.8 Miljonair, vele
opties, 1990, ’ 19.000,-.
Tel. 040-515556.
Te k. VW GOLF CL diesel,
groen metallic, bwj. 1990,

’ 16.500,-. Tel. 040-515556
Te koop VW KEVER bwj.
'76, APK 2-93, i.z.g.st., niet
rot, ’4.850,-. 045-444106.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'85, in perf. staat. Tel. 045-
-215861.
GOLF diesel, '86, grijs kent.
’6.500,-. Tel. na 18.00 uur
045-460733.
VW-GOLF diesel, grijs kent.
11-'B7, wit, 110.000 km.

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
VW-PASSAT station variant
CL 66 KW, 3-'B9, wit, LPG.
’26.950,-. Tel. 04906-1387
VW-GOLF 1800 inj. advan-
ce 8-'BB met.groen 60.000
km. ’ 17.950,-04906-1387

Volvo

Volvo

Êmwm
Rijksweg Zuid 320, Geleen. Tel. 046-742719

(naast McDonalds McDrive)
Volvo 740 GL Black Line Estate 04-1989
Volvo 740 GL Diesel schuifdak 1987
Volvo 460 GLE zeer luxe uitvoering 07-1991
Volvo 440 GLT Inj. 102PK rood 1991
Volvo 440 GLT wit 8.000 km 1991
Volvo 440 GL Executive 1991
Volvo 440 GL donkergrijs 1989
Volvo 440 GL blauwmetallic 1988/1989
Volvo 440 GL zwartmetallic 1989
Volvo 340 GL 1.7Sedan 1988
Ford Escort Station 1.8CL Diesel 1989
Opel Kadett 1.3 Inj.'Sedan 1989
Fiat Uno 75 IE 32.000 km 1988
Peugeot 205 GTi grijsmetalliczeer mooi 1986
Mazda 323 1.5 Sedan grijs 1986
Peugeot 305 GT grijs 1984
Renault 1.8 automaat mooie auto 1983
Diverse Volvo 340 1.4/1.7 en Volvo 360 2.0

Alle occasions mcl. afleveringsbeurt, APK,
VOLVO paspoort voor Zekerheid.

Bovag garantie, voor auto's vanaf ’ 7.500,-.
Volvo 340 automaat blauw 1986
Volvo 340 Dl 1.7 rood ..♦. 1986
Volvo 340 GL 1.7 5-drs. wit 1987
Volvo 340 DL 1.4blauw 1988
Volvo 340 Base donkergrijs 1989
Volvo 360 inj. LPG donkergrijs 1987
Volvo 360 inj. wit 1988
Volvo 440 Dl rood 1989
Volvo440 GLT rood 1989
Volvo 440 GLT zwart 1990
Volvo 440 DL wit 1990
Volvo 244 Gl LPG wit 1987
Volvo 244 GLA LPG zilver 1984
Volvo 744 GL donkerblauw 1986
Volvo 744 GL LPG blauw 1989
Volvo 744 GLE LPG zilver 1986
Volvo 744 GLE 16 valve grijs 1990
Volvo 740 turbo wit 1990
Volvo 240 DL Estate wit 1986
Volvo 240 GL Estate blauw 1987
Volvo 740 GL Estate groen 1987
Toyota Corolla automaat rood 1989
HondaAccord 2.0EX antraciet 1987
Mercedes 2001 automaat grijs 1983
Ford Scorpio 2.9iGL rood 1990
Renault Fuego GTL bruin 1985

Officieel Volvo Dealer Jac.Klijn
Strijthagenweg 123, Kerkrade. Tel. 045-458000.

Volvo 240 TURBO, zilver-
met., bwj. '81, i.g.st., t.e.a.b.
Kruisbergstr. 10, Brunssum.
Tel. 045.-259474.
Te koop VOLVO 343 aut.,
bwj. '79, APK 2-93. Tel.
04499-3996.
VOLVO 245 L stationcar,
grijs kenteken, LPG onderb.,
bwj. '78, pr. ’2.000,-. Tel.
045-352406.
Te koop VOLVO 340 DL, s-
drs. 2.0, 5-versnell., bwj. okt
'82, APK mrt. '93, i.z.g.st.,
pr.n.o.tk. Tel. 045-323057.
Te k. VOLVO 343 GLS aut.,
i.z.g.st. bwj. 8-'BO, ’1.350,-
Tel. 045-412593.
VOLVO 460 GLE 2e mnd.
"91, wit, km.st. 12.500. Tel.
046-751569.

Te k. VOLVO 440 DL, wit,
bwj. juni-'9l, km.st. plusm.
9.000, i.nw.st. 04492-3488.
VOLVO 340, m.83, nw.
APK, nw. model en nw. mo-
tor, pr.n.o.tk. 045-229227

VOLVO 240 GL stationcar
m. '85, blauwmet., 5-bak,
radio-cass., optimale cond.,
mr. mog. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
Te k. VOLVO 480 Turbo
bwj. '90, km.st. 33.000,
Hoogbeek 53 Schin op Geul
VOLVO 66 luxe uitv., met
APK, ’ 1.000,-. 045-
-740041/751632.
Te k. VOLVO 440 DL, LPG,
bwj. 7-'B9, km.st. 52.000, pr.
’18.500,-. Inl. 045-257683.
VOLVO 340 GL diesel 4-drs
wit, nov. '85, 167.000 km,

’ 6.300,-. Tel. 046-526665.
Te k. VOLVO 460 GL inj.,
rood, mrt. '91, km.st. plm.
15.000. Tel. 046-338088.
VOLVO 340 GL 5-gang div.
extra's, bwj. '84, 1e eigen.,

’ 4.500,-. 04498-55954.
Te k. VOLVO 66, bwj. '81,
autom., APK 10-92, pr.n.o.
t.k. P.Breughelstr. 27, Hit
(Meezenbroek).

Diversen
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199/427835.
ESCORT '82, ’ 4.750,-;
Panda '82, ’ 2.950,-; Kadett
'80, ’1.850,-; Kadett '79
’950,-; BMW 316 ’2.750,-
Tredia '82, ’2.750,-; Han-
delsweg 12, Susteren. Tel.
04499-3398.

Te k. JAGUAR XJ-S Vl2,
bwj. 1990, alle opties kl. bei-
gemetallic, directie-auto, als
nieuw, pr. ’89.000,- exel.
BTW; Corvette Stingray ca-
brio, bwj. 1974, kl. rood, ju-
bileumuitv., pr. ’ 49.000,-
-incl. BTW. Beide auto's met
nederlands kenteken. Tel.
09-32.11.364424

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1996
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Omega 2.3 dieselblauw 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6D 3-drs „ 1987
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245 GLE D met extra bank 1982
Opel Kadett combo 1.6 D 1986 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR 1990 ’ 29.900,-
JeepWrangier 2.5ipers.uitv. zwart 1989 ’ 34.750,-
Suzuki Samurai hardtop 31.000 km 1990 ’ 17.900,-
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988 ’ 18.900,-
NissanPrairie 1.8SGL LPG 80.000 km .... 1987 ’ 14.900,-
Mitsubishi Galant 23 TD 1983 ’ 6.900,-

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i TX grijs 28.000km .. 1989 ’ 16.900,-
Audi 80 18S autom. kl. zwart 1990 ’ 32.750,-
Opel Veetra I.6istuurb. ace. 16.000km .... 1991 ’ 29.750,-
VW Golf Manhatten 1.6 grijsmet 1989 ’ 20.900,-
VW Golf Manhaften 1.6 rood 1990 ’ 20.900,-
Peugeot 205 accent kl. wit 1986 ’ 9.900,-
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988 ’ 15.900,-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm 1989 ’ 29.900,-
BMW 316 black line 101.000km 1987 ’ 18.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23.750,-
Mitsubishi Colt 1200 GLsportuitv 1988 ’ 11.900,-
VWPolo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km 1987 ’ 14.750,-
Ford Siërra 1.6L 3-drs 1985 ’ 8.950,-
Suzuki Swift GTi Twincam zwart 1987 ’ 12.900,-
HyundaiPony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987 ’ 9.900,-
8MW3164-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985 ’ 8.950,-
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
OpelKadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987 ’ 13.750,-
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983 ’ 4.950,-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
OpelKadett 1.2LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-
Daihatsu Charade diesel 1985 ’ 4.950,-
MitsubishiCordial.6Sß 1983 ’ 6.750,-
Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’ 3.500,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
VWGolf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Ford Escort 1.3 L kl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Mercedes 190 D '89 eig. ’34.500,-; 200 '86 ’25.750,-;
280 E aut. '83 ’ 9.750,-; 240 TD combi aut. '82 ’ 12.500,-;
Volvo 240 combi '88 1e eig. ’ 22.500,-; 245 GLD combi '82

’ 6.750,-; 440 GL/GLT '88/'B9 1e eig. ’ 18.750,-; 480 sport
'87 ’ 20.750,-; 740 GLE '84/'BB v.a. ’ 11.000,-; 240 GL '82/
'85 v.a. ’ 3.750,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-; Renault 2.5 TX
'90 1e eig. ’23.750,-; Renault 25 V 6 aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.

’ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 ’ 16.750,-; 21 GTLTS '87/
'89 v.a. ’9.000,-; Espace TD '88 ’28.500,-; VW Passat
1.8 '89 1e eig. ’23.750,-; Passat TD combi '87 ’ 17.500,-;
Passat D '84 ’7.250,-; Golf GLD '85/'B9 v.a. ’9.000,-;
Golf 1.3/1.6/1.8 v.a. ’7.500,-; Audi 80S '88/'B9 v.a.

’ 19.750,-; BMW 524 TD '89 1e eig. ’42.500,-; 525 E '84
’8.750,-; 524 TD aut. '84 ’8.750,-; 316/320iWB6 v.a.
’8.500,-; Opel Veetra GL I.BS HB '89 1e eig. ’23.500,-;
Kadett 1.6icombi 1e eig. '89 ’ 19.500,-; Kadett 1.6Dcombi
'87/'B9 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6 D'84/'B9 v.a.
’5.000,-; Omega 1.8/2.0J/2.0 GLi aut. '88/'9O va ’ 14.000,-
Corsa '84/'B7 v.a. ’ 7.000,-; Senator 3.0 '83 ’ 8.000,-; Ford
Scorpio 2.9iGhia m. '89 1e eig. ’24.750,-; Scorpio 2.0/
2.4i/2.9i '85/'B9 v.a. ’ 10.000,-; Siërra 2.0iSedan '88/'9O 1e
eig. v.a. ’16.500,-; Siërra 2.0/2.3 GLD combi '84/'9O v.a.
’6.000,-; Escort 1.3/1.6/1.60 '82/'B9 1e eig. v.a. ’5.000,-;
Escort I.BD combi '88 1e eig. ’13.750,-; Capri 2.3 '78
’3.750,-; Citroen CX turbo D II '87 1e eig. ’ 13.000,-; CX
GTi '84 ’7.750,-; BK 14/16/16 Break/19TD '83/'BO v.a.

’ 3.750,-; Visa '85/'B6 v.a. ’ 4.500,-; Alfa 164 TD '89 1e eig
’34.500,-; 75 16/18 '86/'B9 v.a. ’11.000,-; Fiat Tipo i.e.
'90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda Uno '88/'B9 1e eig. v.a.

’ 8.750,-; Argenta TD '84 ’ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi
'88/'9O 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 205 GTi '85 ’ 13.750,-; 309
GTi 1.9 '89 1e eig. ’ 22.500,-; Honda Accord 2.0 '85/'BB v.a
’8.500,-; Prelude EX aut. '85 ’ 13.500,-; Prelude EX spec
uitv. '84 ’9.750,-; Nissan Bleu Bird 1.8 GL '88/'B9 v.a.
’12.500,-; Sunny combi D '85/'B6 v.a. ’6.750,-; Silvia
turbo '86 ’11.500,-; Mitsubishi Galant GL '88 ’16.500,-;
Galant TD '85/'9O v.a. ’ 7.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-
Lancer D '87 ’8.750,-; Tredia aut. '84 ’4.500,-; Mazda
626 GLX/GLXD/GLX 2.2 i '88/'9O v.a. ’ 14.000,-; 323 GLX
'85 ’6.500,-; RX 7 '80 ’7.500,-; Hyundai Sonata 1.8 GU
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Toyota Celica '83/'9O v.a.
’7.000,-; Camry '84/'B7 v.a. ’8.500,-; Lada Samara 1.3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105
'87 1e eig. ’3.500,-; Saab 900 WB6 v.a. ’6.000,-
Nissan Patrol/turbo D '85/'B6 v.a. ’ 19.500,-; Suzuki Jeep
Z en W kap '84 ’9.750,-; Isuzu trooper DLX '88 1e eig.

’ 22.500,-; Honda Off the Road 600 XL '88 ’ 6.500,-.
Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-. Directe 100%

financ. en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk

Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.
Exclusieve aanbiedingen bij een exclusieve Mazda-dealer

Hensgens b.v. Nieuwstadt
Kruisweide 3. Tel. 04498-53055.

Alfa Romeo Twin 75 2L met sportvelgen
km.st. 37.000, wit, 1e eig., sept. '88 ’ 24.500,-
Mitsubishi Galant GLS 2 L 4-drs., a-spoiler
trekh., wit, km.st. 76.000,1eeig ’ 22.900 -Mazda 626 Coupé 2 L GLX kl. wit
km.st. 30.900, 1e eig ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé GLX 2 L a-spoiler, radio-
cassette, rood, km.st. 49.800,1eeig ’ 24.900,-
Mazda 626 Coupé 2L GLX automaat, met
stuurbekr., km.st. 81.000, kl. zilvermet., ’ 21.900,-

Verkoop onder volle garantie.
Een bezoek aan onze showroom en U behoort ook tot de

bewonderaars, van onze verdere aanbiedingen.
Tot ziens in onze zaak.

"Bedrijfswagencentrum Echt"
Voltaweg 11, Echt (L). Industrie de Berk.

Tel. 04754-87933. Fax 87958.
Keuze uit 150 Bestelbussen, Personenbussen en Bestel-
vans. Alle bouwjaren en alle merken o.a. Ford, Mercedes,

Toyota, V.W. MAZDA, Peugeot, Renault enz. enz.
Inkoop, Verkoop, Import en Export.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan 100
occasions o.a. Volvo 440 DL
4-drs 5-bak LPG i.g.st. '90

’ 20.000,-; Peugeot 205
GTi veel extra's zwart '88
’15.000,-; VW Jetta exclu-
sief zeer mooi '86 ’ 10.000,-
Volvo 340 GL automaat t.
'83 ’5.000,-; Nissan Sunny
GL '81 ’1.000,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te koop GOLF Diesel '78
met sportvelgen ’ 1.250,-
APK gek.; Ford Taunus 1.6
L '79 vr.pr. ’600,-. Hoofd-
str. 230, Hoensbroek. Tel.
045-231826.

Te koop Portable Philips
AUTOTELEFOON, IV2 jaar
oud, koopje! Tel. 06-
-52745361.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Hoensbroekse AUTOCEN-
TRALE, Wijngaardseweg
62a (voorkant Carglass) te
Hoensbroek biedt te k. aan:
Golf GTi 16V '87; Golf diesel
turbo '88; Golf diesel '83;
Opel Kadett GSi '85; Ford
Escort 1.6 '88; Volvo 340 aut
'86; Fiat Croma diesel '88;
Horizon GLS '82; Samba 1.1
GL '82; Volvo 240 combi
diesel '86; Mazda 323 1.5
HB '85; Mitsubishi Colt '85;
Fiat Uno 45S '85; Opel Cor-
sa 1.0 '85; Opel Kadett stat.
car. '85; Peugeot 205 GR
'83; Fiat Panda 750 CL '88;
Ford Escort 1.3L '82; Ci-
troen BK 16 TRS '84; Nissan
Sunny '81; Galant GLX '80;
Lada 2105 GL '82.

m=m |M |
(bij Makado)

vreemde
merken

Fiat Uno 3-drs. '89
Fiat Regatta 4-drs. '86

Ford Escort 5 st. '83 t/m ;89
Siërra 4-5-pers. '89-'9O
Ford Scorpio 2.4i'87

Honda Civic 1.5 GLX'B9
Hyundai Pony GS '90
Lada Samara 1.3 '89
Mazda 626 4-drs. '89

Mazda 323 1.5 LX '84/'B9
Mits. Galant 4-drs. '89

Nissan Sunny diesel '87
Volvo 440 GL '89

Renault R 5 TR '90
VW Golf GTi '84

VW Polo 3-drs. '90
Peugeot 309 diesel '89

Opeis
Corsa 2-3 drs. '86 t/m '90

Kadett E 3-4-5-drs.
'85 t/m '91

Kadett E 3-drs. diesel '87
Veetra 4-5-drs. '89 t/m '91

Ascona 2-4-drs. '82-'B4
Manta GSi 2-drs. '88

Opel Omega 2.0idemo '91
Te k. VOLVO 340 DL diesel
3-drs, kl. blauw, i.nw.st.,
bwj. '86, vr.pr. ’ 7.450,-; Ci-
troen BK E kl. zwart, bwj. '88
i.nw.st., vr.pr. ’ 10.750,-;
Citroen Visa 4 cyl. kl. rood,
bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.
’3.250,-; Daihatsu Cuore 2
cyl., kl blauw, bwj. '83, vr.pr.
’2.950,-; Ford Escort 1300
GL, bwj. '81, 3-drs, APK 7-
92, zeldz. mooi, vr.pr.
’3.750,-; Fiat Uno 45, bwj.
'83, vr.pr. ’2.950,-; Mazda
323, kl. bruin, bwj. '80, i.z.g.
st., vr.pr. ’1.850,- en veel
auto's v.a. ’3OO,- tot

’ 1.000,-. Tel. 04498-54319
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; Citroen BK 14, '87;
Citroen BK 16 TRi '87; Ci-
troen AX 10E '88; div. Lada
Samara's '87 t/m '90; Lada
2105 1.5 '88; Lada 2104
Combi 1.3 '86; Ford Escort
1.6 D '86; Renault 5 TR s-
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S
'85; Nissan Sunny 1700D4-
drs '89; Hyundai Pony 1.5
GL '88. Autobedrijf CHIA-
RADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843
VW Passat CL Variant I.Bi
met veel ace. '91; Suzuki
Jeep SJ 413 VJX Hard-Top
'85; Suzuki Jeep Samurai
Softtop geel kent. '89; Mit-
subishi Pajero Jeep turbo
intercooler '90; Mercedes
190 benz. als nieuw '88; Mit-
subishi Colt turbo '84; Demo
auto: Rover 216 GSI als
nieuw 4.000 km '91; Rover
111 L 3-drs. '91; Paradiso
Vouwwagen met grote voor-
tent ’ 1.000,-. Autobedrijf
HAVE, Industriestraat 312,
Sittard. 046-515195.
Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Audi 80 I.BiS '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT exel.
autom. airco enz. '89

’ 32.000,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’ 31.000,-
Ford Scorpio 2.0 GL autom.
'86 ’17.750,-; Ford Siërra
2.0iCLX Sedan autom., '91,
’31.500,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spec. '89 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 L 5-drs. '84
’7.500,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’21.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’ 19.500,-; Ford Siërra
1.6 CL 3-drs. '89 ’14.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL '87
’11.750,-; Ford Fiësta 1.11
CL 3-drs. '90 ’16.900,-;
Opel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Omega 1.8
LS '87 ’14.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Opel Kadett 1.3
GS '86 ’ 10.900,-; Renault
25TXÏ88 ’21.000,-; Citroen
BK 1.4 RE '88 ’13.000,-;
Volvo 340 1.7 DL '86
’11.000,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’22.500,-; Lancia VlO Elite
'89 ’12.000,-; Ford Escort
XR3 '81 ’ 6.250,-. VW Golf
1.3 C div. access. '87
’12.500,-; Honda Civic 1.2
3-drs '85 ’6.250,-; Renault
5 5-drs '84 ’2.500,-; Volvo
340 DL '84 ’3.750,-.; Inr.,
financ. en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
6 Zn, Hompertsw. 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729.
Te k. Fiat PANDA bwj. '90,
1000 L IE lichte voorschade;
Ford Siërra 4-drs, bwj. '88,
lichte voorschade; Opel
Kadett 1.7 diesel, station,
geel kenteken, 11-'9O, lichte
schermschade. 04407-2613
Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XLi 3-
drs. bwj. '90 ’ 19.900,-; Nis-san Micra 1200 GL bwj. '91
’16.900,-; BMW 318 it. '88
’19.750,-; Mazda 626 LX
1.8 station t. '89 ’20.500,-;
VW Golf 1800 GT BBS-uitv.
'88 /23.500,-VW Golf 1300
CL bwj. '87 ’ 13.900,-; VW
Polo '87, ’9.900,-; Mazda
626 GLX coupé '86

’ 12.900,-; Mazda 626 LX
5-drs. '89 ’20.900,-; Maz-
da 626 GLX 2.0, autom. '88

’ 18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Pan-
da 1000 XLi '90 ’ 10.900,-;
Ford Escort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Spec. 5-bak,
4-drs. '89 ’ 19.900,-; Ford
Siërra 2.0 stationcar '86
’13.900,-; Opel Kadett
1.3 GL 4-drs. '87 ’14.250,-;
Opel Corsa 12S 4-drs. '86

’ 8.750,-; Volvo 340 bwj. '84
automaat ’4.750,-; Nissan
Sunny 1300 SLX 4-drs. '88
’13.900,-; Nissan Micra GL
'89 ’12.750,-; Lada 2105
1200 '88 ’5.900,-; Zastava
65 GTL '86 ’1.750,-. Bo-
vag-garantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999

Peugeot I
Janssen I
Kerkrade I

Uitgestelde betaling t°*H
1 september 1992 I

Fiat Uno Rialto 60S '8'!
Ford Escort 1.6 '83 ■

Ford Siërra 1.6 Laser V
Ford Siërra 2.0 CLK6*^MOpel Corsa 1.2STB * ■Opel Kadett HB 1.2S»M

Opel Kadett 1.3 exclusiÊ': ■Peugeot 106 KR 1.1 K^BPeugeot XE Accent 1.1JIIPeugeot 205 GT 1.3fMPeugeot 205 XL 1.1 '8;. BPeugeot 205 KR 1 4,^^B
Peugeot 205 Junior 8- ■

Peugeot 205 1.4 Green^MMMPeugeot 309 GR 1.6 &M
Peugeot 309 KR autonv:'■

Peugeot 405 GL 1.6f I
Peugeot 405 GR 1-6 I

sch.dak '90 >H
Peugeot GR 1.9 sch.dak' ■Peugeot 405 SR 1-G^i^HPeugeot 405 SRi auto"1' ■Peugeot 405 GL diesel ' I

Renault 5 SL 5-drs. '* ■
Renault 21 RX 2.0i\. ■Subaru Justy 1.2GL » I

* 1 jaar garantie op ■
occasions jonger dan 5f I

* Peugeot privé lease ■
* Diverse goedkope H

* inruilauto's
Peugeot Janssen ■

Eygelshovergracht 6* I
6464 GB Kerkrade Ï^UTel. 045-460500^ M
O.K. Cars I

Ford Siërra 1.8 CL '87 H
Ford Siërra 1.6 '83 ■

Ford Escort 1.6 XR3i f ■
Ford Escort 1.6 L'B= ■
Ford Escort I.IL '83 ■

Ford Capri 2.0 6-cyl- /- ■Fiat Panda t. 34 '85 H
Fiat Panda 750 L'B6
Honda Civic 1.3 '84 ■

Suzuki Softtop 4 WD * I
Rancho Matra '83 I

Nissan Cherry aut. °, I
Opel Kadett 1.3 aut. » I

Opel Kadett 1.3 '82. ■
Opel Kadett 13SHB f ■Opel Kadett stat.car & ■Opel Kadett stat.car £* ■Opel Ascona 1.6 S'^ I

Opel Corsa 1.2 S '8° ■Opel Corsa TR 1.2 S^, ■Inruil, financiering mog** I
Verl. Lindelaan 23, Oirst**' ■

Tel. 04492-5782^ ■
Autohandel De ANJEL* I
heeft voor v: Mazda 626 ■
'84 gas; Mitsubishi L^ I
1800 diesel bwj. '87; AU^ I
CD aut. bwj. '83; Pew ■
205 bwj. '86; Renault 5^bwj. '85; Fiat Ritmo bwfl- j ■
Nissan Sunny diesel bWJ-J I
Fiat Croma 2L bwj. '87; , ■
dett SR bwj. '81; Kadef> ■
bwj. '83; BX 1400 bwj-J I
Renault Fuego uitbouw !a
'81; Opel Kadett bwj. J ■Datsun Cherry GL bwj- 3
Samba bwj. '82;Mazda *Jj ■
bwj. '82; Toyota CorollaE ■
'83; mazda 626 bwj. J I
Hyundai pony bwj. '81-. L; I
laswerk. Inruil-financi^ I
mog. Anjelierstr 123 a ■lerheide. Tel. 045-23144J?> ■
Autobedrijf John KOl**ji I
biedt aan ANWB-geke^ I
auto's met 12 mnd- . H
garantie en autopas. La^ ■
Thema turbo verl. spi^f I
apart grijsm. '88; FortL ■
cort 1,4iCL blauwm. 28-J ■
km '91; Ford Siërra 1-8 M
blauwm. '89; Opel k%
1.6iGL sedan rood '90; "J
Kadett GSi 2.0 16V Wi' j
eig. '89; Opel Omega 2
LS met div. ace. d.blauWjJ
Opel Omega 1.8 LS z- "|l
blauw '88; Opel Omega»
LS LPG blauwm. '88; <%Omega 2.3 D GL wit z. "ï
'87; Mazda 626 GLX j*
blauwm. '88; mazda 32Jj
beigem. nw.st. '88; MeU
dcs 190 E AMG-uitv- %
'87; Mercedes 190 0 j
gem. z. v. ace. '87; CW.&
BX 16 RE zwart z. moo^Skoda Favorit 1.3 S s^).
rood 7.000 km ' /H^f'91; VW Golf I.Bi ty
blauwm. z. v. ace. '87; J
Golf 1.3 bruinm. 72.000
'88; Mitsubishi Colt GL '^z. mooi '88; Renault 21 "-"V
beigem. 126.000 km .$'
Renault 5 TL wit nw.st-j.
Volvo 240 GL 2.3 stuU^d.rood z. mooi '87; w&j,
dcs 200 D W123 bruin ";
cond. '83; VW Polo c. q
rood nw.st. '87. Inruilers
troën Axel 12 TRS wi' ,*

’6.590,-; Nissan Micra 1
blauw '83 ’3.950,-; V°V!340 Winner 1.4 wit „
’4.950,-; Mazda 323^tion Van '84 ’ 3.750,-; %
Rekord 2.0 S Berlina
'82 ’3.950,-; Suzuki **$
SJ 410 geel kent. A

’ 5.500,-; Toyota &*£.1.3 DX grijsm. '80 ’ l-5^' 12 maanden voll. ga>f |r
boven ’7.500,-; * 100°%
npneiering mog. * Inruil^,,'
motor mogelijk. Autob^John Koullen, het adres %
de betere gebruikte f^sTel. verkoop: 045-426^Tel. werkplaat 045-424^
Locht 17, Kerkrade. _^-^a
NIEUW! Nieuw! NieuwL,
Sittard, Dr. Nolensln 14^
OCCASION-CENTRUM-
Met volledige garantie- .v
046-510655/ 529368.
cedes 190 E 2.6 aut j

Volvo 740 GLD station. ,S
Nissan 3.0 ZX T-bar "Jj
Audi 80 LS 2x '88 '90; %
100 CD aut. '83; BMW '"5
aut. '87; BMW 520iaut.
'83 '88; BMW 316i'88; Vfy
Kadett cabriolet 2x '87 „
Opel Veetra 1.6i '90;/"aEscort 1.6 E '88; Ford ESJ' *1.4 Bravo 2x '87 '88,
Fiësta Finesse '87; ToVj

Celica 1.6 ST '87; VW
1.3 S '90; Porsche 94-* $
Jaguar 3.6 aut. nieuw st. , j
Mits. Pajero 2.5 TD LB
Cadillac Eldorado cgbrjg^j
Wij betalen ’ 500,- t/J
’20.000,- voor uw AU
met vrijwaring. 045-42305 Vtói'
Inkoop AUTO'S be't-r
hoogste prijs, ook tourt
vans. Tel. 045-416239J^--

y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 45
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LANDGRAAF - Nog deze maand
zal het voormalige pand Eggen aan
de Groenstraat-West in Übach over
Worms bewoond worden door een
Turks-Koerdisch gezin. Eigenaar
Eggen, heeft met de gemeente een
huurcontract afgesloten voor een
periode van vier jaar. De gemeente
heeft dit in een brief bekend ge-
maakt aan de omwonenden.

Het verschil van mening kwam op«tel, nadat drie jaar geleden de fa-"Une Ebbinge het huurcontractanders interpreteerde dan het be-zuur. „Op de huurnota's die ikmaandelijks ontving stond alleenne exploitatie van het bargedeeltevermeld, terwijl het huurcontract

Bestuur Jeugdhuis zet
beheerder aan de kant

spreekt over exploitatie van diverse
bedrijfsruimten in het gebouw",
vertelde een geëmotioneerde Gerrit
Ebbinge.

Die andere bedrijfsruimten bestaan
onder meer uit een woongedeelte,
een kleine en een grote zaal. Met
name de grote zaal is oorzaak van
het conflict. „Op eigen initiatiefben
ik op de donderdagochtenden ge-
start met een jazzballet, waarvan ik
de begeleiding uit eigen zak betaal.
Maar het bestuur brengt mij jaar-
lijks een bedrag van ongeveer 1300
gulden in rekening voor het gebruik
van de zaal die nota bene onder het
huurcontract valt."

Bij dat huurcontract hoort volgens
Ebbinge een bijlage waarop exact
staat omschreven wat nu wel en
niet door hem gehuurd wordt. „Ik
ben al driejaar bezig om die bijlage
boven water te krijgen. Hoe ik ook
vraag of smeek, ik krijg dat stuk pa-
pier niet in handen."

Claim
Ebbinge heeft zich tot een advocaat
gewend, die een schadeclaim van
5000 gulden naar het bestuur heeft
gestuurd. „Dat is te veel betaalde
huur", zegt Ebbinge. „Bij die gele-
genheid hoorde ik ook van mijn
advocaat dat het bestuur al sinds

begin 1991 bezig is om een clausule
in mijn contract te vinden die het
mogelijk maakt om de verbintenis
met mij te kunnen verbreken."

Volgens Jan Hesse speelt het con-
flict al langer en zijn er al vaker 'ge-
sprekken' via advocaten geweest.
Donderdagavond heeft de Raad van
Bestuur, waarin verenigingen die
vaste huurder zijn van het jeugd-
huis zitting hebben, besloten de
samenwerking op zeggen.

Volgens Ebbinge heeft een aantal
verenigingen juist aangedrongen op
het aanblijven van het beheerders-
echtpaar. Ze zouden zelfs een brief
naar het bestuur gestuurd hebben.
In ieder geval is nu de mening van
het bestuur dat het echtpaar Ebbin-
ge moet vetrekken.
„We gaan niet vrijwillig weg", zeg-
gen Tony en Gerrit Ebbinge. Houdt
het bestuur voet bij stuk, dan dient
het echtpaar een schadeclaim van
60.000 gulden in. De gemeentebesloot vorig jaarmei

O Wereldberoemd in Heerlen en
omstreken: Erwtjes Oude heem-
band. De Heerlense formatie
rond zanger Erwtje treedt van-
avond op in het Landgraafse
Grand Theater. De Heerlense
Pavarotti brengt samen met
zijn begeleiders eerlijke en ste-
vige popmuziek, voornamelijk
covers. Het optreden begint aan
deKerkberg 2 in Landgraaf om
21.30 uur. Entree bedraagt
fl 7,50.

Blijspel
Uitslag enquête Nicolaas Beetsstraat

Vocht en schimmel
in wijk Molenberg

om het aantal asielzoekers met veer-
tig te verhogen. Volgens internatio-
nale richtlijnen is Nederland ver-
plicht om asielzoekers op te nemen,
gelijk aan twee promille van de be-
volking. Het ministerie van WVC
verzocht Landgraaf daarom een
evenredig deel in de gemeente te
huisvesten.
Vervolgens ging de gemeente op
zoek naar geschikte lokaties. Het
pand aan de Groenstraat kwam al
snel in beeld, maar de eigenaar wil-
de eerst zoeken naar een mogelijke
koper. Toen dit niet lukte, gaf hij de
gemeente te kennen toch te willen
verhuren.

Het voornemen van de gemeente
veroorzaakte enkele maanden gele-
denveel onrust bij omwonenden. In
een bijeenkomst gaf wethouder
Thei Gybels daarna tekst en uitleg
over het gemeentelijk beleid ten
aanzien van de opvang van asielzoe-
kers.

In samenwerking met de Stichting
Vluchtelingenwerk Landgraaf zal
het gezin met tien kinderen in de
leeftijd van 2 tot 19 jaar, intensief
begeleid worden om tot snelle inte-
gratie te komen. Er zal ook een ont-
mpetingsbijeenkomst gehouden
worden, zodat omwonenden kennis
kunnen maken met de nieuwe be-
woners.

Auw Wief

# Toneelgroep Expressie uit
Weiten speelt dinsdag het blij-
spel 'Liefde half om half. Aan-
vang 20.00 uur in dr Brikke
Oave in Brunssum. De entree
bedraagt fl 8,50. Voorverkoop
bij het VW-kantoor in Bruns-
sum. Het stuk van Alan Ayck-
bourn gaat over twee echtparen
met relatieproblemen. In beide
huwelijken gebeuren rare din-
gen. Nu gebeuren die in veel
huwelijken^ maar of dat een
goed teken is?

Van onze verslaggever

"Een man uit Hoensbroek zit
met een ander probleem. Tij-
dens een Auw Wieverbal is
hopeloos verliefd geworden op
een oude heks. Hij vroeg ons oj
wij haar niet kunnen opsporen.
'Hoe zag ze er dan uit?', vroe-
gen wij de vrijgezel. 'Ze had
een hele kromme neus, twee hele -grote "wratten, een op haar neus
en een op haar kin, nog maa r
twee tanden en ze dronk ong*.
looflijk veel bier.' Wij tuiste'
meteen. Maar toen we de
Hoensbroekenaar vertelden wie
het was, was zijn verliefdheid
meteen over. Wat jammer, nou.

Uien

Auw Wief (2)

" Een bemerkenswaardige op-
roep van een meisje uit Vaals
willen we niet onbesproken la-
ten. Het meisje wil dolgraag
kennis maken met de twee go-
rilla's die zij tijdens het Auw
Wieverbal in Vaals ontmoette.
De gorilla's waren klein, niet
echt mager, waarschijnlijk een
beetje kalend en konden heel
goed dansen. Te vrezen valt
echter dat de gorilla's inmid-
dels weer terug in hun alle-
daagse kooi zijn en dus aan de
banaan.

HEERLEN - Bewoners
van de Nicolaas Beetsstraat
in de Heerlense wijk Mo-
lenberg klagen over vocht,
tocht en schimmel in hun
woningen. Dit is duidelijk
geworden na een enquête
onder de bewoners. De
eigenaar van de huizen,
Bouwvereniging Heerlen,
zal de enquêteresultaten
eerst zelf onderzoeken, al-
vorens maatregelen te tref-
fen.

" Peter Janssen.

Koninklijk groud
KERKRADE - De heer P.Jans-sen werd gisteren koninklijk
onderscheiden met de ere-
medaille in goud verbonden aande Orde van Oranje Nassau.Loco-burgemeester Smeijstersvan Kerkrade reikte hem dever-
sierselen uit in de Hof van Eren-
stein.
peter Janssen maakt gebruikyan de VUT-regeling, maar blijftverbonden aan het installatiebe-drijfRoderland als adviseur. Vanaugustus 1947 tot maart 1982 wasne heer Janssen werkzaam bij

Verenigde Bedrijven. Bijovername van dit bedrijf door"oderland vervulde hij de func-tie van hoofd algemene zaken/a""ectiesecretaris.
De enquête, opgezet door Bewo-
nersbelangen Molenberg, heeft uit-
gewezen dat zeker drie op de vier
bewoners in de Nicolaas Beets-
straat met vocht, tocht of schimmel
te kampen heeft. In de straat staan
120 huizen. R.Moederscheim van
Bewonersbelangen Molenberg
denkt dat de problemen na 1985 zijn
ontstaan. „In 1985 zijn de huizen ge-
renoveerd, maar de huizen zijn toen
te goed afgesloten, het vocht kon er
niet meer uit."

Tasje ontvreemd
HEERLEN - Een 71-jarige vrouw
is donderdagavond in de Prinsesjrenestraat beroofd van haar tasje.Wet slachtoffer werd door een jon-geman van achteren aan haar tasje
getrokken. Dit ging met zoveel,gracht gepaard dat de vrouw ten val'kwam. Zij bleef echter ongedeerd,

man, gekleed in een donker col-bert en donkere broek, vluchttedichting Spoorsingel. In de tas vanne vrouw zat een geldbedrag van 60gulden, een paspoort, rijbewijs engiropas.

Afscheid met een dikke traan
Pastoor verlaat Weiten om jongepriesters te begeleiden

" Pastoor JanPrins verlaat na ruim vijfjaar Welten/Benzenrade. In St.-Odiliënberg wordt hij onder meer belast met de
navorming van jongepriesters. Foto. DRIES LINSSEN

" De rijkspolitie van de groep
Meerssen zit met een zak uien
in haar maag. De uien werden
deze week onbeheerd aangetrof-
fen op de autoweg nabij Meers-
sen. In het persbericht over deze
vondst wil de dienstdoende ver-
antwoordelijke het publiek al-
thans in een opzicht gerust stel-
len. Jndien men dezer dagen
huilende politiemensen in
Meerssen ziet, ligt dat niet aan
het salaris, maar aan de uien.."
Wij hebben de neiging eraan
toe te voegen: als u ons een de-
zer dagen ziet huilen dan ligt
het in ieder geval niet aan de
uien.

Directeur Perlitius van Bouwver-
eniging Heerlen wil zich nog niet
wagen aan een uitspraak over de
problemen en de oorzaken. „Wij zul-
len eerst onze technische dienst
opdracht geven om te kijken of de
klachten kloppen. Zij zal steek-
proefsgewijs de geconstateerde
klachten controleren. Ik wil nog
niet vooruitlopen op eventuele
maatregelen, maar als het nodig
blijkt dan zullen we zeker iets
doen", aldus Perlitius. Hij voegt
daaraan toe dat de bouwvereniging
daar ook financiële middelen voor
heeft.

Perlitius verwacht dat de techni-
sche dienst binnen enkele weken
met de steekproeven zal starten.
Eventueel is hij bereid met de be-
woners in gesprek te gaan.

Opzettelijk
aangereden

ECHT - Op de autosnelweg A2in
**cht deed zich gisteren een ongeval
XOOT> toen een inwoner van Kerkra-ne met zijn auto bij een inhaalma-noeuvre een andere wagen van de

reed. Beide voertuigen kwa-
nien in de greppel terecht. De Kerk-
radenaar die het had gemunt op een
antomobilist uit Roermond is aan-
gehouden. Het is niet bekend waar-
-om hij tot de daad kwam.

Van onze correspondent

DOOR HANS ROOIJAKKERS

Tippelverbod voor
hoeren Zeswegen

R.Moederscheim vreest echter dat
er weinig meer aan de woningen ge-
daan kan worden. „Ik heb gespro-
ken met de opzichter van de bouw-
vereniging. Die heeft zelf toegege-
ven dat er na de renovatie een fout
is gemaakt door geen ventilatie in te
bouwen. Hij zei ook dat er weinig
meer aan de problemen gedaankan
worden", aldus de man van Bewo-
nersbelangen Molenberg.

Als de problemen niet opgelost
worden, zal Moederscheim de be-
woners van de Nicolaas Beetsstraat
adviseren de jaarlijkse huurverho-
ging niet te betalen.

- Wethouder DorienVisser gaat een tippelverbod instel-en voor prostituees in en rondomjeHeerlense wijk Zeswegen. Zij zei
nit tegen de leden van het actieco-
mité uit de wijk toen die gisteren
"'"O handtekeningen aanboden te-gen de gedoogzone aan de CBS-wegaie grenst aan Zeswegen.

HEERLEN - Het vertrek van
pastoor Prins uit Welten/Benzen-
rade geschiedt om veel redenen
met pijn in het hart. Tussen de
bekendmaking van zijn nieuwe
benoeming en het officiële af-
scheid op 21 en 22 maart zitten
slechts zes weken. Veel paro-
chianen is het vertrek van de op
handen gedragen pastoor Prins
koud op het dak gevallen.

mertje van de pastorie aan de
Welterkerkstraat. Een momentje
van bezinning? Jan Prins kijkt
naar de stapel verhuisdozen.
„Tja, maandag is de verhuizing
en dinsdag wordt alles ingericht
in mijn nieuw verblijf aan het
Kerkplein 11 in St.-Odiliënberg.
Zondag neem ik na de hoogmis
van half tien afscheid tijdens een
gezellig samenzijn in het ge-
meenschapshuis. Ik zal zeker
een traantje laten. Maar daarna
begin ik met veel energie en ple-
zier aan een nieuwe uitdaging."

Wat de navorming van jonge
priesters precies inhoudt, is vol-
gens Jan Prins nog niet exact
bepaald.

" Het is boekenweek. 'Dat hoeft
voor mij niet, want ik heb al
een boek', reageert de een. Een
ander rent snel naar de boek-
winkel om twintig gulden te
betalen en vervolgens gratis het
nieuwe boekje van A.F.Th.vdn
der Heijden te krijgen, het boe-
kenweekgeschenk dat dit jaar
waarschijnlijk niet vroegtijdig
in de antiquariaten zal belan-
den. Weer een anderzal zeggen:
'Ik koop deze keer maar eens
geen boeken, want ik moet nog
zo veel lezen.' Wij vragen ons
wel eens af hoeveel boeken in de
gemiddelde Nederlandse boe-
kenkast daadwerkelijk gelezen
zijn.

BoekAchttien jaar geleden 'Werd Jan Prins tot priester ge-
wijd. Toen bisschop Jo Gijsen vroeg hem en zijn volgers
trouw te blijven en te gehoorzamen zei de 'laatbloeier',
volmondig ja. Die toezegging houdt onder meer in dat
Jan Prins moet gaan waar de bisschop denkt dat hij no-
dig is. Op het moment dat de vicaris de nu 53-jarige
pastoor van de Martinus-parochie in Welten/Benzenrade
uitnodigde voor een gesprek in Roermond, wist Prins
hoe laat het was. „Mijn dagen in deze mooie wijk van
Heerlen zijn geteld. Mijn aanwezigheid is elders ge-
wenst." Zijn nieuwe functie wordt een onderdeel van de
nieuwe structuur binnen het bisdom Limburg. Hij
krijgt de zorg voor de organisatie en de navorming van
jongepriesters. Het begeleiden van 35 parochieherders,
die een tot vijfjaar geleden zijn gewijd, geschiedt elke
eerste maandag van de maand in St.-Odiliënberg. Te-
vens werd Jan .Prins gevraagd om de taak als pastoor
van de parochie H. Wiro, H. Plechelmus, H. Otgerus in
het Middenlimburgse St.-Odiliënberg op zich te nemen.
Een afscheid na ruim vijfjaar uit Weiten met een dikke
traan en een zuinig lachje. Boek (2)

Kaasgroothandel
mag open blijven

DEN HAAG/LANDGRAAF - Het
gemeentelijke bevel tot sluiting van
kaasgroothandel Van Breukelen in
Landgraaf is geschorst. Dit heeft de
afdeling bestuursgeschillen van de
Raad van State gisteren besloten.
Daarbij is wel bepaald dat Van
Breukelen de in het sluitingsbevel
opgenomen voorwaarden moet na-
komen.

daarmee hoopt het comité dat er
einde komt aan de overlast die

*VJ ondervinden van de prostituees
nie ook Zeswegen als' hun werkter-rein zien. „De wethouder zei dat de
Problemen op korte termijn aange-
pakt worden", zegt coördinator Cor

van het actiecomité. „Ge-
beurt dat niet voor de zomer, dan
*omt er meer druk op het gemeen-
tebestuur."UP het ogenblik zoekt de door degemeente ingestelde werkgroep
"Oor het prostitutiebeleid een ande-re lokatie als gedoogzone voor hoe-en en prostituanten

„De navorming van jonge pries-
ters is niet nieuw. Maar de opzet
en de invulling van zon maande-
lijkse bijeenkomst wordt anders.
Jonge priesters worden door het
nijpend tekort steeds vroeger be-
noemd tot pastoor. Zij worden
als het ware voor de leeuwen ge-
worpen en dat kan wel eens tot
problemen leiden. Getracht zal
worden om in de vorm van
kringgesprekken de pastorale
problemen op te lossen. Uiter-
aard blijft het liturgische gedeel-
te de hoofdmoot van de priester-
werkzaamheden, maar extra
aandacht voor de 'buitenkerke-
lijke' activiteiten zoals het ver-
enigingsleven is gewenst."

weet dat mijn opvolging in de
Martinus-parochie nog een tijdje
op zich laat wachten, doet zon
plotseling afscheid pijn, veel'pijn
in het hart. Het is alom bekend
dat er een groot tekort is aan
priesters en dat het bisdom
steeds vaker moet overgaan tot
clustervorming van een aantal
parochies. Vandaar dat ik enigs-
zins begrip kan opbrengen voor
mensen die mijn vertrek niet
steunen."

Onder het motto 'daar waar men-
sen zijn in goede en in slechte
tijden, moet ik zijn' is Jan Prins
ook bijzonder actief buiten de
kerk.

Met carnaval staat hij tijdens de
Weltense Avond in de buut en op

„Weiten is een unieke parochie.
Het bloeiende verenigingsleven
kom ik steeds tegen tijdens mijn
pastorale- en liturgische werk-
zaamheden. Samen wordt ge-
tracht één groot werkterrein te
creëren. Ik heb verenigingen en
groepen bij elkaar proberen te
brengen. Want het is toch een
belangrijke taak van een paro-chieherder om naar de mensen
toe te gaan. Op die manier
kweek jeeen hechtere band bin-
nen een gemeenschap."

„Bisschop Gijsen heeft zelfs een
aantal boze brieven ontvangen
van Weltenaren. Zij kunnen het
ondanks vele uitlegpogingen
mijnerzijds nog steeds niet be-
grijpen dat ik in een andere ge-
meente aan de slag moet", be-
kent Jan Prins. Enerzijds voelt
de man, die in militaire dienst
zijn late roeping kreeg, mee met
het onbegrip van de parochia-
nen.

" In België moet er ergens een
firma bestaan die jouw nieuwe
boeken zo behandeld, dat ze er
gelezen uitzien. Het boek gaat
door een sigarenrookmachine,
er worden enkele koffie-, of zo u
wilt, wijnvlekken op gemorst en
uiteraard worden er de nodige
ezelsoren in gevouwen. Komt er
bezoek bij je thuis dat zich
staat te verlekkeren voor je boe-
kenkast, dan kun je met een
gerust hart vertellen, 'ja, die
heb ik allemaal gelezen, kijk
maar', waarop je een willekeu-
rig bevlekt en gekreukt boek uit
de kast haalt. In Nederland
doen we dat anders. Wij gaan
naar een tweedehands boek-
winkel.

De voorwaarden betreffen onder
meer een geluidnorm en de werktij-
den (vanaf zeven uur 's ochtends).
Op verzoek van Van Breukelen
heeft de voorzitter één uitzondering
op de voorwaarden gemaakt. In te-
genstelling tot wat de gemeente had
bepaald, mag op dinsdagavond tus-
sen zes en acht uur worden geladen
en gelost met de koelinstallatie in
werking. Van de gemeente mocht 's
avonds niet gekoeld worden.

Boek (3)
" Tot slot Wim Sonneveld:
'Mijn vrouw is een mooi boek.
maar ik heb het al uit.'

Verhuisdozen
Even is het stil in het werkka-

„Ik leid dan de viering van de
communieanten. Maar daarna
valt het doek definitief. Zeker als
de nieuwe pastoor in Weiten is
benoemd, is het logisch dat ik
daar moet wegblijven. Ik ga een
nieuwe collega niet in de wielen
rijden."

Op Hemelvaartsdag, donderdag
28 mei, komt pastoor Jan Prins
uit hoofde van zijn functie nog
eenmaal terug naar Welten/Ben-
zenrade.

schoolverlatersdagen fungeert
hij als disc-jockey. Op het voet-
balveld staat de nieuwe pastoor
van St.-Odiliënberg ook zijn
mannetje. Als spelbepalende
middenvelder schitterde hij tij-
dens het jaarlijkse stratenvoet-
bal-toernooi. Ook zijn aanwezig-
heid bij de Weltense carnavals-
optocht, nu twaalf dagen gele-
den, werd door menigeen op
prijs gesteld. Met de Storm-prins
en de Golf-prins stond 'kerk-
prins' Jan Prins op één wagen.
„Drie prinsen die om uiteenlo-
pende redenen niet eerder aan
een optocht konden deelnemen,
waren nu present. Het idee sprak
mij aan en omdat carnaval een
bijzonder plekje heeft in mijn
hart, heb ik meegedaan. Daar is
toch niets op tegen."

Plotseling
Jan Prins praat zeker niet voor
zijn beurt als hij zegt dat die op-
zet in Weiten is geslaagd. „Maar
mijn werk in deze parochie was
nog niet afgerond. Aangezien ik

Grens Waubach
toch geopend

LANDGRAAF - De grensovergang
Waubach/Scherpenseel blijft toch
geopend tijdens de aanleg van een
mini-rotonde op de kruising Grens-

De gemeente
Landgraaf heeft hiertoe besloten na
Pyerleg met de Nederlandse en■Duitse douane. Door aanpassing
Van het werkschema blijft steeds
eén rijstrook van de Grensstraat be-
rijdbaar.

De gemeente had het sluitingsbevel
genomen om aan te geven dat het
bedrijf op termijn weg moet van de
huidige lokatie aan de Kakertsweg.
Van Breukelen streeft ernaar zijn
bedrijf voor 1 april 1993 verplaatst
te hebben.

Erwtje

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
Zaterdag 14 maart 1992 927

Asielzoekers in
pand Groenstraat

Gemeente huurt woning voor vier jaar
BRUNSSUM - De Raad van Be-neer van het Hervormd Jeugdhuisaan de Maanstraat in Treebeékleeft besloten de samenwerking
met het beheerdersechtpaar Ebbin-
y,e\ uP te zeSgen- De relatie tussennet bestuur en de beheerder is toteen absoluut dieptepunt gedaald.Meningsverschillen over de huurvan het Jeugdhuis liggen daaraan«n grondslag. „De verhouding isausdanig vertroebeld dat er geen
werkbare situatie meer is", zegt Jan«esse, de voorzitter van het bestuurvan het gemeenschapshuis.

ontmoeting
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Van onze sportredactie

DOOR HARRY MURÉ

Blessures VVV
v vv
■_ v mist in het belangrijke duel
ge -^e Graafschap niet alleen de
d Schorste Venetiaan maar ook Ju-. Verberne. De Venlose libero die
h l Eric Orie geselecteerd is voor
°b ederlands militaire elftal liep
e? een training bij de militairen een. «stige enkelblessure (ingescheur-
Hüfnkelbanden) op* Polman, Graef,
i-p nen Verbeek zijn door blessu-
jj.s evenmin van de partij. Boven-
st*1 is de Nigeriaan Babangida nog
J*eds niet gearriveerd.

r (ADVERTENTIE)

Autotelefoon.. y.n<>oit weg ;^Q
°nderweg

** ’ 1495,- yjjfc'«"d. BTW) pSty
ERKEND INBOUWBEDRIJF

van TBBS/TNO goedge-
keurde beveiligings-

t^ systemen

°E SPECIAUST VOGfl CAfl-HIFI
o.a. DE MERKENPIONEER, SONY, KENWOOD,

1 PANASONIC

/saT/ By
mWÊÊmW /,[/Jobelstr. 61, Heerlen, 045-712113

j^OSINONE - De Italiaan Andrea Chiurato uit de ploeg van
-p- §n°. die met een fractie verschil de openingstijdrit in de

■freno - Adriatico had verloren van Erik Breukink, haalde
De!fren a--snoë Z-Ün genoegdoening. Hij nam na de derde etap-
tii leiderstrui over, nadat de Nederlander door twee valpar-
jj n̂ tijdens een aantal zeer steile klimmen in de finale een
lnuut en veertig secopnden was kwijtgeraakt.

„Vandaag hebben Indurain en ik
veel steun gehad van de ploeg, die
tot aan de voet van de Mont Faron
de koers heeft gecontroleerd. Met
hulp van de ploeg van Rominger
overigens. Zondag ben ik echter op
mezelf aangewezen. Dan zal ik moe-
ten bewijzen het waard te zijn Pa-
rijs-Nice te winnen", oordeelde
Bernard.
Melchor Mauri heeft voor een hoog-
tepuntje gezorgd in de in alle op-
zichten vlakke Ronde van Murcia.,
De Spanjaard, vorig jaar eerste in
de Vuelta, won de tijdrit over tien
kilometer in Mazzaron met twee se-
conden voorsprong op zijn landge-
noot Juan Martinez. Nico Verhoe-
ven, was als achtste op 24 seconden,
de beste Nederlander. Die twee se-
conden kunnen beslissend zijn voor
de ronde en Mauri aan zijn tweede
overwinning helpen aan een Spaan-
se etappewedstrijd binnen een
maand, na zijn eerste plaats in Va-
lencia.

uurwerk naar de col dEze, maar
Rominger heeft ook goede herinne-
ringen aan de epiloog van de wed-
strijd. Met een tel verschil hield hij
vorig jaar Stephen Roche achter
zich.

ren ging naar Rolf Sö-
staalt^' de daarmee het zoveelstebelf Ploegenwerk van Ariosteakroonde, ditmaal in de vorm vann Prachtige estafette van hemzelf
&ai-u°llega Moreno Argentin. Het
het \r

TS voerde de 182 renners van
en 'co_meer door een kil, mistig
2ui

re genachtig landschap 190 km
ie aarts naar het stadje Frosino-
-^en * ven**Jn van de etappe lag in
ronrfaar uitl°Pers van de Apenijnen
3q ** het dorpje Ferentino, op zon
Oir Van de aankomst-
ltereet biJ de eerste echte benenbre-; van Ferentino was het bekeken.
Bebrnt-in en Sierra maakten daar
<ioor van de omstandigheden
lm er vandoor te gaan. In de afda-
ttiot Werden ZIJ gehinderd door een
l e„glijder, waarna Breukinks col-
Pelnt de aansluiting met het
v °ton kon herstellen. Maar op de
gr gende steilte bij Morolo brak de
<- eP definitief en miste Breukink

-auoop zocht de Nederlander
t^ g<j^agen naar excuses. „Op weg
len r Morolo ben ik tweekeer geval-
Voo Jde vorigeklim was ik steeds
ik o

an gebleven. In deafdaling zatngeveer in twintigste positie,r de eerste meters van de klim

LINARES - Wereldkampioen
Gari Kasparov heeft vrijdag het
grootmeestertoernooi van Lina-
res op zijn naam gebracht. Hij
won in de laatste ronde van Lju-
bomir Ljubojevic en kwam daar-
mee op 10 punten uit 13 partijen.
Als enige van de veertien deelne-
mers bleef Kasparov in Linares
ongeslagen. Bij het ingaan van
de laatste ronde had hij een voor-
sprong van een vol punt op Tim-
man.

Kasparov wint
in Linares

Tony Rominger bracht de zesde
etappe van Marseille naar de col
Mont Faron bij Toulon op zijn
naam. De Zwitser heroverde in de
langste rit van de Koers naar de
Zon een groot deel van de woens-
dag tijdens de ploegentijdrit verlo-
ren seconden. En heeft weer kans
de eindzege van verleden jaar te
prolongeren. Jean-Francois Ber-
nard veroorzaakte een mini-revolu-
tie in het Banesto-team door kop-
man Miguel Indurain het witte
leiderstricot te ontfutselen.
Het bijna 30-jarige eeuwige talent
heeft veertien seconden voorsprong
op de Tourwinnaar en achttien op
Rominger, die zijn triomf van vorig
jaarop de 512 meter hoge top boven
Toulon herhaalde.
Jeff Bernard, in 1987 derde in de
Tour, wacht al sinds mei 1990, toen
hij de klimtijdrit in de Ronde van
Spanje won, op een succes van im-
portantie. De Franse kasteelbewo-
ner heeft serieus de mogelijkheid
de organisatie van Parij s-Nice na
twaalf jaar, sinds 1980 toen Duclos-
Lassalle won, een Franse eindwin-
naar te bezorgen. Twee jaar geleden
was hij de snelste in de rit tegen het

Wie morgen op de col dEze als
eindwinnaar van de 42ste Parijs-
Nice wordt gehuldigd, staat nog
steeds in de sterren geschreven.
Vast staat in ieder geval dat Ber-
nard, Indurain en Rominger de eni-
ge renners zijn die nog in aanmer-
king komen.

ging er iemand voor mij onderuit.
Toen moest ik eerst twintig meter
lopen voor ik weer op kon stappen.
Onderwijl kwamen er weer twintig
renners langs. Vlak voor detop ging
ik in een scherpe bocht weer onder-
uit. Toen wist ik dat mijn kansen op
de eindoverwinning verkeken wa-
ren. Het was net een glijbaan zo
glibberig. Het leek wel een veldrit."

Jeff Bernard

MVV mist
Öelahaye tegen

Feyenoord
JJJASTRICHT - MVV staat van-
eg nd in deRotterdamse Kuip Voor
Ben Üzonder moeilijke taalt om te-
ÏW et naar succes hunkerend
u^enoord punten te pakken. De
hunStricntenaren' die het zonder
öel eschorste aanvoerder Robby
siriri moeten stellen, hebben
V 0 de invoering van de betaalde
Igoi ,al alleen in het seizoen
vB„, '86 winnend de Kuip kunnen
Of aten-
g 6 choon Feyenoord thuis nog on-
g Slagen is, ziet MVV-trainer Ver-
lan°Ss.en mogelijkheden. „Het be-
t*e gekste is, dat we niet te vroeg in
a Wedstrijd op achterstand komen,
ijj de sfeer binnen de ploeg proef
ve gewoon, dat we niet hoeven te

-Jezen", aldus Vergoossen.

Waarom Den Haag wel met geschorste spelers en wij niet?

Kessler laakt rechtspraak
SITTARD - Fortuna Sittard kan morgen in het Zuiderpark niet beschik-ken de geschorste basisspelers Randy Samuel en Marco Boogers, terwijlFC Den Haag het eveneens gestrafte duo Harry van der Laan en PeterHoutman wél kan opstellen in het voor beide ploegen kardinale degrada-
tieduel. Volgens George Kessler een 'absurde zaak en alleen maar inNederland mogelijk is.

was mijn succes. Het is me opgeval-
len dat ze hier achteraf praten en
niet vooraf." En over de club: „Gro-
te problemen. Patrick Deckers
traint voor het eerst mee sinds de-
cember. Speelde goed tegen PSV.
Sindsdien niet meer gezien. Moest
ineens in militaire dienst. Alsof dat
niet anders te regelen was geweest.

Handbalploeg te slordig
SITTARD - De oefeninterland
die de herenhandbalploegin Sit-
tard voor een handjevol toe-
schouwers tegen Luxemburg
speelde, had alles van een con-
centratie-oefening. Nederland
won de handbalontmoeting met
28-11 maar zal vanavond (19.30'
uur Stadssporthal, Sittard) de
concentratie-test nog eens over
moeten doen. Na een kwartier
spelen leidde Nederland met 8-1
en slopen, in aanvallend opzicht,
de eerste onnauwkerigheden in
het Oranjespel. De tweede helft
(rust 16-4) was slaapverwekkend.
Aanvallend kende Nederland be-
denkelijk zwakke perioden, ter-
wijl verdedigend de aandacht
zeer verslapte.

De tuchtcommissie van de KNVB
schorste Harry van der Laan, top-
scorer van FC Den Haag, voor vijf
wedstrijden, omdat hij tijdens de
ontmoeting tegen Groningen op het
hoofd ging staan van een op de
grond liggende speler. De scheids-
rechter had de overtreding niet ge-
zien, maar aan de hand van de vi-
deobeelden viel Van der Laan
alsnog door de mand. Onmiddellijk
na de uitspraak van de tuchtcom-
missie ging FC Den Haag in hoger
beroep. Hangende de uitslag van de
mondelinge behandeling blijft Van
derLaan inzetbaar.

Met zes jeugdspelers naar Den
Haag, waarvan er vier in de basis
staan." Henk Duut is intussen defi-
nitief uit de selectie gevallen. Kes-
sler: „Jammer voor hem en voor de
club. Moeilijke beslissing, maar on-
vermijdelijk."

HEERLEN - De wedstrijden Re-
da JC - FC Utrecht (eredivisie)
en FC Zwolle - BW Den Bosch
(eerste divisie), die gisteren ge-
speeld zouden worden, zijn we-
gens de barre weersomstandig-
heden afgelast. De ontmoeting
tussen Roda JC en FC Utrecht is
verplaatst naar komende dins-
dag (aanvang 20.00 uur) en FC
Zwolle - BW Den Bosch wordf
vandaag, zaterdag gespeeld.

"KERKRADE - Roda JC ziet in
Jan Poortvliet een geschikte op-
volger van Vie Hermans, die de
Kerkraadse club als trainer van
het tweede elftal aan het einde
van dit seizoen gaat verlaten.
Poortvliet, dit seizoen op 36-jari-
ge leeftijd nog actief bij VCV
Zeeland en in het verleden meer-
dere jaren in dienst bij Roda JC,
heeft al te kennen gegeven veel
te voelen voor een terugkeer
naar Limburg.

Als het aan Roda JC ligt blijft ook
Graham Arnold in Limburg. Nu de
Kerkradenaren echter een miljoen
gulden moeten bezuinigen, drukt
het salaris van de Australiër zwaar
op de begroting. Voor Arnold hoopt
Roda JC externe geldschieters te

Roda-Utrecht
naar dinsdag

Roda JC is ook voornemens René
Hofman voor langere tijd aan zich
te binden. De Kerkraadse club
denkt daarbij aan een negenjarige
verbintenis, waarbij Hofman na een
aantal jaren aan de trainersstaf
wordt toegevoegd. Het huidige con-
tract met de aanvaller loopt aan het
einde van dit seizoen af. Omdat
Hofman, vanwege zijn leeftijd, vol-
gend jaar een vrije transfer in het
vooruitzicht heeft, staat hij echter
niet direct te popelen om een lang-
jarige verbintenis met Roda JC te
sluiten. Hofman verwacht op zijn
minst een financiële tegemoetko-
ming van de club.

KERKRADE - Max Huiberts en
Mare Luypers, de getalenteerde
Jong Oranje-spelers van Roda JC,
zullen vrijwel zeker ook komend
seizoen in Kerkrade hun kunsten
vertonen. De contracten van beide
spelers lopen weliswaar af, maar
Roda JC heeft in de verbintenissen
een optie laten opnemen waardoor
het mogelijk is dat beide spelers
langer in dienst blijvenbij Roda JC.
Inmiddels heeft deKerkraadse club
beide opties gelicht en staat con-
tractverlenging niets meer in de
weg.

Eric Gerets, volgend seizoen trairler
bij Club Luik, heeft ook zijn oogla-
ten vallen op MW-dóelman AlJoy
Agu, die salariseisen stelt waaraan
de Maastrichtse club niet kan vol-
doen. Nol Hendriks, eigenaar van
Agu, voelt echter niet veel voor een
vertrek naar België. De suikeroom
van Roda JC ziet de Nigeriaan lie-
ver nog een jaar bij MW onder de
lat om dan als opvolgervan Henryk
Bolesta naar Roda JC verhuizen.

kosten

Huiberts en Luypersj
blijven bij Roda JC

vinden, die een langer verblijf in
Limburg willen financieren. Moe it
dat niet lukken, dan is Club Li ik
een serieuze gegadigde om de sp ts
over te nemen. Michel Boereba :h
hoopt ook in het buitenland aan ie
bak te komen. Zijn zaakwaarnerr er
Bob Maaskant is inmiddels op zo ;k
naar gegadigde clubs. Boereba :h
moe^ongevee"**eei^Tiiiïc)ei-wï^d ;n

" De Fransman Jeffßer-
nard begint als leider
aan het slotweekeinde in
Parijs-Nice. Foto: REUTER

Tegenstander komt niet opdaigen

Simson kampioen
SCHAESBERG - Ondanks alle eerdere toezeggingen gaf Olympia !
Utrecht gisteravond te kennen vandaag niet naar Schaesberg te zul- 'len komen. De worsteltopper Simson tegen Olympia gaat dus niet j
door. Olympia zegt haar ploeg niet compleet te nebben kunnen krij- {
gen. Simson vindt deze handelwijze schandalig. De weging van wor- (

stelaars vindt vanavond om 20.00 uur in de Baneberg op de gewone jreglementaire wijze plaats waarna de scheidsrechter zal beslissen dat j
Simson zonder te worstelen de wedstrijd van Olympia heeft gefvon- i
nen en dus landskampioen is.

Valpartijen kosten
Breukink leiderstrui

Sörensen ritwinnaar, Chiurato nieuwe klassementsaanvoerder

Eerder deze week ontsnapte ook
Peter Houtman, die na zijn rode
kaart tegen Graafschap nog drie
wedstrijden moest uitzitten, via ho-
ger beroep aan langer verblijf op de
bank. De Fortunezen Samuel en
Boogers werden voor een wedstrijd
geschorst wegens hun derde gele
kaart, een reguliere uitsluiting
waartegen geen beroep mogelijk is.

Amateurbestuur
leidt Zeeland
VLISSINGEN - Het amateurbe-
stuur van Vlissingen leidt sinds
gisterenavond ook de enige be-
taalde club in Zeeland. Voorzit-
ter Rinus ten Haaf van de moe-
dervereniging treedt op als tijde-
lijk voorzitter, nadat zijn voor-
ganger Pim Kraan donderdag
met zijn collega-bestuurders op-
stapte.Bouwfonds klopt koploper „Dat mag dan wel zo zijn," foetert

George Kessler, „maar op die ma-
nier creëer jebelachelijke situaties.
Het gaat niet om Van der Laan en
Houtman - ik gun het ze - maar om
het principe. Mensen die zware
overtredingen begaan, mogen spe-
len. Jongens met een paar simpele
gele kaarten niet. Wat is dat voor
rechtspraak?"

moest de thuisclub hard zwoegen
om dè nipte zege binnen te halen.
Met enkele knappe reflexen be-
hoedde de uitblinkende keeper
Luyten de thuisclub voor een tegen-
treffer. In het hele duel waren de
bezoekers meer aan de bal, maar in
de afwerking hadden ze enkele ma-
len pech. Bouwfonds kon zelf wei-
nig druk maken. Het beslissende
doelpunt viel in de tweede van de
drie Bunga-straftijden. Goulding
tikte een schot van Biloro in het le-
ge doel.

Uitslagen: Schoenenreus-Hooghuis Sport
5-2; Tongelreep-Molier 5-1.
Stand: 1. Bunga Melati 18-29; 2. Schoenen-
reus 18-23; 3. Bouwfonds 18-22; 4. Wierts/
Haantjes 18-22; 5. Hooghuis Sport 18-21; 6.
Moher 18-20; 7. H. Meyers 18-18; 8. Dous-
berg Pare 18-16; 9. Van der Zande 18-15; 10.
Tongelreep 18-15; 11. 't Brikske 18-11; 12
FC Brunssum 18-4.

Tweede divisie F: Amicitia-EJA 6-4.
Hoofdklasse noord: FCD Roermond II-
Peters Geluidsbandene 0-7.

(ADVERTENTIE)

rl hWij staan t/m 17 maart
op de Woonbeurs Eindhoven

□GELEEN Rijbweg Zuid 178
Eindhoven
Den Bosch __
Lomi.,el ~—

Bouwfonds klom door deze zege op
naar een gedeelde derde plaats sa-
men met Wierts/Haantjes. Na vijf
nederlagen op rij boekte 't Brikske
eindelijk ook weer eens zege, Van
der Zande werd geklopt met 2-3.
In Glanerbrook in Geleen werkten
Bouwfonds en Bunga Melati een
meer spannende dan fraaie wed-
strijd af. Tot de laatste seconde

GELEEN - In de landelijke
eerste divisie C van de zaal-
voetbalcompetitie heeft
Bouwfonds zijn promotiekan-
sen intact gehouden door
bijna-kampioen Bunga Melati
met minimale cijfers te klop-
pen: 1-0. Voor de Tilburgers
was het pas de tweede compe-
titienederlaag.

Geïrriteerd betrad George Kessler
('lk ben niet nerveus') gistermiddag
zijn kantoortje in De Baandert. Een
etmaal voor het anderhalve uur van
de waarheid ventileerde hij kritiek
op voetbalbond, club en spelers, die
tot ver buiten het stadion, althans
tot in het aangrenzende spelersho-
me, hoorbaar was.

Gele kaarten mee
naar Zweden
GÖTEBORG - De Europese
voetbalunie is niet van plan spe-
lers, die in de voorronde van de
strijd om het Europese kam-
pioenschap gele kaarten hebben
opgelopen, kwijtschelding te
verlenen. Het pleidooi van de
bondscoaches was gegrond op
het gegeven dat er in de eindron-
de rechtsongelijkheid bestaat.
Zweden, dat geen kwalificatie-
wedstrijden had behoeven tespelen, begint het toernooi kaart- ,
loos, een Zweedse speler zal dus
pas na zijn tweede waarschu-
wing voor één duel geschorst
worden. Andere landen nemen
een heel pakketje gele kaarten.,
mee. Oranje heeft in Van Tigge--
len slechts één gele-kaarthouder.'-

Bij een negatieve uitslag in Den
Haag wordt de lage klassering in
hoge mate penibel. Na FC Den
Haag nog zeven wedstrijden. „Vra-
gen ze mij: 'Hoe moet dat nu, mijn-
heer Kessler?' Wat ik moet? Ster-
ven! Natuurlijk, je gaat niet bij de
pakken neerzitten, het elftal wordt
goed voorbereid. Oefenen tegen
EHC en Maasbracht. Voor de rest
blijft er niet veel over."

(ADVERTENTIE)

" AUTOTELEFOON

" AUTO-ALARM

" CAR-RADIO

" CAR-WASH

" VEGE RUILMOTOREN

" ONDERHOUD

" REPARATIES

" APK-KEURINQEN

fa HALECO B.V.
L/^***" Daelderweg 27, Nuth
■ÉT tel. 045-242192 (t.o. Makro)
i

Op woensdag 8 april is het inhaal-
duel tegen RKC. „Stoppen ze er
zomaar tussen. Drie matches in één
week. Dat moet je weer pikken. Of-
wel de fout ligt bij de bond ofwel bij
Fortuna, maar dit is geen planning.
Ik b«?n een man van de agenda. Dat

LimburgsDagblad

I Glen Goulding (links) scoorde de beslissende treffer in Geleen. Foto: PETER ROOZEN
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Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE Gouden Wiel voor Beurskens

Roda JC -FC Utrecht aft

Vandaag 19.30 uur:
VW - De Graafschap
Feyenoord - MW
Willem II - Sparta
Ajax - FC Twente
Morgen 14.30 uur:
SW/Dordrecht - FC Groningen
Vitesse - RKC
Volendam - PSV
FC Den Haag - Fortuna Sittard

PSV 27 19 7 145 60-22
Feyenoord 26 17 7 241 44-1*
Ajax 27 18 5 441 55-1»
Vitesse 27 12 8 7 32 40-2'
Groningen 25 11 8 630 37-2'
RodaJC 27 10 9 829 34-3 JFC Twente 26 11 6 928 47-3'
RKC 26 8 11 7 27 45-3»
FC Utrecht 27 7 13 7 27 30-2»
Willem II 26 10 6 10 26 37-3'
Sparta 26 8 10 826 38-4»
Volendam 28 9 7 12 25 30-3»
MW 26 8 8 10 24 27-3»
SWDordr 27 8 4 15 20 35- 5»
Fortuna S 26 3 10 13 16 26-43
Den Haag 28' 4 8 16 16 26-5*
Graafschap 27 4 7 16 15 23- *JVW 26 2 6 18 10 24-w

eerste divisie

MADRID - Het Spaanse sport-
blad Marca heeft in zijn nummer
van vrijdag een vergelijking ge-
trokken tussen Ronald Koeman
en oud-wereldkampioen zwaar-
gewicht Mike Tyson. Het blad
publiceerde een studie over het
gevolg van een vrije trap van Ro-
nald Koeman (Barcelona) op het
doel vanaf twintig meter en een
stoot van Tyson. De bal haalt na
een vrije trap van Koeman een
snelheid van 100 kilometer per
uur. Wanneer de bal door een
verdediger zou worden wegge-
kopt of de speler op het hoofd
raakt, heeft die hetzelfde gevolg
als een stoot van Tyson, waarop
een knock out volgt.

Marca vergelijktKoeman en Tyson

SCHIO/HEERLEN - De maat is vol voor de vier kandidaat-
internationals in Italiaanse dienst. Gisteren stuurde het kwar-
tet de Nederlandse Volleybal Bond een fax waarin hetkenbaar
maakte de besprekingen over terugkeer in de nationale ploeg
als voorbij en mislukt te beschouwen. „Na dit bericht is het
wat ons betreft inderdaad over en sluiten," bevestigde Rob
Grabert vanuit zijn woonplaats Schio, „Ondanks alle aandrin-
gen houdt de bond ons nu al bijna drie maanden aan het lijn-
tje. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om de eer maar
aan onszelf te houden."

Amateurs strijden
om periodetitels

Vandaag 19.30 uur:
FC Zwolle - BW Den Bosch
Veendam - RBC
Heerenveen - NEC
Heracles - Wageningen
NAC - Telstar
Go Ahead Eagles - Excelsior
Eindhoven - VCV Zeeland
TOP - Cambuur
Morgen 19.30 uur:
Haarlem - AZ

CambuurL 30 18 7 543 54-3*
NAC 30 14 10 638 52-3»
Heerenveen 31 16 6 938 68-*'NEC 31 15 7 937 57-3»
RBC 29 13 10 636 52-3»
Den Bosch 3114 8 936 46-3'
Haarlem 31 14 7 10 35 48-5'
Wageningen 31 12 10 934 33-2»
Veendam 31 13 8 10 34 41-*
GA Eagles 30 14 5 11 33 51 '*'.
Heracles 31 11 10 10 32 50-**
Telstar 30 12 7 11 31 64-*
AZ 31 10 9 12 29 47-3»
Eindhoven 31 9 10 12 28 36-*
Helmond Sp 31 9 9 13 27 40-5*
Emmen 31 7 11 13 25 31-*°
Excelsior 31 10 5 16 25 48-6fi
FC Zwolle 31 6 10 15 22 36-5»
TOP 31 5 9 17 19 34-6'
Zeeland 31 4 423 12 31-78
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

buitenlandheenwedstrijd ongedaan te maken,"
legt Schaepkens uit.

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

Afgelopen dinsdagavond liep een
ultimatum af dat woordvoerder Jan
Posthuma namens de vier had ge-
deponeerd bij NeVoßo-onderhan-
delaar Hans Rumpt. Het hoofdbe-
stuurslid technische zaken vroeg en
kreeg nog twee dagenrespijt, maar
kon ook in die periode geen accep-
tabele oplossing presenteren.

PARIJS - Alain Prost zal op 22
maart in Mexico-Stad niet aan de
start verschijnen in de race om
de GnSte Prijs van Mexico, tel-
lend voor de strijdom de wereld-
titel formule één-coureurs. De
37-jarige Fransman heeft nog
geen overeenstemming kunnen
bereiken met de leiding van de
Ligier-stal, die nu verder steunt
op de Belg Thierry Boutsen en
de Fransman Erik Comas. Prost,
die in zijn loopbaan 44 Grand
Prix' won, is sinds zijn ontslag
bij Ferrari in oktober van het vo-
rig jaar werkeloos.

Prost start
niet in Mexico

nen' ervaren dit proefproces als een
sta-in-de-weg om in Oranjeshirt op-
timaal te kunnen presteren. Het
hoofdbestuur wenst de procedure
evenwel onverkort te handhaven.
Zij het onder de mondelinge toezeg-
ging dat eventuele gevolgen niet op
de spelers verhaald zullen worden.
Rob Grabert daarover: „We hebben
ons in deze kwestie bereidwillig op-
gesteld. De procedure hoeft niet
van tafel. Het afzien van mogelijke
financiële claims dient echter
schriftelijk bevestigd te worden.
Daar wil de bond niet aan. Onbe-
grijpelijk en onredelijk. Want wij
willen graag spelen zonder sores
aan onze kop. Jammer, maar ik ga
er nu van uit dat alles voorbij is".

Tot teleurstelling van Rob Grabert:
„Ons rest niets anders dan daaruit
op te maken dat de bond niet se-
rieus tot een akkoord wil komen.
Aanvankelijk reageerden we alle
vier enthousiast op een mogelijke
rentree in Oranje. Naarmate kostba-
re tijd verstreek en de NeVoßo vol-
hardde in haar vertragingstechniek
en besluiteloosheid, groeide bij ons
gaandeweg twijfels over de uit-
spraak van de bond dat men ons
weer bij de nationale ploeg wilde
inlijven. Een bizarre ontwikkeling,
in aanmerking genomen dat het ini-
tiatief van de bond zelf is uitge-
gaan".

Het struikelblok in de onverkwik-
kelijke affaire wordt gevormd door
de bodemprocedure die de NeVoßo
in 1990 bij de rechtbank van Haar-
lem heef aangespannen tegen het
duo Blangé en Grabert. Daarin eist
de NeVoßo 25.000 dollar per speler
transfervergoeding. De vier 'Italia-

DEN HAAG - Nederland zal bij
het Olympisch bokstoernooi in
Barcelona in elk geval door vijf
amateurs worden vertegenwoor-
digd. Naar aanleiding van de re-
sultaten bij de EK van 1991
hebben bantam Miguel Dias,
halfzwaar Peter Zwezerijnen en
zwaargewicht Arnold Vanderlij-
de zich gekwalificeerd. Midden-
gewicht Raymond Joval en su-
per-zwaargewicht Jerry Nij man
dwongen eind vorige maand in
een kwalificatietoernooi hun
Olympische nominatie af. De
mogelijkheid bestaat dat het vijf-
tal wordt uitgebreid tot acht.
Van 24 tot en met 28 maart ne-
men Jitzar Jacobus (lichtwelter),
Han Doorenbosch (welter) en Or-
han Delibas (zwaarwelter) deel
aan het vierde en laatste kwalifi-
catietoernooi in San Pellegrino
Terme.

Al vijf boksers
zeker van Spelen

Vangeenberghe
steelt de show

Van bondswege was gisteren nie-
mand bereikbaar voor commentaar.

Dinsdag arriveert bondscoach Arie
Selinger in Nederland. De 'patron'
van de Oranjeploeg is de enige per-
soon die in staat mag worden ge-
acht om de ontstane impasse te
kunnen doorbreken. Hij heeft daar-
voor althans voldoende autoriteit
en mensenkennis in huis. Hoewel
sceptisch gestemd, wil Rob Grabert
de bondscoach een ultiemekans ge-
ven. „Maar dan dient er wel zeer
snel en concreet gehandeld te wor-
den," aldus de Limburgse volley-
balprof.

DUITSLAND
Borussia M'gladbach - VfL Bochum 1"»
I.FC Nürnberg - Eintr. Frankfurt 1~
Werder Bremen - StuttgarterKickers 1-*

Vandaag 15.30 uur
Wattenscheid - Dynamo Dresden
Bayer Leverkusen - Schalke 04
MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf
Karlsruher SC - Hansa Rostock
Bayern Munchen - Hamburger SV
Bor. Dortmund - I.FC Kaiserslautern
Vfß Stuttgart - I.FC Köln

BELGIË
AA Gent- RWD Molenbeek 3-2
Vandaag 20.00 uur
FC Antwerp - Waregem
Standard - SC Charleroi
Racing Genk - Club Brugge
Lierse SK - FC Luik
Anderlecht - Germinal Ekeren
Morgen 15.00uur
Cercle Brugge - KV Mechelen
Eendracht Aalst - SK Lokeren
KV Kortrijk - Beveren

In 1F is Waubach bij winst thuis te-
gen Blerick de vervangende perio-
dekampioen, daar leider FC Vin-
kenslag de titel in de eerste periode
al op zijn naam heeft geschreven. In
de overige klassen zijn de voor-
naamste kanshebbers voor de pe-
riodetitel Lindenheuvel (2B) bjj
winst uit tegen koploper FCV. Pola-
ris (3A), Groene Ster (3B) en DESM
(3C) hebben zelfs aan een punt ge-
noeg om te feesten. Zij spelen res-
pectievelijk thuis tegen SVM, uit
tegen Vaesrade en thuis tegen
Swift'36.

HEERLEN - Het amateurvoetbal
staat morgen grotendeels in het te-
ken van de beslissingen in de twee-
de periode. Zo wordt in de hoofd-
klasse C het duel tussen Halsteren
en Venray gespeeld. De Limburgers
zijn weliswaar kansloos, maar kun-
nen door de koploper in de tweede
periode en algemene rangschikking
een punt af te snoepen er voor zor-
gen dat EHC de tweede periodetitel
behaalt. Voorwaarde is dan wel dat
de Hoensbroekse formatie zelf bij
SVN wint. „En dat wordt zeker niet
gemakkelijk," stelt trainer Piet Her-
mans. „Maar ik heb er alle vertrou-
wen in. Ik weet hoeveel kwaliteit in
deze groep schuilt."

feyenoord-mvv

sport in cijfers

In 4A is het duel tussen St.-Pieter
en Vilt een absolute topper. Beide
leiden in de periode, de winnaar is
duszeker van de buit. RKWM (4B)
moet winnen bij Simpelveld terwijl
in 4C Waubachse Boys (naar KVC
Oranje) en Helios (thuis tegen Cen-
trum Boys) samen op kop gaan.
Heidebloem tenslotte heeft aan een
punt voldoende in de strijd uit te-
gen Coriovallum.

Integenstelling tot EHC dat alleen
doelman Dik Veldman moet missen
weet SVN-trainer Math Schaepkens
nog niet welke spelers hij ter be-
schikking heeft. „Janssen, Pluij-
men, Pruischer, Custers en Zenden
zijn vraagtekens. Desondanks zie ik
kansen om de 5-0 nederlaag van de

" Edy Beurskens (links)
heeft gisteravond vanwe-
ge zijn vele verdiensten
voor de wielersport uit
handen van KNWU-voor-
zitter mr. Piet Zevenber-
gen het Gouden Wiel
ontvangen. Tijdens de
15e jaarvergadering van
het District Limburg trad
Beurskens af als ditricts-
voorzitter. Hij wordt in
die functie opgevolgd
door Lei Daniëls (61) uit
Schinveld. Het zittende
Districtsbestuur beloonde
Beurskens bij zijn af-
scheid met een wandklok.
In etablissement 'Oos
Kaar' in Overhoven werd
gisteravond tevens de
prijsuitreiking van het 12
veldritten tellende Gerrit
Scholte-klassement ver-
richt. Mevrouw Nettie
Scholte beloonde win-
naar Huub Meijers
(rechts) uit Heerlen met
de eerste Gerrit Scholte
Trofee.

Foto: PETER ROOZEN

trainerscarrouse

RIJSWIJK - Enkele dagen voor
Zuid-Afrika perreferendum over
de apartheidspolitiek beslist,
heeft minister d'Ancona van
WVC besloten in 32 sporten het
restrictieve visumbeleid tegen
dit land te versoepelen. Tegen
zeven andere sportbonden zal de
boycot worden opgeheven, zodra
deze aansluiting hebben gevon-
den van de betreffende interna-
tionale sportorganisaties. Veer-
tien andere sportbonden blijven
op de boycotlijst, omdat zij niet
voldoen aan de gestelde criteria.
Deze veertien zijn: bridge, golf,
handbal, hockey, judo, karate-
do, korfbal, luchtsporten, redden
van drenkelingen, schaken, soft-
bal, squash, turnen en volleybal.

Versoepeling
visumbeleid

Jiad met Queen, de in Nederland ge-
fokte kleine, grijze merrie met het
leeuwehart, bovendien het genoe-
gen als eerste te mogen starten in
de beslissende omloop. Hij deed het
onbevangen. Snel, secuur en naar
later bleek winnend vóór Mandli-
McNaught en Navet.
In de Dressuur Grand Prix van gis-
teren was Bartels met 1502 punten
(63,91 %) de beste Nederandse. Jea-
nette Haazen scoorde met Olympic'
Windsor 1440 punten (61,45 %) en
werd daarmee elfde.

Maar ook de onvermijdelijke Jean
Claude Vangeenberghe. De Belg

Parcoursbouwer Henk Jan Drabbe
selecteerde voor de barrage van de
World Cup-opwarmer een puik ge-
zelschap: wereldkampioen Eric
Navet, de winnares van vorige week
in Dortmund Lesley Mandli-
McNaught, de Europese teamkam-
pioenen Jos Lansink, Jan Tops en
Piet Raymakers en gewaardeerde
'coureurs' als Thomas Frühmann,
Hugo Simon en Nick Skelton.

DEN BOSCH - De bij Indoor Bra-
bant aanwezige topruiters hebben
de aandacht maar even laten aflei-
den richting dressuur. Gisteravond
boden zij de goed bevolkte tribunes
een smakelijk voorproefje van de
grote prijzen die zondag zijn te ver-
dienen, waaronder de kwalificatie-
wedstrijd voor de wereldbeker.

MAASTRICHT - Harry Verdonschot
en Jef Ariës hebben hun overeenkomst
met derdeklasser Sportclub WW '28
met een jaar verlengd.

den haag-fortund

Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Jol
Feyenoord (selectie): De Goey, Frasef'
van Gobbel, Heus, Metgod, de Wol'1Bosz, Plomp, Sabau, Scholten, W>*'
schge, Damashin, Griga, Kiprich, Tau-
ment.
MVV(selectie): Agu, Linders, Thai, Ben-
neker, Reyners, Joordens, Libreg*s,
Visser, Verhoeven, Meijer, Hofman, D**
Haan, Bucan, Dikstaal, Franssen, Lanc'
kohr, Maas.

vvv-graafschaf
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Blankenstein

WV opstelling: Roox, Smits, Rayer'
Weerts, Braem, Vanderbroeck, DrieS
sen, Orie, Van der Kaay, Haan, Va"
Leenders. Wisselspelers: Gerestei"'
Minten, Derix, Janfada, Custers.
De Graafschap (selectie): Olyslagef'
Hulshof, ten Hag, Rosendaal, Trentej-
man, Vreman, van Kessel, Matthae>>
Kraay, Godee, de Wijs, Janssen, Hofste-
de, Koolhof, Redeker, Lukassen, Snl' 1,
de Wijs.

Morgen 14.30uur
Scheidsrechter Reygwart

FC Den Haag (selectie): Stam, Beuken-
kamp, Adam, Otto, A. Vriesde, ScheUe-
vis, Pattinama, Valk, Danen, Houtm*'
Van der Laan, van Eijkeren, Talan, Her-
mes, Abbenhuis, Pui-vis, E. Vriesde.
Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Maessen, Mordang, Vergoossel*-
Szalma, Usta, Barmentloo, Anton Jans-
sen, De Jong, Taihuttu, Driessen, Snee-
kes, Deckers, Van den Heuvel, Pal"
Janssen. Geblesseerd: Kicken. G*"
schorst: Samuel, Boogers.

PAARDESPORT
Den Bosch Indoor Brabant, tweede dag
Progressief springconcours, tabel A,
1,40 m, na barrage: 1.Michael Whitaker,
Alonzo 35 punten - 27,96 seconden, 2.
Gundel, Physalie 32-32,51, 3. Zoer, Dol-
ce Vita 28-29,74, 4. Sloothaak, Prestige
24-30,89, 5. Frühmann, Ganymed
20-27,96.

Dressuur, Grand Prix: 1. Monica Theo-
dorescu, Grunox 1666 punten (70,89
procent), 2. Werth, Fabienne 1625
(69,15), 3. Rothenberger, Attention 1537
(65,40), 4. Lavell, Gifted 1524 (64,85), 5.
Bartels, Olympic Courage 1502 (63,91),
11. Haazen, Olympic Windsor 1440
(61,45).

Dressuur, Intermediair I: 1. Reiner
Klimke, Alpius 1265 punten. 2. Bernos-
ki, Olympic Corrado 1247, 3. Michael
Klimke. The Carlos 1245, 4. Stokker-
mans. Zwingly 1235, 5. Gordijn, Con-
quistador 1234.

Springconcours, tabel A, 1,50 m op tijd:
1. Frühmann, The Freak 0-45,16, 2. Hen-
drix, Romina 0-48,23, 3. Beerbaum, Ath-
letico 0-49,54, 4. Michael Whitaker, Poly
Dektus 0-63,66, 5. Romp, Bayouss
3,5-70,22, 9. Lansink Libero H 4-58.80.

Klassement: 1. Bernard 18.00.43, 2. In-
durain 0.14, 3. Rominger 0.18, 4. Mon-
toya 0.41, 5. Gölz 0.57, 6. Furlan 0.58, 7.
Mottet 1.07, 8. Manin 1.10, 9. Virenque
1.14. 10. Vargas 1.35, 11. Kvalsvoll 1.39,
12. Baffi 1.43, 13. Caritoux 1.45, 14. Jero-
me Simon 1.47, 15. Julian Gorospe 1.49,
16. Colotti 1.54, 17. Anderson 1.58, 18.

Robin 2.03, 19. Millar 2.20. 20. Lance
2.27, 38. De Vries 4.17, 47. Mare Siemons
5.03, 52. Lammerts 5.29, 61. Adri van der
Poel 6.15, 78. Poels 9.03, 80. Jac. van der
Poel 9.43, 85. Veenstra 10.48, 86. Mul-
ders 10.57, 91. Zanoli 11.23,97. Schurer
14.03, 106. Solleveld 16.29, 110. Pieters
17.10, 115. Nijdam 18.18, 116. Hoffman
18.42, 130. en laatste Delphis 1.01.35.

Gerrit Scholte-klassement, eindstan-
den: A-amateurs: 1. Tino Cuypers 142
pnt, 2. Roger Vranken 121, 3. Pascal Al-
leleyn 88. B-amateurs: 1 Huub Meijers
171, 2. Hein Heynen 167, 3. Paul Been-
kens 147. Junioren: 1. Ivo Vaessen 145,
2. Peter Gronenschild 106. 3. Jean-Pier-
re Dessart 102. Nieuwelingen: 1. Roger
van de Wall 173, 2. Tim Heemskerk 173,
3. Alex Vos 116. Winnaar Gerrit Scholte
Trofee: Huub Meijers.

WIELRENNEN
Parijs-Nice, zesde etappe Marseille -Toulon Mont Faron: 1. Rominger 206
km in 4.43.06, 2. Bernard 0.14, 3. Mon-
toya 0.17, 4. Indurain 0.26, 5. Giorgio
Furlan 0.37, 6. Vargas, 7. Virenque 0.48,
8. Van de Laer 0.56, 9. Millar, 10. Kvals-
voll 1.01, 11. Mottet, 12. Gölz, 13. Manin
1.04, 14. Jerome Simon 1.12, 15. Ander-
son, 16. Moreels 1.22, 17. Gayant 1.24, 18.
Caritoux, 19. Federico Garcia, 20. Robin
1.34, 44. De Vries 2.34. 50. Mare Siemons
3.07, 51. Schurer, 52. Adri van der Poel
3.28, 69. Lammerts 4.42, 75. Nijdam 5.04,
77. Poels. 80. Solleveld, 90. Jac. van der
Poel 6.10, 99. Zanoli 6.48, 101. Mulders
6.56, 106. Hoffman 7.35, 117. Pieters 9.07,
118. Veenstra, 130. en laatste Rondon
20.01.

kermans 5.23, 137. Harmeling, 162.
Kools 8.00. Algemeen klassement: 1.
Chiurato 10.30.59, 2. Sörensen 0.02, 3.
Bortolami 0.06, 4. Alcala 0.12, 5. Skibby
0.16, 6. Fondriest, 7. Arnaud 0.19, 8. Je-
ker, 9. Spruch 0.21, 10. Argentin, 11.
Zberg 0.22. 12. Colage, 13. Cassani, 14.
Pierobon 0.23, 15. Brochard 0.25, 19.
Maassen 0.30,, 20. Van Aert 0.31, 51.
Breukink 1.31, 55. Bugno 1.41, 62. Den
Bakker 1.50, 77. Rooks 2.04, 100. Van
Orsouw 2.27, 126. Talen 5.20, 129. Har-
meling 5.34, 139. Akkermans 6.18, 161.
Kools 8.59.

Ronde van Murcia vierde etappe, indi-
viduele tijdrit: 1. Mauri 10,35 km in
12.57, gemiddelde snelheid 47,953 km/u,
2. Juan Martinez 0.02, 3. Ludwig 0.14, 4.
Kasputis 0.15, 5. Zdanov 0.19, 6. Villa-
nueva 0.20. 7. De las Cuevas 0.23, 8. Ver-
hoeven 0.24, 9. Lupeikis, 10. Mejia 0.27,
17. Nijboer 0.34, 26. Cordes 0.46, 32. Van
den Akker 0.49, 44. Van Poppel 0.55, 51.
Van de Vin 0.59, 56. Bouwmans 1.02, 57.
De Koning, 70. Hermans 1.11, 74. Ja-
kobs 1.18, 92. Beuker 1.30, 116. Hane-
graaf 1.58. Algemeen klassement: 1.
Mauri 13.23.17. 2. Martinez 0.02, 3. Kas-
putis 0.15, 4. Zdanov 0.19, 5. Villanueva
0.20, 6. De las Cuevas 0.23. 7. Verhoeven
0.24, 8. Lupeikis, 9. Mejia 0.27, 10.Liane-
ras 0.29, 24. Cordes 0.46, 30. Van den
Akker 0.49, 47. Van de Vin 0.59. 51.
Bouwmans 1.02, 52. De Koning. 62. Her-
mans 1.11, 81. Beuker 1.30, 95. Hane-
graaf 1.58, 108. Nijboer 4.30, 118. Van
Poppel 24.17, 119. Jakobs 24.40.

Snookerkampioen
Parrot verslagen
TONGEREN - Vandaag staan
vrijwel zeker de Britse snooker-
toppers Johnston-Allanen White
in het Belgisch-Limburgse Ton-
geren tegenover elkaar in de fi'
nale van de European Open-
Johnston-Allan zorgde gisteren
in de eerste halve finale voor
sensatie door niemand minder
dan wereldkampioen John Par'
rot met 6-2 uit te schakelen. Jim-
my White, een andere wereldtop-
per, had gisteravond laat na de
eerste sessie een 4-0 voorsprong
op Terry Griffïths. Bij het ter
perse gaan van deze krant was
de eindstand van de tweede hal-
ve finale nog niet bekend. De
finale van dit Europees kam-
pioenschap snooker staat van-
daag in sportcentrum Heco m
Tongeren op het programma.

Stand: 1. Valneris 27, 2. Jansen 26, 3.
Clere 25, 4. Foerman en Koyfman 24, 6.
Van der Zee 23. 7. Buzinski 22, 8. Meijer,
Schwartsman en Libakov 20, 11. Chmiel
17, 12. Wigman 16, 13. Hubner 15, 14.
Cordier 13, 15. Borghetti, Issalene en
Vandeberg 12, 18. Marek 5, 19. Uhlig 4,
20. Machado 3.

Parthenay EK. zeventiende ronde: Issa-
lene-Borghetti 2-0, Schwartsman - Jan-
sen 1-1, Buzinski-Hubner 1-1, Chmiel-
Koyfman 1-1, Ribakov-Van der Zee 1-1,
Coidier-Meijer 0-2, Valneris-Machado
2-0, Marek-Vandeberg 1-1, Foerman-
Clerc 1-1, Wigman-Uhlig 2-0.

DAMMEN

Tirreno - Adriatico derde etappe, Lago
di Vico - Frosinone: 1. Sörensen, 191 km
in 5.08,43 (0.05 tijdsvergoeding) gemid-
delde snelheid 37,1231 km/u, 2. Spruch
0.07 (0.03), 3. Argentin (0.01), 4. Colage,
5. Fondriest, 6. Bortolami, 7. Brochard ,
8. Gianetti, 9. Arnaud, 10. Miguel-Angel
Martinez, 11. Petito, 12. Alcala, 13. Skib-
by, 14. Jeker, 15. Zaina, 35. Van Aert
0.23, 41. Maassen, 57. Breukink 1.38, 72.
Den Bakker, 79. Van Orsouw, 96. Bug-
no, 98. Rooks, 128. Talen 4.51, 136. Ak-
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Grabert en co bedanken voor Oranje " 'We houden eer aan onszelf
Volleybalkwartet haakt af



door

WIEL
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CEULEN

Peloton vanafmorgen weer in actie op Limburgse wegen

Margraten opent seizoen
parcours met de Trichter-
weg als begin- en eindpunt
worden de kampioenschap-
pen van de gezamenlijke
zeven Limburgse wieler-
clubs gehouden.

MARGRATEN - Op deZuideuropese wegen zijn de
Profs reeds in het begin van
februari aan de slag kunnen
gaan. De amateurs in noor-
delijker streken hebben
boeten wachten tot het ein-de van de vorige maand. In
Limburg, waar wel al drie
frainingsritten plaatsvon-
den, klinkt morgen het
startschot. Margraten heeft

primeur. Op een selectief

Zeven categorieën komen in vier
koersen aan de start. De organi-
satie is in handen van wielerver-
eniging Heuvelland, in samen-
werking met de plaatselijke TC
Vliegend Wiel. Entree vijf gul-
den, inclusiefprogrammaboekje.

12.25 uur: nieuwelingen en meis-
jes-junioren, twaalf ronden ofte-
wel 38,4 kilometer;
13.30 uur: junioren en dames, ne-
gentien ronden oftewel 60,8 kilo-
meter;
15.15 uur: A-amateurs, vijfen-
twintig ronden oftewel 80 kilo-
meter.

Er wordt gereden op een par-
cours van 3,2 kilometer. Het pro-
gramma is als volgt:
11.00 uur: B-amateurs en vetera-
nen, zestien ronden oftewel 51,2
kilometer;

Ter gelegenheid van de ope-
ningswedstrijd zocht het Lim-
burgs Dagblad enkele van de
vele amateurs in deze provincie
op voor een interview, waarin de
trainingsaanpak, de voorbije sei-
zoenen én de toekomstplannen
centraal kwamen te staan.

" Mare Lotz, lid van Nederlands beste
amateurploeg.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

als we de wind in de rug hadden, maar dat is omdat'
amateurs een grotere versnelling mogen gebruik
ken."

Zoals de meeste jonge amateurwielrenners droomt'
ook Mare Lotz van een loopbaan als professional. ■„Ooit hoop ik prof te kunnen worden. Dat is mijn
doel. Om dat te bereiken, zal ik nog veel moeten
presteren."

ELSLOO - Roger Smeets is
enige wielrenner,% opgenomen is in de na-

tonale wegselectie ama-
*ürs. Het potentieel van

Piet Kuijs voor
"et olympisch jaar telt ze-
entien jonge coureurs,

mag derhalve trotsjjjjti op zijn uitverkiezing.
ffear beter dan wie ook weethet 18-jarige talent uit Elsloo

lange weg hij dient af
om te bereiken wat

jj-y wil: een profcarrière.
Renais Roger was zijn va-
?er immers ooit een veelbe-lovend renner. Jacques

was een kleine twin-
jaar geleden generatiege-noot van de huidige bonds-coach Piet Kuijs, maar kon

J*e in hem gestelde verwach-ten niet inlossen. Pa
■^lïieets, nog steeds een ver-
goed fietser en hardloper,
£an dus met kennis van za-
*eri met zijn zoon over het
j^clismepraten. Het ligt der-halve voor de hand, dat Jac-
'ÜUes de trainer van Roger is.

SCHAESBERG - In het
amateurpeloton behoort Jos
Krist als 33-jarige feitelijk al
tot de oudere lichting. Post-
besteller in zijn woonge-
meente Landgraaf is zn
beroep; koersen de grote
hobby. Thuis in de Schaes-
bergse Danielsstraat, waar
hij met echtgenote Truus
woont, zegt hij: „Ik was
twaalf jaar toen ik in de
jeugdcategorie debuteerde.
Ad Wijnands, die nu al vele
jaren beroepsrenner is, komt
uit dezelfde generatie. Met
Frans Maassen, momenteel
's lands beste prof, heb ik
ook nog gereden. Ik kom
hem tijdens een training nog
wel eens tegen. Maassen
werd niet alleen een fantas-
tisch renner, hij bleef ook
uiterst sympathiek."

JosKrist is allesbehalve een hoog-
vlieger. Zijn programma bestaat
bijna uitsluitend uit criteria,
meestal tijdens de weekends. „In
totaal een veertigtal per seizoen,
met af en toe een grote wedstrijd
zoals de Drielandenomloop of de
tweedaagse Omloop van Noord-
Limburg als extra inspanning.
Mijn vrouw en mijn ouders zijn
mijn trouwste supporters."

In de Ronde van Weiten/Heerlen \heeft hij zich een paar jaar gele-r'
den een keer achter de derny def
snelste getoond, zijn enige zege in»
ruim twee decennia afzien. „Doét'
er niet toe", zegt hij. „In ieder ge->
val heb ik het gebaar (Jos Krist\
bootst een juichstemming na,;
red.) kunnen maken. Meestal zit'
ik rond de vijftiende plek."

JosKrist, die lid is van wielerclub;
Zuid-Limburg, kreeg de wielermi--
crobe te pakken als supporter van;
Karel Keybeck. „Hij woonde dës-r
tij ds net als ik in de wijk 't Eikske,"
amper een kilometer hier van-
daan. Keybeck deed het als ama-i
teur uitstekend, onder andere jjii
de Amstelploeg van Herman!
Krott."
|
De prestaties van zijn vroegere;
buurtgenoot mogen door Jos;
Krist nooit geëvenaard zijn, h-et-
plezier in het fietsen is geblev-en*:
In de winterperiode houdt hij zijn
conditie op peil met hardlopen.
Hij doet het in halve marathons
niet eens onverdienstelijk. Dat hij
lange dagen maakt, deert hem bij
dit alles niks. „Vijfvoor vij 's mor-
gens rinkelt de wekker. Tussen
twaalf en twee heb ik mijn werk
als besteller er op zitten. Dan vlug
terug naar huis om iets te eten,
vervolgens enkele uren trainen.
Als ik daarna 's avonds aan de
warme hap zit ben ik vaak moe,
geloof me, maar ik kan vooralsnog
niet zonder mijn hobby."

Morgen start Roger Smeets in de
clubtitelstrijd in Margraten. „In
de Hel van het Mergelland rijd ik
voor het eerst voor de nationale
selectie. Daarna start ik als lid van
de Nederlandse ploeg in de GP
Francois Faber. Daar maak ik ook
kennis met de profs. Na die wed-
strijd bekijkt Piet Kuijs hoe mijn
programma er verder uit zal zien."

Hoewel hij het wielrennen met de
paplepel ingegoten kreeg, koos**oger Smeets op zijn zestiende
£as voor de sport op de fiets met
[Jet kromme stuur. Voordien was*Hj actiefals atleet. Snel bleekzijn
*anleg voor het wielrennen. Bij de
junioren reed hij zich binnen de
J-ortste keren in de nationale se-
ctie. Vorig jaar won hij acht

waarbij een etappe
11 de Trofeo Carlsberg, waarin hij
°k het berg- en puntenklasse-ment won. Smeets was in 1991j*°k nummer één in een klassieker

** het Luxemburgse Les Faux en
tijdrit in de Tweedaagse van[Jet Heuvelland. „En ik was Lim-

districtskampioen," somtftjop.
Jtettemin kwalificeert Roger

zichzelf niet als het echte
„Ik ben geen uitge-broken winnaar," meent hij. „Dat

7eet Piet Kuijs ook. Maar de
J>°ndscoach heeft me in de natio-nale selectie opgenomen, omdat

denkt dat ik over enkele jaren
heel goeie coureur kan wor-qeti. Ik moet nog groeien en er

°°k de tijd voor nemen. Ik mag
Jezelf niet over de kop jagen."

Roger Smeets krijgt de kans om
toekomstgericht zijn wielerloop-
baan uit te bouwen. Zijn studie
aan de MEAO in Sittard vindt hij
geen starin-de-weg. Zijn debuut
bij de amateurs heeft hij doelge-
richt kunnen voorbereiden. „Ik
heb al enkele trainingsweekein-
den met de nationale selectie in
Lunteren achter de rug. Vanaf nu
hebben we elke woensdag een
centrale training in Nijkerk."

Hoewel hij deel uitmaakt van de
Oranjeselectie, rekent Roger
Smeets niet op een keuze voor de
Olypische Spelen. „Je moet realis-
tisch zijn. Er mogen maar drie
renners geselecteerd worden voor
Barcelona. Voor een eerstejaars
amateur als ik is de kans dus heel
klein."

Het vertoeven in en optrekken
met 's lands meest getalenteerde
amateurs bevalt Roger Smeets
uitstekend. Als Limburger voelt
de renner van WC De Bergklim-
mers zich allesbehalve een vreem-
de eend in de bijt. Smeets: „De
meeste jongenskende ik al. Het is
een heel leuke groep en er hangt
een goeie sfeer. Niemand speelt
de vedette. Zon Anton Tak, bij-
voorbeeld, heeft al heel wat ge-

Marcel Nuij investeert
'Maximum uit amateurloopbaan halen alvorens aan profs te denken

Jos Krist blijft PTT en peloton trouw

Afzien als hobby

Roger Smeets debuteerde vorige
zondag in Nandrin. „Ik eindigde
in het peloton. Het ging goed. Ik
moet het vooral van zware par-
coursen hebben. Bergop rijden
gaat me goed af. Ik ben geen
waaierspecialist, ook geen sprin-
ter. Daarentegen kan ik wel rede-
lijk tijdrijden".

presteerd. Toch gedraagt hij zich
normaal en is leuk in de omgang."

Lotz - geen zoon van oud-Ronde van Oostenrijk-
winnaar René Lotz - won in 1991 zes wedstrijden.
„Daarbij was een klassieker, de Omloop van de
Lage Landen. In de Koga Miyata Race en de Ron-
de van Midden-Nederland werd ik telkens derde.
In het Nederlands kampioenschap eindigde ik als
zesde." Resultaten, die Egbert Koersen ervan over-
tuigden, dat Mare Lotz een talentrijk renner moet
zijn.

Mare Lotz, wiens zusjes Diana en Bianca bekende
karateka's zijn, is niet de enige Limburger in de
formatie van Egbert Koersen, waarin hij als het
ware de plaats innamvan zijn naar deprofs overge-
stapte woonplaatsgenoot Raymond Meijs. Roger
Vaessen uit Meers verdedigt al enkele jaren de
kleuren van Koga Miyata. „Koersen heeft me dui-
delijk gemaakt, wat me als amateur te wachten
staat. Hij heeft me ook verteld hoe ik me dien aan
te passen aan de ploeg. In mijn eerste seizoen bij
de amateurs worden geen klinkende overwinnin-
gen van me verwacht. Dit jaar moet ik zoveel mo-
gelijk leren, om in 1993 en het daaropvolgendejaar
zo goed mogelijk te kunnen presteren."

Mare Lotz maakte twee weken geleden in het Waal-
se Villers-l'Evêque zijn amateurdebuüt. „Een be-
vredigend debuut," meent de renner van WC De
Bergklimmers uit Stem. „Ik eindigde in de eerste
groep en finishte als tiende. Veel verschil met de
juniorenwas er niet. Er werd alleen harder gefietst

Voordat Roger Smeets ('Erik
Breukink en Frans Maassen zijn
mijn idolen') amateur werd en
wist dat hij voor de nationale se-
lectie in aanmerking zou komen,
had hrj aanbiedingen van enkele
ploegen op zak. „Maar de keuze
was gemakkelijk, want de natio-
nale selectie is het hoogst haalba-
re van elke amateur. Bovendien
vind ik Piet Kuijs een goeie ploeg-
leider. 'Hard rijden, niet lullen' is
zijn credo. Als jeje daaraan houdt,
is hij tevreden. Hrj geeft me een
paar jaar de tijd om tot een goed
renner uit te kunnen groeien.
Kuijs stuurt je niet met trainings-
schema's naar huis. Hij zegt: 'Je
bent nu tot een bepaald niveau
geraakt. Je weet dus wat je te
doen staat. Wel moeten we een
trainingsdagboek bijhouden en
dat controleert hij een keer per
maand."

vooral van de duurtrainingen heb-
ben. Ongeveer zevenduizend kilo-
meter had ik in de benen toen het
seizoen begon."

Wat dat laatste betreft, kan Piet
Kuijs Roger Smeets alvast niets
verwijten. „Ik leef honderd pro-
cent voor het wielrennen, want ik
hoop ooit prof te kunnen worden.
Ik train dus volle bak. Ik moet het

Roger Smeets: eerst
leren, dan presteren

Amateur uit Elsloo enige Limburger in nationale selectie

etappe van Welckenraedt naar
Warsage omlaag gegaan, of een
paar demarranten toonden hun
durf. Op het eindevan de urenlan-
ge vlucht liet Nuij zijn metgezel-
len in de steek. Hij reed vorig jaar
(zijn vierde als amateur) ongeveer
tachtig wedstrijden, maar het suc-
ces op de Luikse wegen schonk
hem toch de meeste voldoening.
„De Triptique Ardennais, een an-
dere rittenwedstrijd in Wallonië,
gaf overigens óók een voldaan ge-
voel, al stond ik na de driedaagse
niet in de spits van het klasse-
ment. Ik had er wel toe bijgedra-
gen, dat mijn teamgenoot Gino
Jansen de leiderstrui tot aan de fi-
nish behield."
Marcel Nuij werd op zestienjarige
leeftijd wielrenner, nadat hij eerst
een handvol andere sporten had
beoefend. „In mijn eerste jarenals
amateur trainde ik zó intensief,
ook in de winterperiode, dat ik re-
serves verbruikte die ik in wed-
strijden nodig had. Mijn oefenpro-
gramma wordt nu samengesteld
door Ger Nelissen. Ik heb er pro-
fijt van."
Overigens, zijn trainingstochten
maakt hh' na gedane arbeid, 's
Winters werkt hij hele dagen, in
de periode februari-october halve
dagen. „Als wielrenner heb ik nog

veel te leren. Weliswaar sta ik
bergop en in de sprint mijn man-
netje, maar het is geen top. Er
spelen nog meer zaken een rol. In
Oostenrijk en Zuid-Duitsland heb
ik weliswaar meer klimwerk moe-
ten doen dan in de Ardennen,
maar hoger dan duizend meter
ben ik nog nooit geweest. Een col
heb ik niet eens gezien en in het
tijdrijden moet ik sowieso sterker
worden. Ik werk er intensiefaan."

Marcel Nuij ten voeten uit. Rustig,
bescheiden en vooral beseffend
dat een aantal moedgevende ver-
richtingen geen overwaardering
moeten krijgen. Een paar open
wedstrijden, derhalve de koersen
waarin profs en amateurs geza-
menlijk van start gaan, hebben
hem nog duidelijker gemaakt hoe-
veel er komt kijken om in het cyc-
lisme te slagen. „Ik heb vorig jaai
kennisgemaakt met de profs in d«
Ronde van Beieren en GP Carrers
in Oostenrijk. Toen heb ik ge
merkt hoe anders het rijden by dt
profs is dan bij de de amateurs
Wanneer beroepsrenners in d<
laatste zestig, zeventig kilometei
de handle naar voren duwen, gaa'
het er keihard aan toe, neem da'
van mij aan. Je mag blij zijn t<
kunnen volgen, laat staan mee
spelen voor een ereplaats."

Na een paar trainingsritten en drie
wedstrijden in België ('telkens in
de prijzen') staat Marcel Nuij dit
weekeinde voor nieuwe opdrach-
ten. Vandaag start hij in deRonde
van Zuid-Holland, een koers over
165 kilometer waarin de wind het
veld vaak in waaiers uiteenslaat.
Morgen volgt de Limburgse ope-
ningswedstrijd in Margraten.
Op de Zuidhollandse wegen
strijdt hij als lid van de formatie
Tijs Tapijtshow, een nationale
merkenploeg, die in Nederlandse
wielertermen gastrennersvereni-
ging wordt genoemd en waarvan
hij sedert vorig jaar deeluitmaakt.
Het feit, dat hij een van de weini-
ge Limburgers is, die in een van
dit soort ploegen onderdak heeft
gevonden, bewijst al het een en
ander. „Jekrngt meer mogelijkhe-
den om in grotere wedstrijd uit te
komen. Daarom ben ik ook vanuit
wielerclub Zuid-Limburg overge-
stapt naar TWC Maastricht. Ik
vond, dat ik daar een interessan-
ter programma kon afwerken,
onder andere de Ronde van
Luik."

HEERLEN - Hij heeft al-
les voor de wielersport over
en de resultaten zijn moed-
gevend. Toch is de bijna
23-jarige Marcel Nuij uit de
Heerlense wijk Heksenberg
de eerste om te relativeren,
als zijn uitslagenlijst ter
sprake komt. „In wedstrij-
den en tijdens trainingen
hoor je vaak van jongens,
dat zij dolgraag ooit als be-
roepsrenner aan de slag
willen", zegt hij. „Mag best,
denk ik dan, maar je moet
natuurlijk wél de realiteit
onder ogen zien. Voor me-
zelf heb ik in ieder geval
uitgemaakt, dat ik eerst het
maximum uit mijn ama-
teurloopbaan moet probe-
ren te halen, alvorens over
een eventuele overstap
naar de profs te beginnen.
Bovendien, hoeveel topa-
mateurs in Nederland heb-
ben na afloop van het vori-
ge seizoen een profcontract
gekregen? Nog geen vijf."

In deze vijfdaagse etappekoers
door de gelijknamige provincie
behaalde Marcel Nuij vorig jaar
een van zijn mooiste resultaten.
Amper was de startvlag in de
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" Jos Krist, amateur in hart
en nieren.

Foto: KLAUS TUMMERS

*Marcel Nuij: Je moet de realiteit onder ogen durven te zien." Foto: FRANS rade

" Roger Smeets: ,Jk moet het vooral van duurtrainingen
hebben." Foto: peterroozen.

VALKENBURG - Mare Lotz is een van de
meest talentvolle amateurdebutanten van
Nederland. Als juniorwas de lange Valken-
burger vorig jaar een topper. Vandaar ook,
datEgbert Koersen de Limburger een con-
tract voor zijn Koga Myiata-ploeg aanbood.
„Ik kon ook bij andere ploegen terecht,"
vertelt de 19-jarige Mare Lotz. „Bij Giant
kon ik een contract krijgen; ook bij Tijs. De
keuze was gemakkelijk, want Koga Myiata
heeft het beste team van Nederland." "

MarcLotz: 'Bevredigend debuurt.



Gevloerd, maar ongebroken
Hij heeft alles wat een man van zijn doen
moet hebben. Gouden kettinkje, inge-
deukte neus en een ietsje overhangend
ooglid. Ooit was hij de beste van het land.
Eerst als amateur, daarna gelooid in de
huid van de prof. Wat goed is, komt snel -
en verdwijnt weer even gezwind. Het is de
kringloop van de eeuwige illusie. Vier<jaar
geleden kreeg hij de laatste dreun. Hij
steeg uit boven het menselijk mogelijke
en viel daardoor logisch wat dieper. Van
de wereld, totdat Karin verscheen, een
vrouw in het leven. Zij raapte hem op,
want in de welvingen van het blote be-
staan gaat het om de edele proporties.
„Boksers worden afgeschilderd als bees-
ten, maar voor mij is hij een engel." John
van Elteren, een soapstory uit de rauwe
realiteit aan de zelfkant van het canvas.

Sinds september timmert hij aan
zijn come-back. Bloedserieus.
De ziel verschroeid op het aam-
beeld en de kop zo hard als een
voorhamer. Het gevecht is ge-
pland over twee maanden in
Aken. Uit de put in de ring.

In de hal van het motel baren ze
enige onrust. De slungelige bok-
ser met de slepende tred en Ka-
rin op pumps met naaldhakken
als Eiffeltorentjes. Heroïek en
erotiek hand in hand. Laat ze
maar loensen, de 'loosers' met
hun attachékoffertje en de decla-
rabele Wiener Schnitzel.

De Leeuw van Landgraaf schudt
de manen. Hij is naar de kapper
geweest. Voor de foto in de
krant. „Ik kan weer bomen uit-
trekken." Dat is heel wat voor
iemand die 'het niet meer zag zit-
ten. Niet dat hij er een einde aan
wilde maken, maar de gong voor
de laatste ronde heeft hij horen
luiden tot barstens toe. „Ik dacht
dat ik er nooit meer uit zou ko-
men." De nachtmerrie van het
nachtleven, de drank, de ver-
keerde vrienden en de verloede-
ring in de schommelingen van

" het milieu.

Geruisloos beland in de hoek
waar de klappen vallen, was hij

dooi

HARRY
MURÉ

gevaarlijker voor zichzelf dan
voor zijn tegenstanders. Murw
gebeukt en uitgerangeerd. Dich-
ter, dromer en denker. Dat bleef,
want één ding hebben ze alle-
maal gemeen, de punch van de
poëzie. Muhammed Ali, Arnold
Vanderlijde, George 'Prediker'
Foreman en John van Elteren.
Het komt uit het hart.

In februari liet 'Lost John' weer
van zich horen. Op Valentijns-
dag dertig versregels in de krant.
Voor Karin. „Ik weet niet wat ik
zeggen moet. Ik was in een dal.
Je hebt me gewild en eruit ge-
tild. Zonder jou was ik nu aan
lager wal." Aandoenlijke greep
uit de gedrukte ontboezeming
recht voor de raap. Voer voor
voyeurs, maar omarmend rijm
voor de uitbaatster van een lijvig
contactbureau, a votre service.
Porky's Pretpark, hetgeen de
aardkloot niet is. Al bloeien er
romances in The strugglefor life.

Karin, smoorverliefd al over het
jaar: „Toen ik John leerde ken-
nen, had hij geen zelfvertrouwen
meer. Ik heb hem naar Indonesië
gestuurd om rust te vinden voor
zijn rentree." Gierend: „Alleen al
zevenduizend gulden telefoon-
kosten gemaakt." Het was niet
voor noppes. „John mag voor
mij weer gaan boksen. Ik ga kij-
ken, desnoods met de ogen
dicht. Maar ik zal nooit toestaan
dat hij zich voor tien mille k.o.
laat slaan. Ik wil hem niet in een
rolstoel zien eindigen."

Bij de amateurs was John van
Elteren beroemd om zijn puntga-
ve, technische stijl. In 1978 Ne-
derlands kampioen bij de wel-
ters. Drie jaar later veroverde hij
de gordel in het zwaarwelter.

Tussendoor stond hij lange tijd
op non-actief. De hersenfilm ver-
toonde afwijkingen na een ge-
voelige tik van een Rus in Du-
blin. Hij vocht terug. Ook toen
al.

De Olympische Spelen in Mos-
kou en het wereldkampioen-
schap in Munchen bleven onbe-
reikbaar. Als Limburgs piepeltje
tussen de Hollanders, aange-
voerd door Pedro van Raams-
donk en Jan Lefeber, kreeg hij
geen voet tussen de selectiedeur.
„Ik switchte van het ene naar het
andere gewicht, in de hoop op
kwalificatie in een klasse die niet
was bezet. Er waren toezeggin-
gen gedaan." Hij kon aftrainen
tot hij een ons woog, op het laat-
ste moment viel hij telkens af.

„De bond heeft metwee keer een
loer gedraaid. Protesteren hielp
niet. Je zit in een uithoek."

Henk Ruhling - manager, match-
maker, promotor - had allang
gezien wat voor vlees hij in de
kuip had. Vanuit zijn Zandvoort-
se flat rook de ongekroonde ko-
ning van de bokssport pegulan-
ten in het diepe zuiden. „Hij trok
aan me, ik was rijp om prof te
worden, maar Aad Westerlaken
belde ook. Hij bood me de zeker-
heid van een maandsalaris. Ver-
leidelijk, want ik had problemen
met de uitkering. Geprocedeerd
tot aan de Raad van State. Op de
valreep verloren. Toch heb ik de
aanbieding van Westerlaken la-
ten schieten. Het is een harde
wereld en Westerlaken kwam
pas kijken als manager."

Het begin van een bokswedstrijd
is vaak ongewisser dan de af-
loop. „Met Henk Ruhling val je
je geen buil. Hij heeft nu een-
maal de naam. Hij beloofde, dat
hij me zou opbouwen voor een
Europees titelgevecht. Dat heeft
hij ook waargemaakt."

Het profdebuut in 1982 tegen
Henk van der Tak was een door-
slaande mep. „Duizend gulden
voor zes ronden. Ik deed werk-
tuigbouwkunde aan de MTS.
Met de studiefinanciering en de
gages rooide ik het, al kon ik er
niet echt van leven. Ik heb nog
wat bijverdiend bij Nol Hen-
driks."

In de aanloop naar het eerste ti-
telgevecht bleef hij twaalf par-
tijen ongeslagen. Elf gewonnen,
één remise. Zeven keer besliste
hij het gevecht voortijdig. „Er

" John weer boven Jan. Dankzij Karin. F°to: drieslinssen

waren jongens bij die niets voor-
stelden, maar de meesten waren
behoorlijk pittig. Ik won door
knock out, met leverstoten en op
punten." Een lust voor het oog,
behalve voor dat van de tegen-
stander.
De recordlijst groeide. Valken-
burg 1985. John van Elteren in
de Geulhal tegen de tien jaar
oudere Franky Decaesstecker,
een Belg van de harde soort. In-
zet het kampioenschap van de
Benelux, een uitvinding van
Ruhling. Stelde niets voor, maar
het klonk aardig. Drieduizend
plus vijfhonderd gulden schoon
in het handje. John van Elteren
in de zevende hemel. Vier maan-
den later was hij de titel weer
kwijt. Ruggehngs gestrekt in
Schiedam na een rechtse van

Jan Lefeber. „Ik deed tik-tik,
vergat hem eraf te duwen. Boem
en het was uit."

Voor het eerst hadden de boks-
goden hem in de steek gelaten.

„Ik sukkelde met een wenk-
brauwblessure. Was net op tijd
dicht voor het gevecht met Lefe-
ber, maar ik had ook last van de
schouder. Geen probleem, zei de
dokter. Spuitje cortison in de
bobbel en de pijn is weg. Hij ver-
telde me er niet bij, dat ik rust
moest houden. Na de partij te-
gen Lefeber kreeg ik de schou-
der niet meer omhoog. Naar
gebedsgenezers geweest, para-
normale behandeling, acupunc-
tuur. De gekste dingen tot ei»
met een Chinees. Ik had het idee

dat het hielp." Hij legt de vinger
op de zere plek. Die knobbel zit
er nog steeds.

Een jaar later de climax. In Lon-
den tegen Chris Pyatt om de
Europese titel in het superwel-
ter. Wat het hoogtepunt had
moeten worden, eindigde in een
regelrecht drama. John van Elte-
ren plat na zevenennegentig se-
conden, het thuisfront verbijs-
terd.
„Ik had eenjaar goed getraind, 's
Maandags naar Londen, Holiday
Inn. Eten op de kamer. Spaghet-
ti, biefstuk en ijs. 's Nachts kreeg
ik een onrustig gevoel. Normaal
heb ik een pols van veertig. Die
was nu over de honderd. Naar de
wc rennen, overgeven. Twee da-
gen niet gegeten, 's Woensdags

" Johnvan Elteren. Aan het einde van de weg volgt een nieuwe ronde. Foto: DRIES LINSSEN

Het hobbelige
levenspad van
John van
Elteren

was de wedstrijd. Ik zei tegen
Ruhling: ik heb voedselvergifti-
ging, ik kan niet boksen. Ruh-
ling: 'Kun je niet maken. Ik heb
de partij op het laatste moment
voor je geregeld, jebent maar in-
valler. Ik zat drie kilo onder
mijn gewicht. Ik heb geen enke-
le klap kunnen uitdelen.
Vreemd, ik was de enige die ziek
was. Dat heb ik me later wel
eens afgevraagd. Het ging om
veel geld. Dertigduizend gulden,
waarvan twintigduizend over-
bleef. Ik heb die beurs toch ge-
had. Voor de rest, doodzonde.
Het was niet John van Elteren
die in de ring stond."

Na de optaters in Schiedam en
Londen gleed hij af naar het be-
denkelijk niveau van de veredel-
de kennisbokser zonder het zelf
te beseffen. „De prijzen waren
aanlokkelijk. Dus zei ik niet
neen tegen Ruhling. Zesduizend
gulden voor een partij over de
grens, een hoop geld." Al was het
vaak vechten tegen de bierkaai.
„In Hamburg moest ik tegen Er-
win Heiber. Die was razend po-
pulair in eigen huis. Ik haalde
hem vier keer neer. Hij zwabber-
de door de ring. Ik dacht, nou,
dat gaat goed. Plotseling duwde
de scheidsrechter me om en be-
gon te tellen. Toen de uitslag
kwam, was ik met stomheid ge-
slagen. Onbeslist. Ik mocht in
Hamburg niet winnen voor drie-
duizend mensen."

Hij bestelt thee. Vaak genoeg op
de koffie gekomen. Het builtje in
het hete water dopend: „Ik ben
geen echte puncher, meer een
slowstarter. Daarom boks ik het
liefst over de volle afstand. Ik
voel al vroeg in een wedstrijd of
ik ga winnen of' verliezen. Ruh-
ling en ik zaten na dat verloren
gevecht tegen Chris Pyatt niet
meer op één lijn. Ik was van plan
geweest langzaam toe te werken
naar een come-back. Terugko-
men via zwakkere tegenstan-
ders, maar Ruhling wilde het
anders, op de snellere manier.
Kan best zijn dat hij heeft ge-
dacht: 'Van Elteren is afgeschre-
ven, ik gebruik hem nog een
tijdje in het buitenland. Zelf
hield ik me voor: als het geld
maar klopt. Nu kijk ik er anders
tegenaan."

Hij roert in de thee en het be-
zinksel van een aflopende car-
rière. „In Zwitserland moest ik
tegen Mauro Martelli en René
Jacquot, sterke jongens. Van
Martelli won ik, prima match.
René Jacquot, Fransman, was
een aankomende champ. Ik
stond beter. Kun je op de video
zien, maar de partij werd afge-
broken wegens een wenkbrauw-
blessure. Ik mocht niet verder
boksen. Drie maanden 'later was
Jacquot Europees kampioen.
Dan denk je: daar had ik ook
kunnen staan."

Het vuistvechten kon hij niet la-
ten. „Wat gevaarlijk is, daar krijg
je een kick van. Of het nu bok-
sen is of Formule 1. Je kracht en
slimheid meten met een ander.
Dat houdt je bezig. In principe
zijn boksers niet gewelddadig.
Als een bokser een kroeg bin-
nengaat en hij krijgt in het ge-
drang een por in de rug, oké, dan
kan hij iemand zók.o. slaan, om-
dat hij toevallig bokser is. Je
hoeft maar een hand uit te ste-
ken en het is gebeurd. Niet om te
bewijzen dat hij boeter is. Dat
doet hij in de ring. Omdat bok-
sers dat van elkaar weten, heb-
ben ze groot respect voor el-
kaar."
Sportief werden de partijen
steeds tragischer. Klappen voor
een handvol dollars. Het ging
snel bergaf. Van de sloppen naar
de roem en vervolgens in omge-
keerde richting. „In Lyon kreeg
ik een halfzwaargewicht tegen-
over me. Die man was bijna tien
kilogram zwaarder. Lukte nog
aardig ook, maar ik was niet

meer gemotiveerd. Ik ging vaker
op stap, bokste meer tegen me-
zelf dan tegen de ander."
Zijn huwelijk met Sylvia liep op
de klippen. „Ze kon het niet
meer opbrengen me te steunen."
Twee kinderen. Het gezin spatte
uiteen. Eigen schuld, dikke bult-
Kid Taylor sloeghem k.o. Neder-
laag tegen Gerrie Sloof. Na vijf-
entwintig duels viel de hand-
doek. Profcarrière naar de
knoppen. Uitgeteld. „Ik kapte er-
mee. Te veel klappen gehad,
maar medisch gezien ben ik toch
onbeschadigd gebleven." Geen
spatje punchdrunk. Hij raakt de
draad van het gesprek niet kwijt,
maakt de zinnen af. Ofschoon
Karin beter weet. „Als ik hem si;
garetten stuur halen, komt hij
met pudding terug."
Een sportschooltje had hij willen
beginnen, een luchtkasteel. „Een
tijd de opleiding aan het Cios ge-
volgd. De trainerslicentie van de|

,boksbond gehaald." Had hij wat
omhanden. Hij ontwierp waarde-
papieren op eigen naam. Aande;
len 'John van Elteren'. Hij
bracht er zowaar een stel aan de
man, zakenmensen en relaties-
Op een blauwe maandag zat hij
in Miami. Trainingsstage bekos-
tigd uit de opbrengst van de cer-
tificaten.

In Sint Truiden coachte hij de
Marokkaan Abdelkader Wahha-
bi. „Verschillende toernooien
gewonnen. In België bleef hij on-
geslagen. Twee jaar met hem
gewerkt. Ik moest iets doen. Rot-
periode. Ik had het heel moeilijk-
Er zijn wel mensen die je willen
helpen, maar je wilt niet worden
geholpen. Ik nam niets meer
aan, van niemand. Verbitterd
omdat ik geflikt werd in al die
wedstrijden in het buitenland-
Voorsprong op punten, maar de
hand van de tegenstarrder ging
omhoog." Karin: „Boksers zijn
de marionetten van de ma-
nagers."

Zijn ogen staan nog even helder
als tien jaar geleden, maar het
eelt van de knuisten is getrans-
planteerd naar de knokkels van
het gemoed. „Veel geleerd van
de dingen. Ik denk dat ik men-
taal sterker ben geworden door
de opstoten buiten de ring. Ik
heb nog een, hooguit twee vrien-
den. Dan ben je een rijk man-
Karin heeft me uit het slop ge-- haald. Anders was het van
kwaad tot erger gekomen."

Boordevol plannen is hij. Stuurt
als parttime-taxichauffeur aan
op dat eigen sportschooltje. Dat
hij geassocieerd wordt met 'het
wereldje', raakt hem niet. „Prof-
boksers hebben simpelweg be-
paalde beroepen." Of ze gooien
het op een akkoordje met de
deal. Dan veranderen de hori-
zontale touwen in verticale spij-
len. Rudi Koopmans, Jan Lefe-
ber, Rudy Lubbers. Van de
triomf naar de tragedie. „Ik ga
me niet met hen vergelijken-
Toegegeven, het is een ruig vak,
maar dat wil niet zeggen dat jeer
zelf aan mee moet doen. Jekunt
toch afstand nemen."

Hij traint als een bezetene, ramt
de stootzak. Tweeëndertig is hij-
„Larry Holmes en George Fore-
man zijn de veertig gepasseerd.
De oudjes doen het nog best.
Dus wat let me." Hij heeft zijn
voelhorens uitgestoken in Duits-
land. „Peter Hahnratz, een man
met veel geld, ex-autohandelaar.
Heeft nu een paar profs onder
contract. Hij kan me in Aken la-
ten boksen, als Ruhling geen
bezwaar maakt."

De zijkant van de hand ploft
neer op de tafel. Het theekopje
ontspringt nog net de dans-
„Niet voor de centen, niet om de
stoere jongen uit te hangen,
maar ik wil laten zien dat ik het
nog kan."

Helpers weg, de vuisten jeuken.
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Echtpaar Tieman runt in Simpelveld pleeggezin met 24 kinderen

Volop leven in
't Woelige NestEen paar dagen laterkreeg Lil

Tieman dat verhaal opnieuw te
horen van een van haar vijfkinderen
Lil, begaan'met het lot van het
11-jarig meisje, besprak het voorval
met haar man John. „Waar vijf
kinderen opgroeien, is ook plaats
voor zes," was de conclusie.

Uit de gesprekken die daarna
volgden bleek dat de moeder van
Jacky lesbisch was geworden. Zij
had gekozen voor een 'ander', eigen
leven. In dat leven was geen plaats
voor Jacky. Als een van hun eigen
kinderen groeide de 'verloren
dochter' daarna op in het gezin
Tieman. Zo ontstond, nog onbewust
van ging volgen, 't Woelige Nest, een
gezinshuis voor kinderen die thuis
om uiteenlopende redenen niet
kunnen functioneren.

Via Almere, Arnhem en Boxmeer
streken 'tante' Lil (49) en 'ome' John
Tieman (57) eenjaar geleden neer in
Simpelveld. In een voormalig
pension aan de Stationstraat hebben
zij de zorg over inmiddels twintig
pleegkinderen, nog twee eigen
kinderen en twee kleinkinderen.

door

HANS
ROOUAKKERS

mij gelukkig weer op het goede
spoor gezet. Ik ben al een tijdje
deernen zij biedt mij de mogelijk-
heid tot een nieuwe, faire start, 't
Woelige Nest zie ik als een spring-
plank voor mijn toekomst. Een
huurhuisje, een leuk meisje leren
kennen en een baan. Dat*is wat ik
wil."

In en rondom Huize Tieman heerst
dagelijksvan zes uur 's morgens tot
half elf's avondsvolop bedrijvig-
heid. ledereen, tweekinderen van 2
en 6 jaaruitgezonderd, heeft een
aantal taken. Kamers worden ge-
poetst, rondslingerende spullen wor-
denopgeruimd, in de keuken wor-
dentien kilo aardappelen geschild
en verse groenten gewassen, in een
bijkamertje wordt de boekhouding
bijgewerkt, in dekelderruimte
draaien gemiddeld vijftien machines
was en in een wei op loopafstand
van het pension wordt het kleinvee
verzorgd.

Lil heeft inmiddels vijftien jaarde
leiding in 't Woelige Nest. Echtge-
noot John werpt zich op als 'taxi-
chauffeur. Hij regelt hetvervoer
van de schoolgaandekinderen, doet
boodschappen, haalt spulletjes op
bij particulieren, rijdt met ziekekin-
deren naar de huisarts en hij brengt
defecte apparaten weg voor repara-
tie.

Geen dumpzaak
Vijftien jaarervaring met pleegkin-
deren heeft het echtpaar Tieman cc
goede naam ('en veel nieuwe pleeg-
kinderen') bezorgd.

cretaris van het bestuur, dat gere-
geld de boer op gaat voor sponsors.
Vanaf de dag datDautzenberg, psy-
chotherapeut van beroep, JohnTie-
man leerde kennen, volgt hij het wel
en wee van detwintig pleegkinde-
ren op de voet. Voorzitter GerPer-
soon (Heerlen) en penningmeester
Ignace Wiggers (Arnhem) zijn op
bijna identieke wijze betrokken ge-
raakt bij het 'mammoet-pleeggezin.
Trots melden zij dat binnenkort een
door sponsors geschonken keuken
in Huize Tieman wordt geplaatst.

reeds voldoende is; 'taxichauffeur'
John-staat al in de startblokken om
de spulletjes op te halen.

Maar daarmee is het tekort aan huis
raad niet opgelost. Er is dringend
behoefte aan meubilair, keukenap-
paratuur, herenfietsen, lampen, bed
degoed,een strijktafel en een stof-
zuiger. Wie kan helpen moet weten
dat een telefoontje (045-445172)

Johnny(21) is zon jongendie dagen-
lang in een portiek sliep alvorens hij
in 't Woelige Nest terechtkwam. In
de eetzaal van het pension vertelt hij
zijn levensverhaal.

„Thuis heerstevoortdurend een ge-
spannen sfeer. Geregeld ruzie en
kwade gezichten. Zelfwas ik ook
geen lieverdje en toen ik in aanra-
king kwam met softdrugs ging het
helemaal mis."

Op 15-jarige leeftijd rookte hij zijn
eerste stickie. „Mijn vrienden trofik
geregeldop een bankje in hetvijver-
park van Meezenbroek. Op gegeven
moment haalde een vriend een kar-
tonnen doosje tevoorschijn. Daarin
zat een paar gram hasj. Eerst een
trekje en al sneleen heel sigaretje.
Voor ik het besefte, kon ik niet meer
zonder. Ik werd er vrolijk van en ik
leefde in een anderewereld. Proble-
men waar ik overdag meerondliep,
losten zich 's avonds op. 's Morgens
kwamen die problemen weliswaar
weer terug, maar die heerlijke, dro-
merige nacht nam niemand mij
meeraf..."

Johnny raakte aan lager wal. Het
geld om hasj te kunnen kopen, stal
hij uit de beurs van zijn moeder. Dat
ging een tijdje goed, maar na het ste-
len van deeerste honderd gulden
werd hij het huis uitgezet. Zijn
vriendin stelde hem voor de keus:
'ofdrugs, of ik. Hij hield van zijn
vriendin, maar het verlangen naar
verdovende middelenwas net iets
groter. Hij kreeg de bons en beland-
de uiteindelijkin degoot.

„Ik wist verkoopadressen in Heerlen
en Geleen. Bij sommige dealers was
ik kind aan huis. Voor een tientje
kreeg ik al een gram hasj en op
feestjes genoot ik volop van Space-
cake. Dat is een grotekoek, licht-
groen van kleur door de hasj die
door de deeg is gemengd..."

„TanteLil," vervolgt Johnny,„heeft

Internaten

Grootste zorg van het echtpaarTie-
man is een voortdurend tekort aan
geld. „Financiële armslag is er niet,"
zegt Lil Tieman. „De bijdrage die
WVC geeft voor iedere door de kin-
derrechter, het straathoekwerk of
andere officiële instanties geplaatste
pupil is beslist geen vetpot." Afhan-
kelijk van de leeftijd maakt het mi-
nisterie dagvergoedingenover tus-
sen de vijftienen vierentwintig
gulden. Sommige kinderen hebben
een studiebeurs en jongeren dieeen
vaste baan hebben, dragen 2/3van
hun loon afmet een maximum van
800 gulden per maand. Daar staat
tegenover dat de pleegkinderen
maandelijks 60 guldenkleedgeld en
100 gulden zakgeld krijgen.

Een zware belasting voor de begro-
ting vormt de jaarlijksehuursom
van 36.000 gulden. Mede gesteund
dooreen actief stichtingsbestuur
kan 't Woelige Nest ephter alle eind-
jes aan elkaarknopen en komt nie-
mand iets tekort.
„Bij het middageten ontbreekt een
toetje, maar er wordt niet geklaagd,
gezeurd, gemopperd laat staan ruzie
gemaakt. Een flesje bier wordt al-
leen op een verjaardag of andere
feestdagen gedronken,"zegt Heerle-
naar Frans Dautzenberg. Hij is se-

Armslag

TanteLil: „Dat wil echter niet zeg-
gen dat 't Woelige Nest een dump-
zaak isvoor alleprobleemkinderen.
Uit gesprekken met de pupillen
moet blijken of een kind geschikt is
voor plaatsing. 'Zo de een, zo dean-
der' gaat dus niet op. Ook al blijkt
uit de praktijk dat de meeste pleeg-
kinderen hierzijn aangenomen. Het
is zelfs zo erg dat de twintig pleeg-
kinderen dieer nu zijn met geen
stok het huis uitwillen. Meisjes wor-
den echter niet geplaatst in 't Woeli-
ge Nest. Niet omdat ik iets tegen
meisjes heb. Integendeel zelfs. Maar
de gezinssamenstelling is nu een-
maal zo ontstaan. Een meisje zou
zich tussen al die jongens doodonge-
lukkig voelen. Het gevaar dat de
jongensroepen 'dat is nu typisch
een meidenklus' is veel te groot."

Van Lil's intenseliefde voor de kin-
derenwordt wel eens misbruik ge-
maakt.

Frans Dautzenberg: „Maar dat wordt
weer snelrechtgezet. Problemen
worden met betreffende personen
besproken en maandelijks is er een
groepsgesprek waaraan alle pleeg-
kinderen deelnemen. Tijdens zon
bijeenkomst gaat het soms hard te-
gen hard en wordt er geen bladvoor
de mond genomen. Jongensdieover
de schreefzijn gegaan worden netjes
maar glashelderop hun fouten ge-
wezen of zelfs gestraft."

Onlangs kreeg 't Woelige Nest visite

Buitenstaanders vragen zich wel
eens afof het echtpaar Tieman niet
te veel hooi op devork neemt. „Ik
hebmijn handen vol aan drie kinde-
ren. Onmogelijk dat u twintigkinde-
ren kunt opvoeden en begeleiden,"
iseen veel gehoorde kreet.

„Inderdaad isdat niet meer dan een
lozekreet," countert TanteLil. „Ik
weet precies wat in 'mijn kinderen'
omgaat en waar ze zijn. Zowel mijn
man als ik komen uit gezinnen waar
het thuis nietbest ging. Ook opge-
groeid in internaten of soortgelijke
instellingen. Twintig pleegkinderen
is inderdaad the limit, maar de reden
is niet dat John en ik het niet aan-
kunnen. Geld en plaatsgebrekzijn
de voornaamste argumenten om de
huidige samenstellingvan 'tWoelige
Nest te handhaven." Maar gaat mor-
gen de telefoon en er is sprakevan
een spoedgeval, dan wordt dat kind
opgenomen in het gezin. „Want nie-
mand hoeft in een portiek op straat
te slapen."

I

" Om zes uur
's avonds is het
24 kinderen
tellende
pleeggezin
Tieman
meestal
compleet en
wordt in de
eetzaal van 't
Woelige Nest de
warme
maaltijd
genuttigd. Ook
Tante Lil
(rechts op de
voorgrond) en
voorzitter Ger
Persoon
(tweede van
links) weten
hun plekje aan
tafel te vinden.

Foto:
KLAUS
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„Ma, op school heb ik gepraat met
Jacky, een meisje dat de hele tijd
door haar ouders wordt geslagen. Zij
wil niet meer naar huis. Zij is bang
dat ze weer wordt mishandeld.
Kunnen wij haar misschien helpen?"

Limburgs Dagblad
vrijuit

van twee politieagenten. Twee jon-
gens ('nog kuikens in het nest') wer-
denverdacht van een poging tot
diefstal van een bromfiets.
Dautzenberg: „Zij zaten hiernet een
paar weken.Kennelijk was het twee-
tal nog niet op de hoogtevan de
huisregels. Zij hebben hunfout in-
gezien.Maar de consequenties voor
de tweeknapen zijn niet gering. Zij
hebben een uitgaansverbod van een
halfjaar gekregen."

TanteLil neemt het.woord 'huisre-
gels' lieverniet in haar mond. „Er
staat niets zwart op wit. Ik noem het
onderlinge afspraken. Zo wordt er
geregeld een lijst samengesteldvan
allevoorkomende werkzaamheden.
Tafel dekken, afwassen, opruimen,
keukendiensten, het verzorgen van
huisdieren en kleinvee worden op
toerbeurt gedaan."

Voor het opstaan, wassen en ontbij-
ten zijn in Huize Tieman geen vaste
tijden aangezien de werkende jonge-
ren eerder uit bed moeten dan de
schoolgaandekinderen. „Maar 's
avonds om zes uur zit iedereen, jon-
gens dieafspraken hebben uitgezon-
derd, aan tafel. De warme hap wordt
samen genuttigd. Want alleen op die
manier is er sprake van opgroeien in
een gezin."

Nachtrust
Op doordeweekse dagen gaat 's
avonds om half elfdetelevisie uit.
Geen smoesjes ('leuke film', 'het is
net zo spannend' of 'ik volg die serie
op tv') maar op tijd naar bed. Tante
Lil: „Alleen in hetweekeinde mag
tot twaalfuur het licht blijven bran-
den. Met die tijdschema's heeft nie-
mand problemen. Als wij 's avonds
tegen halfelf een kijkje nemen in de
huiskamer is het dikwijls al donker.
Het beste bewijs dat de meesten hun
nachtrust hard nodig hebben."
Lil en John voelen zich weliswaar
topfit, maar in Huize Tieman is toch
al voorzichtig gesproken over de
toekomst.

John: „Ik wil dit werk best nog een
aantal jaren doen, maar er komt toch
een moment datjezegt 'nu is het
mooi geweest. En dan is het mooi
om te weten datzowel onze jongste
zoon Axel als onze oudstezoon
Boyd interesse hebben in continue-
ring van 't Woelige Nest."
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DE LIMBURGSE Wj PERSQNEELSGIDj
Hetziekenhuis St. Gregorius en verpleeghuis Schuttershof, beiden te Brunssum, werken samen methet De Weverziekenhuis
in Heerlen. Samen vormen wij de Stichting Gezondheidszorg Oostelijk ZuidLimburg, waaraan op korte termijn ook nog twee

verzorgingstehuizen worden toegevoegd.

Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid, een baan in de gezondheidszorg. Dat is wat wij als St. Gregorius Ziekenhuis
en Verpleeghuis Schuttershof te bieden hebben.

De actie onder het motto „Wie zorgt, die leeft" maakt duidelijk dat er dringende behoefte bestaat aan mensen die in de
gezondheidszorg willenwerken.

Werken in die sector is niet makkelijk, maar wel boeiend en dankbaar! Voor wie dit aandurft: wij zoeken voor september 1992.

ry. /fts ST. GREGORIUS <~7 /&Y!L^i2®ïï!s-*-ZlEU ziekenhuis ZJGD schuttershof
brunssum BRUNSSUM

LEERLING-A-VERPLEEGKUNDIGEN, M/V LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN M/V
De opleiding De opleiding
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte, gedeelte.Hettheoretisch gedeelte wordt verzorgd door De Wildebroeck, de Hettheoretisch onderwijswordt gegeven aan De Wildenbroeck,centrale school voor gezondheidszorg in Heerlen. Daar volg je de centrale schoolvoor gezondheidszorg te Heerlen. Demet name de eerste 30 weken de zogenaamde praktische opleiding vindt plaats in Verpleeghuis Schuttershof teberoepsvoorbereidende periode, diegeheel uit theorie bestaat. Brunssum. Inclusief de voorbereidende periode van 30 weken,In de daaropvolgende periode wordt praktijk afgewisseld met duurt de opleiding 2 jaaren 6 maanden. De voorbereidenderegelmatig terugkerende lesweken op school. periode bestaat vrijwel geheel uit theoretisch onderwijs. Na hetDe totale opleiding duurt 3 jaaren 10 maanden. succesvol afsluiten van de voorbereidende periode, ga jewerken

als leerling op verschillende afdelingen en proef jede sfeer in de
Het salaris praktijk. Door een combinatie van leren en werken, krijg je stap.*
tijdens de voorbereidende periode ontvang jeeen zakgeld van voor s,aP he'vak onder de knie-

’ 495,- per maand.
In het eerste leerjaar bedraagt het salaris / 1372-en dit loopt Wat heb ie nod'9?
op tot ’ 2094- in het laatste jaar. Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, mag jebij aanvangAlle kosten van de opleiding zijn voor rekening van de instelling. nje , jonger zijn dan minimaal 16 jaar en 8 maanden. Je moet inDe overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in deCAO het b^j- zi jn van een MAVO-diploma op C-niveau ofziekenhuiswezen. LBO-diploma op B-niveau met minimaal 2 therievakken op_ , . C-niveau (Nederlands en een leervak).Toelatingseisen
Om tot de opleiding toegelaten tekunnen worden, moet je Arbeidsvoorwaarden
tenminste in het bezit zijn van het MAVO-diploma met alle Tijdens de voorbereidende periode ontvang jeeen zakgeld vanvakken op D-niveau. De minimumleeftijd bij start van de opleiding ’ 495|_ per maand. Daarna bedraagt het salaris ,afhankelijk van
is 17 jaar. Je geschiktheid voor de opleiding wordt getoetst via de leeftijd, gedurende het eerste leerjaar minimaal ’ 1372- bruto
sollicitatiegesprekken. pg,. maand waarbij jenog een toeslag krijgt voor het verrichten_ .. van onregelmatige diensten.Solliciteren 3 *
Ben jegeïnteresseerd in deze opleiding? Werken aan jetoekomst?
Schrijf dan een kort briefje met je naam, adres, geboortedatum Heb je belangstelling? Schrijf dan een brief, onder vermeldingen evensloop naar de personeelsdienst van het St. Gregorius van opleiding ziekenverzorging, met jenaam, adres en gevolgdeZiekenhuis, postbus 255, 6440 AG Brunssum. Stuur ook kopieën opleiding (stuur kopieën van behaalde diploma'sen cijferlijst(en)van eventuee diploma s en cijferlijsten mee. Jekrijgt dan in elk mee) naar onderstaand adres. Je krijgt dan in elk geval eengeval een informatiebrochure en een sollicitatieformulier informatiebrochure en een sollicitatieformuliertoegestuurd,toegestuurd. Verpleeghuis Schuttershof, afdeling personeelszaken, postbus
l . 255,6440AG Brunssum.

De Lintzen Groep is een veelzijdige *F/A ""■—] en heeft nauwe contacten met
organisatie op het gebied van zowel de uitvoering als de direktie.
wegenbouw, pijpleiding- en kabel- ( JM
werken, hijs- en montagewerken en y Om dezefunctie goed te kunnenindustriëleverhuizingen. miiiiiiiiiiii^*******fc******************i<iiiiiiiii" vervu*|en denken wij aan een per-
In Nederland en België operationeel Lintzen Wegenbouw is als zelf- soon die
met verschillende divisies, die standig bedrijf binnen de Lintzen " ee*~- teamwerker is
intensief samenwerken wanneer het Groep ó.m. aktief op het gebied " volledig zelfstandig kan werken
gaat om totaalprojecten. van asfaltverhardingen, wegdek- " een passende opleiding heeft

renovatie, industrievloeren, grond- ■ bekend is met automatisering
De Lintzen Groep heeft drie verzet rio ieringswerken, kabel- en " een commerciële instelling heeft.
dochterondernemingen: ._=_!:_'._,_.„,^_._ u__»_„»:_L__. Lintzen Wegenbouw: i?l2^ïïsSÏ3ï^, Wat wij kunnen biederi isSittard, Oisterwijk, Zonhoven (B). aanle9 van sportterreinen. een j^^werkk)jmaat
* ÏÏÏS?HeKTvènlo. Voor ons kantoor te Sittard zoeken ; °^^" Kerkhofs Montage en Verhuur: W'J °P korte term'Jn een Passenc-e salariëring.

onhoven(B). FFN FRX/ARFN Voor verdere informatie kunt u

tjs, S»i AÏVi «npJ-s*» i kontakt opnemen met de heer
% CALCULATOR m/V M. Bijvelt, bereikbaar onder

tel. no. 046-511441.■"■^^i^^^h-H'i>J Deze maakt deel uit van het team
)im%m&!s^~js j dat de calculatie volledig verzorgt Schriftelijke sollicitaties zien wij

W "^JËËZTITN 9raa9 tegemoet voor 1 april a.s.
jJlfiöM^i*>./ H-O lint7on nrnon op ons adres Postbus 49,ac iinizen groep 613oaasittard.

■MBMi^ i!■!■!■!■^!■!■^m:■!■!.^m!«AH.H■^!-!■!■'■"■■■■ mmm. 1 ■■-"■'■:■■■■-" "■-" <"■"■:■ -~,,,■ - ■ ~,,.u...,........^^^ , ~,,,,|,,m,-,-.-.^^

=E^=EEEEE i', i tj_ .^1 -■■■■■■■■■■■■■■■^^^^M ■ ■ B ■ ■ ■ ■^■B—i MMVHMNINIW» WWWWHMMH^^ AAVtV/J-VI.

=== Onderhoudsdienst m/v j
Johnson Matthey B. V. ontwikkelt Funktie-informatie: Gevraagd wordt:
en produceert half-fabrikaten en
eindtrodukten voor U gaat leidinggevenaan de onderhoudsdienst, " opleiding MTS-werktuigbouw, . , „ bestaande uit 6 medewerkers. " affiniteit met elektro-techniekdecoratietechnieken, welke r, ~ ~ , u , . , . _~ . . .Deze afdeling heeft nauwe kontakten met de " enkele jarenervaring in een
worden toegepast op aardewerk, produktie in verband met storingen. vergelijkbare fanktie
porselein en glas. U bent verantwoordelijk voor het intensiveren " leidinggevendekwaliteiten
Deze hoogwaardigeprodukten van het preventief onderhoud en de uitvoering " initiatief, ambitie en een

worden over de gehele wereld van de «libratievoorschriften. kwaliteitsbewuste instelling... _~ Kontakten met toeleveranciers behoren ook tot " kennis van deEngelse taala/gezet. Johnson Matthey 8.V.. Uw werkgebied. . leeftijd 3035 jaar.
Holland, is een dochteronder-
nemingvan Johnson Matthey . . __. . ...Johnson Matthey biedt:
PLC. Het bedrijf te Maastricht telt
ruim 150 medewerkers. De funktie biedt uitstekende perspektieven voor de toekomst in een middelgrote organisatie,

waarin men gewend is op informele wijze samen te werken.
Het salarisen de secundaire voorwaarden zijn zonder meer goed.

Informatie en sollicitatie: i
Voor nadere informatiekunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Personeelszaken
onder nummer 043-632444. Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv. en recente pasfoto, kunt
u zenden aan: Johnson Matthey 8.V., Postbus 23,6200AA Maastricht
t.a.v. de afdeling Personeelszaken.

*■*—********■******-********■ Jlvl^p-^

£ Johnson Matthey fColour and Print Division

:
REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING ZUID-LlMBjjf

Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg is een overkoepelende
regionale organisatie van drie arbeidsbureaus en drie centra

vakopleiding en een stafbureau onder bestuur van werk-
nemers- en werkgeversorganisaties en de gemeentelijke over-
heden. De kerntaken zijn bemiddeling tussen werkzoekenden (

en werkbiedenden, scholing en het vervullen van de regie-
functie op deregionale arbeidsmarkt.

Welke vakman/vrouw brengt onze cursisten
het woningstofferen bij?

Op de arbeidsmarkt is vraag naar vakbekwame Wij bieden vin eerste instantieeen tijdelijke aan-
woningstofïeerders. Daarom willen wij een prak- stelling voor de duur van één jaar. Uw salaris
tijkgerichte opleiding opzetten voor werkzoeken- bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring,
den. Zij gaan een individuele opleiding volgen en maximaal ’ 4.408,- bruto per maand (schaal 8),
komen daarna in dienst bij één van de deel- op basis van een 38-urige werkweek,
nemende bedrijven.

Wij streven naar een groter aandeel van vrouwen
Uw taken als instructeur en minderheden in ons personeelsbestand.
U geeft onze cursisten les in het woningstofferen Daarom krijgen zij bij gelijke geschiktheid de
en begeleidt ze bij praktijkoefeningen. Verder voorkeur,
helpt u mee met het samenstellen van opleidings-
doelen, -pakketten en lesstof. In geval van studie- Belangstelling?
problemen (of eventueel persoonlijke problemen) Voor meer informatie kunt u bellen met de heer
staat u de cursisten bij met raad en daad. F. Reinierkens, directeur Centrum Vakopleiding

1 , Heerlen, telefoon 045-720494.
Wat wij vragen en bieden Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10
U heeft tenminste vijf jaar ervaring als all-round dagen richten aan het Regionaal Stafbureau
vakman/vrouw. In die tijd heeft u zich op de Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, t.a.v. mevrouw
hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen in E.S.M, van Haastrecht, personeelsadviseur, Stok-
uw vakgebied. Het bezit van de vakdiploma's pri- straat 41, 6211 GC Maastricht, onder vermelding
mair en secundair niveau leerlingstelsel of een van vacaturenummer ZL 1992/09/LD.
daarmee vergelijkbare opleiding strekt tot aan-
beveling. In ieder geval kunt u goed met mensen
omgaan en weet u zich helder en begrijpelijk uit /\REEÏD£SS g\^JORaZIENING
te drukken. w*

3
Ter versterking van ons team, zoeken wij een

VOORMAN HOVENIER
op HBO- of MBO-niveau.
Voor het voorbereiden, begeleiden en uitvoerenvan
tuinen en groenprojecten enkelevakbekwame

HOVENIERS
Sollicitaties te richten aan:

Hoveniersbedrijf W. Smeets
ontwerp, aanleg en onderhoud van
tuinen en groenvoorzieningen,
Uzerenkuilenweg 23, 6231 AA
Rothem-Meerssen, tel. 043-622340.

T3ÏTIÏET
[ + ]

JZEEIi
DOE MEE,

BEL 06-300400.
KOSTEN F 1,- PER MINUUT

TGV. 125 JAAR NED RODE KRUIS

y

%iielandenpunl cVa^
zoekt gemotiveerde

BUFFET- EN RESTAURANT-
MEDEWERKERS M/V

full-time en part-time
U kunt telefonisch solliciteren. | op ® 04454-1589 of 1569 _^

>

In verband met uitbreiding naar een Wat bieden wij:
5-ploegenrooster in volkontinudienst ,„,..,. , ,
v. ?. , , Wii bieden een gedegen ïnter-ziin wii op zoek naar enthousiaste, . ... - .... Ne opleiding van 2 maanden tot visu-goed gemotiveerde ~ , ...cclkontroleur, waarna uitsluitend en-

■|HHH^|H^HHMM|H^HHMMM|HM ge-
BI werkt wordt om ervaring op te doen.

Fe f^É -""^""^r^P*T""^ mTm^ r""^^l Daarna volgt een definitieveplaatsing

■ m^m M m Ê t m ÊÊ m m m ■■? ■ ■ ÊÊm^mmwilw 5-ploegendienst.
Deze 5-ploegendienst
ploegentoeslag op van 48% bij een. i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gemiddelde werkweek

r, m-i -A. a. . r . n , " Naast een goed salaris en deploegen-De Philips Components Factor)' Uw functie: , ° .. . ....,,,. , , ... „ , ", toeslag ontvangt vin juni en decem-Sittard is een belangrijke producent ... . , , -."... ,rtn/i i j i iAm,L. u Als kontroleur bent u verant- ber een uitkering die samen 10% vanran onderdelen voor RTVbeeld- , .... ,nnny . . , " . ■, . woordehik voor de 100% visuele het jaarsalaris bedragen.huizen ,
„ c ■ . i, . eindkontrole van de nieuwste typen Ook hebben wij een regeling voorDe afnemers ziin niet alleen de , , , ~ , . . . j-„,... , ... , schaduwmaskers, die hun toepassing reiskostenvergoeding.Philips produktie centra maar ook . . , _ . ,JTv °, . , i ~. vinden in de moderne beeldbuizen. ~ ■andere internationale bedrijren. Uw r e a k t i e
De prodiikl-unit Schaduwmaskers Onze eisen: .. , , . . .„ f , , , , Als deze funktie u aanspreektproduceert een ran de onderdelen _ .. . .... . , ~ . " ~.~ ~ ~ , . , Om ditverantwoordelijke eind- en u voldoet aan de gestelde eisendat ran essentieel belang ts roor de , . , . , .', , . ... ~...„,, ... .. . ° kontrolewerk te kunnen verrichten, is dankunt u zich (tot uiterlijk 2-4 maart
„.. , ,

, ,'. . , . het van groot belang dat u voldoet aanstaande) op maandag en dinsdagBii de produktie ran deze schaduw- , , , . .„„. ' ~ " ..., . . , , , aan onderstaande functie eisen: van 10.00 uur tot 15.00 uur teleto-maskers worden dan ook dehoogste ~ . , ~~.,., , , - goed konsentratievermogen; nisch aanmelden op de nummerskwaliteitsnormen gehanteerd. ° . ° ./, .M^- Cr
,

"/- -«■,-«« ■_"". , ... , ~ ,■ ~ -stress-bestendig; o~i6-593227 of 046-593500, waarbij uOp bet gebied ran kwaliteit hebben , & . . ~ , ,*T. , , , , goede ogen; wordt uitgenodigd voor een algeme-
irti een naam boog te houden. _, ' , ~ ft_ \.. ■ .■ geen medische beperkingen; ne voorlichtingsbijeenkomst door- goed kunnen werken in teamver- dhr. L. Haagmans.

band;
kunnen werken in een ___^^^^^^^^^^^^^^^^^

gendienst;
- minimaal in het bezit van een

LBO-diploma; ÏUiW\Ujl% U- leeftijd tussen 25 en 35 jaar.
Een test 'visuele kontrole' maakt on-

Philips Components Factory Sittard derdeel uit van de selektieprocedure. Mw»*9^

g PHILIPS



Landgraaf krijgt er
deze week 241
inwoners bij. Ze
komen uit
Schimmert en
brengen de naam van
het tehuis waar ze
woonden mee: Op de
Bies. Maar was het
Schimmertse Op de
Bies een voormalig
klooster dat
nauwelijks meer aan
de moderne eisen
voor de opvang van
geestelijk
gehandicapten kon
voldoen, met de
nieuwe vestiging aan
de Hereweg kan Op
de Bies met een
gerust hart de
eenentwintigste
eeuw in.

" Ondanks het
slechte weer gin-
gen de werk-
zaamheden aan
de tuin van Op de
Bies deze weeg
gewoon door.

Foto: FRANS RADE

Gehandicapten Op de Bies
in Landgraafs 'woonwijkje'

richting daarvankost zeven ton,
diewe bij elkaarproberen te krij-
gen met giften," vertelt Van der
Velde. „Maar terwijl we daarvoor
nog maar nauwelijks actie hebben
ondernomen, iser al honderddui-
zend guldenbinnen."

De kinderboerderij (Keenen: 'Een
ideale manier om mensen met el-
kaar in contact te brengen') moet
nog een paar maanden wachten.
Na deverhuizingkrijgen bewoners
en de 260 medewerkers eerst een
paar maanden de tijd om aan hun
nieuwe omgeving te wennen,voor-
dat Op de Bies op 1oktober offi-
cieel geopendzal worden door
prinses Margriet.

Nu wordt hetcomplex in hoog
tempoklaargemaaktvoor deont-
vangst van deeerste bewoners.
Ondanks de striemenderegen
gaan hoveniers gewoon door met
de aanlegvan plantsoenen. Binnen
werken elektriciens de laatsteka-
bels weg.

Maandagmorgen arriveert de eer-
ste van de zeventig vrachtwagenla-
dingen huisraad. Een minutieus
voorbereide operatie, compleet
met draaiboeken ondersteuning-
per-computer. De ondersteunende
dienstenkomen eerst; woensdag,
donderdagen vrijdag betrekken de
bewoners hun nieuwewoningen.

Het begrip woningen mag in het
nieuweOp deBies letterlijk wor-
den opgevat. Keenen: „ledereen
komt te wonen in groepen van

DOOR RIK VAN DRUTEN gen over huisvestingvan gehandi-
capten vertonen een soort golfbe-
weging: danweer zijn grootschali-
ge centra detrend. Dat is goedko-
per. Op deBies heeft nog net
kunnen profiteren van een tijd
waarin integratie deboventoon
voert: kleinere wooneenheden,
dicht bij het 'gewone' leven."

Als Maastricht Airport geen
Oost-Westbaan had willen aan-
leggen, had het Centrum voor
Geestelijk gehandicapten Op
de Bies nog jarenmoeten
wachten op een nieuw onder-
komen. Normaal ligt tussen de
eerste vergadering over een
dergelijke verhuizing en de de-
finitieve goedkeuringdoor de
minister van WVC een dikke
zes jaar.

Op de Bies wist deprocedure met
de helft te bekorten, doordat de
Schimmertse huisvesting precies
in het verlengde van de startbaan
zou komen te liggen. Goed, zei het
Rijk in 1986, Op deBies mag ver-
huizen naarLandgraaf. Maar de
bouw moet dan wel starten in 1990,
want dan gaat de nieuwe startbaan
van Maastricht Airport open.

,De omstreden Oost-Westbaan ligt
er nog steedsniet, maar de nieuwe
vestigingvan Op deBies in Land-
graaf isklaar. Maandag begint de
verhuizing, vrijdag moet de laatste
Op deBies-bewoner Schimmert
hebben verlaten.

„Centra zo mooi als Op deBies zul-
lenwaarschijnlijk niet meerwor-
den gebouwd," stelt G. van der
Velde vast. Hij is algemeen direc-
teur van de Stichting St.-Anna, die
Op deBies beheert. „De opvattin-

meestal elf pupillen. Elke groep
heeft zijn eigen huiskamer, keu-
kentje, slaapkamers en sanitaire
voorzieningen. Een situatie dus 'die
heelbewust lijktop de huisvesting
van een gezin. Een groot gezin wel-
iswaar, maar huisvesting in kleine-
re groepen is onbetaalbaar."

De ruim bemeten wooneenheden
waar deaan bed gebonden bewo-
ners komen, zijn aan de achterzijde
bovendienvoorzien van een gang
dieze verbindt met het gebouw
waar defysio- en bewegingsthera-
peuten zijn gevestigd. Daar zijn
ook de sportzaalen het zwembad
te vinden: de trots van iedereen die
bij de bouw van het complex be-
trokken is geweest.

„Zon zwembad haddenwe niet in
Schimmert," zegt hoofd activitei-
tendienstW. Speth met een glim-
mend trotse blik over het water.
„Het water is natuurlijk extra
warm en dankzij derolstoelhelling
hoeven debegeleiders zich niet
meer te vertillen, maarrijden ze de
pupillen met rolstoel en al het wa-
ter in."

Hoe debewoners van Op de Bies
zullen oordelenover hun nieuwe
onderkomen, is in veel gevallen
nog even afwachten. Speth: „Voor
zover mogelijkzijn we hier al met
hen wezen kijken, maar sommige
bewoners zijn zo gehandicapt dat
jeze nietkunt uitleggen wat ver-
huizen is. Maarals jeze kent, heb
jenet als bij een heel jongkind zo
in de gaten of het ze bevalt."

staande bebouwing' zijn die de in-
tegratie bevordert, uiteindelijk
moeten de bewoners van Op de
Bies en de Landgravenaren zelf
het contact tot stand brengen.

Ook de geplande kinderboerderij
moet daaraaneen belangrijke bij-
drage leveren. „De aanleg en in-

zullen hén missen, maargelukkig
hebben de dames al contacten ge-
legd met Landgraafse vrouwenor-
ganisaties, zodat we hopelijk snel
Landgraafse 'wandeldames' zullen
hebben."
Want de architectuur mag danvol-
gens algemeen directeur Van der
Velde 'een verlengstuk van de be-

wegende personen in het dorp, of
rolstoelers op de kermis. Met spijt
in het hart snijdt Op deBies de
nauwe banden methet dorp door.
Keenen: „Een groepvan zon vijf-
tig Schimmertse vrouwen kwam
regelmatig een praatje maken, of
gingmet bewoners wandelen.We

Zo op het oog lijkt daarom aan de
rand van het Landgraafse Eiken-
bos eerdereen klein woonwijkje te
zijn verrezen daneen instelling die
241 geestelijken vaak ook lichame-
lijk gehandicaptemensen huis-
vest. Er is een hek, aan het begin
van het straatje waaraan de woon-
en werkeenhedenvan Op deBies
zijn gelegen. „Maar dat gaat in
principe alleen 's avonds dicht,"
zegt Van der Velde. „Mensen uit de
omgeving kunnen rustig het ter-
rein eens oplopen om deboel te
bekijken."

Openheid is een goed ding, maar
het moet niet ontaarden in aapjes
kijken, benadrukt J. Keenen ech-
ter meteen. Als directeur zorgver-
leningheeft hij de dagelijkselei-
ding van Op deBies. „De band met
Landgraafmoet groeien. Belang-
stelling vanuit de omgeving is wel-
kom, maar we moeten bijvoor-
beeld ook denkenaan de veilig-
heid van de bewoners. Ze hebben
ook behoefteaan rust en continuï-
teit."

In Schimmert keek na zeventien
jaar niemand meervreemd opvan
groepjes zich wat moeilijkvoortbe-

'Weet u wel hoe duur de vis tegenwoordig is?'

Limburg houdt nog
vast aan vasten

DOOR FRANK SEUNTJENS niet op een ei meer of minder geke-
ken. Saus over de aardappelen was
eveneens een luxe. De piepers
moesten doorgaans droog worden
doorgeslikt. Ten aanzien van het
gebruikvan boter en melk was de
bisschop coulanter. Dat was in fei-
te slechts echt verboden op Goede
Vrijdag.

bijzonderlijk voor het godsdienstig
onderwijsbesteed', zo werd in de
Vastenwet beloofd. Later zouden
ook arbeiders en mijnwerkers zich
niet meer aan alle regels hoeven te
onderwerpen.

roken en datwas een bezoeking.
Samen met mijn vader wachtte ik
dan tot deklok twaalf uur sloeg.
Dan stopte mijnvader onmiddel-
lijkzijn pijp en ik stak een sigaretom-

Ze zijn er nog, Limburgseka-
tholieken die vasten. Het wor-
den er weliswaar steeds min-
der, maar hetzijn er meer dan
menigeen denkt. Pastoors we-
ten nog altijd namen van paro-
chianen op te sommen die
dezer dagen soberheid be-
trachten, zoals dat zo mooi
heet. Maar een veertigdaagse
vasten alsvroeger is er niet
meer bij. Aswoensdag en Goe-
deVrijdag, dan heb jehet wel
gehad. Dat zijn tegenwoordig
ook de enige twee verplichte
vastendagen, dus vaker hoeft
niet.

Dat iswel eens anders geweest.
Lees ermaar deuit 1891 daterende
Vastenwet voor hetBisdom Roer-
mond op na, ondertekend doorde
toenmalige bisschop Boermans.
Een wet diedecennia langvan
kracht bleef, al werd ze tussentijds
enigszins 'gemoderniseerd. Boer-
mans stelde debeminde gelovigen
echt oprantsoen. Het eten van

vonden mijn ouders dat niet goed.
En zo hebik het maar gelaten, het
gaatvanzelf wel weg. 'Stof zijt gij
en tot stofzult gij wederkeren. Dat
isvoor mij de essentievan devas-
tentijd, even een stapje terugdoen.
Ik denk dat het ook niet uitmaakt
hoe langof hoe streng iemand
vast. Als je het maar met overtui-
ging doet. Mijn overleden man en
ik hebben datook steedsonze kin-
deren voorgehouden. Ja, diehad-
deneen snoeptrommeltje. Dat was
er in mijn jeugdniet bij. Wij kre-
gen geen snoep, duseen trommel-
tje was niet nodig. Maar wij heb-
ben onze kinderen een trommeltje
gegevenom ze te leren dathet niet
elkedag feest kan zijn. Daarom
hecht ik ookzo aan Aswoensdag
en Goede Vrijdag."

„Twee dagen vasten is toch geen
opoffering. Wat dat betreft heb ik
respect voor de moslims met hun
ramadan. Dat is pas echt vasten.
Maar voor mij hoeft diestrenge
vastentijd niet meer terug te ko-
men, al ben ik nog zo gelovig. Ik
schaam me bijna om het te zeggen,
maar datzou ik nietkunnen beta-
len. Weet u wel hoeveel devis te-
genwoordigkost?"

brood minder genomen. Op Goede
Vrijdag doenwe datweer. Daar
tusseninzijn we minder streng
voor onszelf, maar we blijvener
wel mee bezig. Samen drinkenwe
's avonds graageen pilsjebij de te-
levisie.Maar dezeweek zeiden we
tegen elkaar: vanavond niet. 'We
doen een offertje', noemt mijn
vrouw dat. Het zijn maarkleine
dingen, maar wij vinden dat het
hoort."

Pilsje
Anno nuvast Henskens ook nog.
Niet meer zoals vroeger, maar wel
met meer overtuiging. „Ik benerg
gelovig. Ga nietalleen op zondag,
maar ookregelmatig doordeweeks
naar de kerk. Vasten hoort ervoor
mij bij. Het is devoorbereiding op
de verrijzenis. Dan wil ik zelf ook
een beetje versterven. En zon ge-
weldige opgave is datniet. Op
Aswoensdag hebben mijn vrouw
en ik 's avonds geen vlees gegeten
maar kabeljauw, 's Morgens en 's
middags hebben we een sneetje

vlees mocht alleen op bepaalde da-
genvan deweek. En dan nietnaar
hartelust, maarvolgens regels die
streng in acht moesten worden ge-
nomen.

'Des Zondags mag men meerma-
lenvleesch eten, maar 's Maan-
dags,Dinsdags en Donderdags
maar eens en dit alleen bij het mid-
dagmaal. Om elk misverstand uit
te sluiten, voegdeBoermans daar
meteen aan toe: 'Op die dagen dat
hetvleesch is toegestaan, is het
verboden vleesch en visch bij het-
zelfde maal te gebruiken, de Zon-
dag hiervan niet uitgenomen.En
om helemaal op zeker te varen,
meldde debisschop nog dat hij on-
dervis ook oesters, mosselenen
kreeften verstond.

Het was in die dagen trouwens niet
alleenvlees dat maar afen toe op
tafel mocht worden gezet. Eieren
bijvoorbeeld konden ook niet naar
believen worden gegeten. Op As-
woensdag en de laatste drie dagen
van deGoedeWeek was het nutti-
genvan een eitje niet toegestaan.
Op de anderevastendagen was één
ei de absolute limiet, met uitzonde-
ring van de zondag. Dan werd er

Dispensatie
Maar niet iedereen hoefde zich aan
die voorschriften te houden. Mili-
tairen, marechaussees, politie-
agenten en douaniers in functie
kregen dispensatie. Zij mochten in
diensttijd wel vlees eten, behalve
op Goede Vrijdag, dcvastendag bij
uitstek.Als tegenprestatie eiste
bisschop Boermans dat ze elke dag
dieze met toestemming zondigden
drie Onze Vaders, drieWeesge-
groetjes en een keer dc akten van
Geloof,Hoop, Liefde en Berouw
baden. En als ze dat niet deden,
waren ze afhankelijk van hun wed-
deverplicht dc kerk een aalmoes
te schenken van minimaal twaalf
cent en maximaal tweekwartjes.
'Deze aalmoezen worden doorOns
uitsluitend voor goedewerken en

Askruisje
Ook weduwe A. Janssen (71) in
Kerkrade houdtAswoensdag en
Goede Vrijdag nog altijd in ere.
„Voor mij begint devasten pas
echt als ik een askruisje heb ge-
haald.Dat zal ik er ook nooit af-
wassen. Toen ik nog een kind was,

Heerlenaar J. Henskens (68) kan
zich dietijd van strengvasten nog
goed herinneren. „Ik ben kort voor
de crisisjaren geboren. Eerlijk ge-
zegd denk ik datmijn oudersblij
waren als Aswoensdag weer aan-
brak. We waren thuis arm, elke dag
vlees zat er sowieso niet aan. Dat
was gewoon niet te betalen. In de
vastentijd hoefden mijn vader en
moeder zich daar tenminste niet
voor te schamen. Ik weet ook nog
dat ik, toen ik al wat ouder was,
het op Goede Vrijdag_heel moeilijk
had. Dan mocht jede hele dagniet

" De trots van het nieuwe Op deBies: het zwembad. Foto: FRANS rade
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Wij zoeken een
verkoper buitendienst (m/v)

die vaak binnen zit!
Fountain is marktleider op het gebied van kleine Wij verwachten van u een MEAO of gelijkwaardige
warmedranksystemen enricht zich voornamelijk op opleiding, verkoopervaring en de wil om te slagen. U
kleinere en middelgrote bedrijven. Haar uitmuntende bent in het bezit van de nodige dosis enthousiasme
kwaliteitsprodukten (verschillende soorten koffie, en tact en rijbewijs B. Verder schatten wij uw leeftijd
thee, soepen en cacao) worden ondersteund door een tussen de 22 en 40 jaar.

uniek marketingconcept, dat vertaald is naar
duidelijke strategieën en ambitieuze doelstellingen. Tegenover dit eisenpakket stellen wij een grondige
De professionele langetermijnplanning maakt opleiding in ons bedrijf, een uitstekend salaris,
Fountain tot een toekomstgerichte organisatie bij passende secundaire arbeidsvoorwaarden en - last
uitstek. Het aantoonbare succes is daarbij de but not least - een boeiende functie in een even
garantie voor uw toekomst. dynamisch als geestdriftig team.

Als verkoper buitendienst bestaat uw voornaamste Heeft u belangstelling? Laat dan uw slagvaardigheid
taak uit het leggenvan contacten met bedrijven in uw direct blijken en stuur vandaag nog uw
regio. Uw inspanningen zijn daarbij gericht op het sollicitatiebrief naar:
verkopen van onze dranksystemen aan potentiële
relaties.

Zelfstandigheid heeft bij deze functie absoluut geen _
#

__ -
holle klank, want u kunt voor een groot deel zelf f" OU.jïllcilïl JjÜCCK
bepalen hoe u te werk gaat. Uiteraard kunt u daarbij
wel rekenen op de nodige ondersteuning, zowel bij t.a.v. F. v.d. Heijde,
de planning als bij de uitvoering. postbus 131. 6190 AC Beek (L.).

&

___t^è_C§w77SnmfZ FOUNTAINBEEKBV-
{^^jUUnIHIA postbus 131, 619pAC Beek (L.)
fpfvt** *»*MDmmmmmmmmmmwmmmmmm <D

j^~ HBO-er met leiding-
gevende ervaring

als Hoofd Interne Zaken m/v
Dagelijks zorgt Rijkswaterstaat Directie Limburg voor Uw functie Ruime ervaring in een soortgelijke functie en het bezit |
alle weg- en waterbouwkundige voorzieningen in het U geeft leiding aan de afdeling interne zaken, van goede leidinggevende capaciteiten zijn onontbeer-t
haar toegewezen beheersgebied, dat zon 225km die uitcirca 28 medewerkers bestaat, waarbij het op een lijk. Verder zijn een goede schriftelijkeen mondelinge
rivier, 134 km kanalen, 7 stuwen, 18 sluiscomplexen, hoger plan brengen van de bedrijfsvoering, o.a. door uitdrukkingsvaardigheid en een op samenwerking
775 km autosnelweg, 16Ökm overige wegen, 47 brug- middel van automatisering, een belangrijk facet is in uw gerichte instelling noodzakelijk.
gen en 755 andere objecten omvat. De zorg voor de takenpakket. Daarnaast bereidt u overeenkomsten voor,
waterkwaliteit en -kwantiteit, een goede bereikbaar- stelt rapporten op en zorgt u voor de uitvoering ervan. Het salaris bedraagt minimaal ’ 3.259,- en
heiden een vlotte, veilige doorstroming van het ver- U treedt op als budgethouder van het toegewezen maximaal ’ 5.057,- bruto per maand (schaal 9 BBRA)'

keer op de weg en op het water zijn onze belangrijkste materieel krediet en als hoofd van de BZB-organisatie
aandachtspunten, waarbij ooknatuur en milieu de van de gezamenlijke diensten in hetRijkskantoren- Informatie/sollicitatie
nodige aandachtkrijgen. In totaal werken er zon 600 gebouw. U onderhoudt contacten binnen en buiten de Inlichtingen omtrent dezefunctie kunnen wordei t
medewerk(st)ers bij de Directie Limburg. Rijkswaterstaat. Tevens treedt vin deze functie op als ingewonnen bij mr. H. Einthoven, Hoofd-afdelings-
De afdeling Interne Zaken van de Directie Limburg beheerder van hetRijkskantorengebouw en bent u hoofd bestuurszaken, bedrijfseconomische zaken en f
- die Maastricht als standplaats heeft - opereert als aangewezen als vervoersambtenaar binnen de directie, regionale ontwikkeling, telefoon 043-294274.
facilitair bedrijf voor de gehele organisatie en bestaat Uw schriftelijke sollicitatiekunt u - voor 28 maart [
uit de huishoudelijke dienst, post en archiefzaken, de Uw profiel 1992 - zenden aan Rijkswaterstaat Directie Limburg, I
bibliotheek en het documentatiecentrum, de type- U heeft bij voorkeur een opleiding HEAO-BE t.a.v. mevrouw A.J.A. Meijer, stafafdeling Personeel en f
kamer, de technische diensten de kantine. of een vergelijkbare opleiding, bijv. Hogere Hotel- Organisatie, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

vakschool. Technische affiniteit en belangstelling voor Bij de selectieprocedure zal een selectiecommissie i
automatiseringsprojecten mogen niet ontbreken. betrokken zijn. "

Ministerie van Verkeer en Waterstaat , tl
fi

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rexham B.V. teKerkrade wordt deprodulctievestiging van MFnFWFRtfFR-** FINANCIFI F produkten in magazijn en expeditie. De operators zullen gedu- PROCES ENGINEER MA/ IRexham UK Ltd. voor haar Noord-Europese afzetgebied. I iSSJiS^Tic INIUTV^CKI rende het dienstverband voor de verschillende disciplines r f\w\aj ui vhj uj ■
Rexham UK maakt deel uit van de in Londen gevestigde ADIvIINiMKATÈC, INKUUr tN opgeleid en getraind worden om een brede inzetbaarheid te De afdeling engineering bestaat uit een electrical engineer, Jfl
multinational Bowater Industries en heeft zich gespeciali- PLANNING M/V verkrijgen en waarbij wij tevens afwisseling in werkzaam- mechanical engineer en onderhoudsmonteurs. Binnen deze M
seerd in hetcoaten en lamineren van flexibele materialen heden kunnen bieden. afdeling zal de hands-on proces engineer tot taken hebben: M
zoals film en folie voor hoogwaardige toepassingen in o.a. De medewerkers werken onder leiding van deAccounts& Info _ net (pro jektmatig) optimaliseren van het produktieproces in ■deelektronische, grafische en medische industrie.Rexham Manager. Zij krijgen de financiële administratie of inkoop als voor dezefunkties vragen wij: zijn algemeenheid middels het ontwikkelen van verbete- ■heeft eentoonaangevende rol in de markt veroverd door werkgebied afhankelijk van opleiding en ervaring. _ afgeronde opleiding op LBO niveau. ringen aan produktiemachines. jfl
de keuze van betrouwbare partners, verdere ontwikke- Daarnaast dienen enkele administratieve werkzaamheden _ kennis van de Engelse taal. - het begeleiden van expansieprojekten. ■ling van produktietechnieken en hetvasthouden aan een verricht te worden voor de overige management disciplines _ flexibele instelling v.w.b. de te verrichten werkzaamheden. _ het genereren en interpreteren van procesgegevens. fl
konstant en hoog kwaliteitsniveau. Rexham groeit sterk zoa^s produktie en personeelszaken. - bereidheid om werkzaamheden in ploegendienst te ver- I
en de vestiging in Kerkrade wordt een ultramoderne en richten. In het algemeen hebben de procesgerichte werkzaamheden fl
urtraschone (cleanroom) produktiefacilitert die in juli 1992 Voor dezefunktie vragen wij: -een hoge mate van accuratesse, netheid en kwaliteits- een raakvlak metproduktie, kwaliteit, ontwikkeling en onder- 'fl
operationeel zal zijn. De organisatie zal zich kenmerken - MEAO opleiding of vergelijkbaar met enige jaren ervaring. besef. houd. I
door moderne managementtechnieken waarbij team- - goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord ■
work en participatie de basis vormen. en geschrift Een groot deelvan de produktieverantwoordelijkheid zal aan Voor dezefunktie vragen wij: fl
Nu de voltooiing van de bouw van de fabriek nadert, - ervaring in boekhoudkundige administratie en/of inkoop de operators gedelegeerd worden zoals verbetering van _ afgeronde opleiding HTS/MTS, VAPRO metruime ervaring. I
zoeken wij kandidaten voor de volgende funkties. aktiviteiten. internekwaliteit verbeteringfin produktieproces en arbeids- _ goedekennis van de Engelse taal in woord en geschrift. (J|- kandidaten die bij voorkeur in teamverband willen werken. omstandigheden, etc Wij zoeken dan ook kandidaten welke _ kennis en ervaring in meet- en regeltechniek. I■ - ervanng met boekhoud- en database-programma's even- wj||en meedenken en meewerken aan verbeteringen in de _ goedekontaktuele eigenschappen. I

ACCOUNTS & INFO MANAGER"MA/ tueel aan9evuld met WordPerfect organisatie en welke veel waarde hechten aan teamwork en fl
De accounts & info manager maakt deel uit van het manage TELEFONISTE/RECEPTIONISTE ONDERHOUDSMONTEURS MA/ ■
ment team van Rexham BV Hij/zij is eindverantwoordelijke -■

A£*-"*> AirttMi *&J£ftf»BßfrËD De onderhoudsmonteurs werken onder leiding van demecha- I
voor de afdeling welke zorgdraagt voor defmanaële admmi- De telefoniste/receptioniste werkt voor de afdeling admmi- UAöUKAI UKIUlVlMfcPfcWfcKIvJfcK nical engineer Hun hoofdtaak bestaat uit het verrichten van fl
stratie, management informatie rapportage, materiaal- en stratieTot de taken behoren: KWALITEITSKONTROLE M/V korrektief en preventief onderhoud aan machines en appara- iflproduktieplanning en inkoop. Tot de taken behoren onder - het bedienen van PTT centrale VOX 4200, intercomen tax- tuur jn Qnze a^e^ Daarnaast zullen zij waar nodig |
andere: machine - De-medewerker wordt tewerkgesteld in het kwaliteitslabora- de en jneers ondersteunen in nun werkzaamheden aan |- Het verrichten en begeleiden van werkzaamheden aan - het distribueren van ingekomen post. tonum. Hier dienen werkzaamheden verricht te worden zoals produktiemachines flgrootboek, budgettering en fakturering. - het frankeren en versturen van uitgaande post. het kontroleren van de kwaliteit van: H ' fl
- het toetsen van de budgetten en zonodig doen van voor- - het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. - binnenkomende goederen Voor dezefu^-g vragen w jj- I

stellen voor aanpassingen. - het verrichten van administratief werk. - folie tijdens deproduktie _ een afgeronde op|eiding MTS-Wtb of LTS-C metaal met I- het maken vananalyses en maandelijkse interne en externe - eindprodukt. enkele jarenervaring lrfl
rapportages. Voor dezefunktie vragen wij: - bereidheid om in ploegendienst en/of semafoondienst te ifl

-het plannen van de klantenorders voor de produktie waarbij - representatieve kandidaten met een goede kennis van de De werkzaamheden omvatten visuele en geometrische werken Izorggedragen dient te worden voor een juiste en tijdige Nederlandse, Engelse en Duitse taal. inspekties van materialen als ook het registreren en administ- _ n mate van accuratesse en kwaliteitsbesef i,fl
aanwezigheid van materialen middels inkoop en voorraad- - ervaring in het bedienen van telefooncentrales, bij voorkeur reren van resultaten. Tevens zal de medewerker betrokken _

U]S en ervarjng jn verspanende en niet verspanende flbewaking. middels PTT toestel A 324. worden bij het opstellen van procedures tb.v. ISO 9001. bewerkingen van materialen (lassen, boren, draaien, etc) ï- kennis en ervaring met het tekstverwerkingsprogramma Op lange termijn behoort een doorgroei naar het ontwikke- <■
Voor dezeuitgebreide en uitdagende funktievragen wij: WordPerfect5.1. lingslaboratorium tot de mogelijkheden. Kandidaten met enige kennis van elektro genieten de voor- I- Diploma HEAO-BE, SPD-11. keur ■■PB- goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift OPERATORS MA/ Voor cleze funktie vragen wij: t,fl
-kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwer- - een afgeronde opleiding (K)MLO of MTS opleiding met , \M

king. Na een interne opleidingentraining worden deoperators in de ervaring in diverse meettechnieken. Bent u geïnteresseerd in een van de funkties, schrijf dan ~■- situationele of participatieve leiderschapsstijl. diverse afdelingen binnen de produktie tewerkgesteld. De - kennis van de Engelse taal. uw sollicitatiebriefmet cv. binnen 2 weken aan: Lfl
- goede kommunikatieve en kontaktuele vaardigheden. werkzaamheden bestaan uit het bedienen van de coating en - gevoel voor kwaliteitsaspekten, teamwork en kollegialiteit I
- minimaal 3 jaarervaring in een soortgelijke funktie binnen lamineermachines in de deanroom, het prepareren van chemi- - bereidheid tot het volgen van opleidingen. REXHAM 8.V., Vestastraat2,6468 EX Kerkrade, tav: dhr. "fl

een profit organisatie. caliën in de mix-ruimte en het opslaan en/of versturen van - enige kennis van kwaliteitssystemen. L.RA. Brands, Hurnan Resources Manager. *fl
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Moet Nederland ondergronds?

Wel haalbaar is een dergelijke
spreiding door het openbaar ver-
voer drastisch uit te breiden. Met
een vervijfvoudiging van treinen,
trams en bussen, kan het complete
wagenparkvan deweg af. Maar zo-
veel meer treinen en trams zullen
toch een enorme groei van hetrail-
net vereisen? „Jawel, maar bij die
uitbreidingmogen we niet uitgaan
van 'meer van hetzelfde. Geen vier
sporen waar er nu twee liggen,
geen acht in plaats van vier. Nee,
we moeten denkenaan lichte,
flexibele spoorlijnen,die gemak-
kelijk verplaatst kunnen worden.
Want ook de treinen zullen licht
zijnvan gewicht. Mammoetafme-
tingen zijn tenslotte niet nodig als
het vervoer beter wordt gespreid.

Niet meer met honderdduizenden
naar een centraal station toe, maar
hier een plukje en daareen plukje
afzetten, dat is efficiënt."
Om de spreidingvan het openbaar
vervoer te verbeteren, dienen er
meer stations tekomen, zal het
sporennet veel fijnmaziger moeten
zijn. „Ik zie meer in treinen dierei-
zigers tot in hunkantoor brengen,
dan in ondergrondse treinen. Im-
mers, met ondergrondsvervoer
kun jeweliswaarrecht onder een
stad door, maar vergeet niet dat je
eerst naar beneden en aan het eind
weer naar boven toe moet. Projec-
teer jeeen dergelijke beweging in
een plat vlak, danheb jenog geen
rechte lijn. Nee, dan lievermet
licht materieel dwars door gebou-
wen heen, zoals ze in Japanal veel
doen."treinverbindingAmsterdam-Den

Haag-Rotterdam. Als in de toe-
komst de hoge-snelheidstrein (de
TGV) daar nogbij komt, wordt de
belasting alleen maar zwaarder.
Dan kun je jeafvragen of jeniet
ondergrondsmoet gaan. Natuur-
lijk, hetkost een hoop geld, maar
jebespaart eveneens veel. Geen
geluidschermen die gebouwd moe-
ten worden en geen dureviaduc-
ten. Geen aankoopvan gronden,
omleggingenvan de bestaande in-
frastructuur tijdens de bouw en ga
zo maar door. Nee, in Nederland
zou de TGV directondergronds
moeten gaan, omdat de leefbaar-
heid er veel te veel doorwordt
aangetast."

Kapperszaken

land de grootste autodichtheid van
de wereld. VolgensBierman is die
dichtslibbingte wijten aan 'de vrij-
heid die deauto ons beloofde.
„Niet langer was de reiziger afhan-
kelijk van vertrektijden, van op-
stapplaatsen, van uitstappunten.

Maar inmiddels is dievrijheid een
mythe. Want we staan met zn allen
in de file en verliezen kostbare tijd.

En in- en uitstappen waar jewilt
geldt al evenmin, want parkeren
voor de deur is er niet meer bij."

Maar met een aanpassingvan de
verkeersstromen alleen is men er
in de ogenvan Bierman niet. Niet
voor niets planoloogzijnd ziet de
Amsterdammer veel in het ineen-
schuiven van wonen, werken en
infrastructuur. „Wil je uitgaan
rondom hetLeidseplein, dan zul je
daar met de trein naartoe moeten
kunnen. Dat betekent dat-ereen
station dientte verrijzen. Wat is nu
mooier dan defunctie van de om-
gevingrondom dat station aan te
passen. Dat wil zeggen dat erres-
taurants en barskomen, maar ook
kapperzaken en modewinkels.
Verder zul jeer huizen moeten
bouwenvoor de mensen die in de
horeca werken en voor jonge al-
leenstaanden, die immers graag
uitgaan. Op diemanier neem je al
een belangrijk deel van het trans-
port weg, omdat de mensen in de
buurt van hun werk wonen."

Bierman besluit: „Voer jeeen der-
gelijke afstemmingconsequent
door, danzul jezien dat veel heen-
en-weer-gereis simpelweg'ver-
dampt. Blijf jeuiteindelijk nog
met knelpunten zitten, dan is het
vroeg genoeg om de gereedschaps-
kist open te trekken."

J?s dat zich ervoor leent om
te worden ge-

:.Uw.dofaangelegd,zouzo
«"eaüseerd moeten worden.« zegt prof. ir H. van Lohui-n.yar> de Technische Univer-Jeit(TU)Delft. Waar het gaat
en Vnnels voor a^o's en trei-n> kunnen dieworden ge-
loop dertig meter diepte,op conventionele wijze wor-," aan§elegd vlak onder hetJ-veld. Zo wordt dein Ne-. ''and schaarse ruimte niet'aer aangetast en het milieu

zwaar belast. In Lim-
eerri p^^ngs nog gesugge-r^/'jksweg 73 onder-lOnds aan te leggen.

iw"lsterdamse planoloogir M.
i <-B;T Zlet in dit stadium nietsen-^rgelijke 'vlucht naar vo-
oor h ♦

eerst eens orde °P zaken
"aüserpnoPAerbaar vervoer te opti-

en s "en* Als je dannogknelpun-
öor t

3 ert'is net vroeg genoeg
.tunnels. Hoewel, kijk naar de
ik ?_\A°ns ri°ol en het zal duide-
eren " at we n°g veel moeten

eve-lfhuizen' behalve hoogleraar
J<J,LVo°rzitter van de Stichting
0e,dJ-erra (Nationaal Onder-

krui^ 11,11"1 Vern'euwd Aardge-
*an J' ls een van de deelnemers
Vater!» dlegroeP van Verkeer en
Iemó a,at dle sinds eindfebruari
ei2en*** -Jkheid van ondergronds

tien nonderzoekt. „Technischge-
len tt er geen grote moeilijkhe-
■«Pan Verwachten, want vooral in
%' en Amerika, maar ook in
ler, 2

and en bijvoorbeeld Zwe-
-ToWt al enorme ondergrondse
-°hui 2 gerealiseerd," aldusVan

Dichtbevolkt
N k

ekosten van onder-HlJr Wen (al gauw een ver"

teüik kg ten °Pzichte van gebrui-
fok* b°uwmanieren) mogen
ihodp"S ■ Lohuizen nieuwe me-
tiaken "ü' bi

-*
voorbaat kansloos

sioetp '" r ziJn meer aspecten die
-Wr meewegen. Zo is een on- .indl h infrastructuur vooral
ierm:rukke Randstad op lange
"Wh" r-ook het milieu is ge-
Hfant 1J ondergronds bouwen,
"ervin Waai-overlast en horizon-
b 6' "Uln§ blijven uit. Maar het
Hei ri

gnJkste aspect is misschien
-Wu leefbaarheid van.Neder-
W vergroot, doordat niet
-Pe-TiTruimte in ons landwordt

sesiokt," Zegt Van Lohuizen.

le
S
Vp0iorbeeldnoemt de hoogleraareraere aantasting van Delft.fcsr-^* Wordt de stad door midden«eden door de zeer drukke

bouwmethoden zijn uitgepro-
beerd."
Dat houdtniet in dat het al inge-
burgerde afzinken van tunnelseg-
menten komt te vervallen. Van
Lohuizen: „Daar waar jegoedkoop
een sleufkunt graven om een tun-
nel neer te leggen en de sleufweer
dicht te gooien, moet je dat zeker
niet laten. Op veel plekken echter,
zoals in steden of bij drukkever-
keersaders, is datniet mogelijk of
te duur en kun jebeter boren. Ove-
rigens geldt wel dat het relatief
goedkoper is om driekilometer te
boren daneen paar honderd me-
ter."
Utrecht heeft met de aanlegvan de
nieuweopenbaar-vervoerverbin-
ding reeds gestaan voor dekeuze
van onder- of bovengronds. De
sneltram-kwestie liephoog genoeg
op om twee D66-wethouders te la-
ten 'sneuvelen' en uiteindelijk
koos Utrechtvoor een boven-
grondseverbinding. „Daarbij heb-
ben ze zich laten leiden doorkorte-
termijn argumenten als geldge-
brek, hoe legitiem op zich ook,"
zegt Van Lohuizen. Dat is volgens
de hoogleraarop de lange termijn
fout, omdat 'de binnenstad toch
weer wordt aangetast.

Vluchtgangen
Volgens Van Lohuizen is het boren
van tunnels in Nederland geen
probleem, ondanks de relatief
zachte structuur van de bodem.
„De diepte zal tussen detwintig en
dertig meter zijn, met opbepaalde
afstanden gaten naar boven toe.
Deze zijn tijdens debouw nodig
om devrijkomende aarde weg te
halen en kunnen later dienen voor
deverversing van de lucht in de
tunnels, alsmede als vluchtgangen.
Stations zullenvoorlopig boven-
grondsworden aangelegd, omdat
daarvoor nog geen ondergrondse

'de BV Nederland de moed hebben
te onderkennen datwe zorgvuldi-
ger moeten omgaan met de ruimte
die we hebben. „Dat is nietalleen
een zaak van het ministerievan
Verkeer en Waterstaat, maar ook
van VROM. Immers, ministerAl-
ders gaat over ruimtelijk ordening
en over milieu, en is dus net zo
goed gebaatbij nieuwe ontwikke-
lingen."

Rest devraag of hetletterlijk en fi-
guurlijk inslaanvan nieuwewegen
wel deuitkomst is. Of, zoals de
Stichting Natuur en Milieu het uit-
drukt: „De mobiliteitkan nieton-
eindig toenemen. Want dan heb je
een steltunnels geboord en dan is
het nog niet voldoende." Dat bete-
kent niet dat Natuur en Milieu
afwijzend staat tegenover de studie
doorVerkeer en Waterstaat c.s.
Een woordvoerster: „Positieve as-
pecten zien we op het gebied van
geluidsbeperkingen een mindere
aantastingvan natuur en land-
schap. Minpunten zouden energie-
aspecten kunnen zijn. En waar we
hoe danookvoor moeten waken is
dat dit het zoveelste prestigepro-
jectwordt."

hoofdvan de sector Planologie en
Sociale Geografie van deSiswo
(Stichting Interuniversitair Insti-
tuut voor Sociaal-Wetenschappe-
lijkOnderzoek). „Als ingenieur
ben ik uiteraard erg geïnteresseerd
in technische vernieuwing.Maar
watje niet mag doen is vanuit een
technische oplossing naar een pro-
bleem redeneren. Dat is net als bij
de aanleg van een polder: ligt het
nieuwe lander eenmaal, dan is er
altijd wel een bestemming voor te
vinden."

Bierman, onder meer vermaard
door zijn revolutionaire
toekomstscenariovoor hetopen-
baar vervoer - en danmet name
het treinverkeer - in Nederland,
hekelt debestaande infrastructuur
en is wars van een verdere uitbrei-
dingervan. „Als jeeen woning
koopt waarvan eenderde van de
ruimte bestaat uitverbindingsgan-
gen, vind jedat - terecht - bela-
chelijk. Tochzit hethuis datNe-
derlandheetzo in elkaar. En het is
nog slecht gebouwd ook, want we
hebben ondanks al diegangen
doorlopend te maken met opstop-
pingen."

De schuldligt, dat is bekend, bij de
'heiligekoe. Met 128 auto's per
vierkantekilometer, heeft Neder-

Gereedschapskist
Ondanks de gigantische druk op 's
landswegennet, is hetvolgens
Bierman nog te vroeg om aan on-
dergrondse verkeersstromen te
werken. „Dat is een vlucht naar
voren. Het is prima om de oplos-
singen van Van Lohuizen c.s. in je
gereedschapskist te hebben, maar
voor je gaat sleutelen moetje eerst
weten wat precies het probleem
van de mobiliteit is. Als je dever-
keersstromen analyseert, blijkt dat
tunnels niets oplossen. Hetpro-
bleem schuilt namelijk niet in de
aderen en slagaderen,maar in de
haarvaten van het systeem.En de
fijnmazigheid daarvankun je met
geen duizendtunnels bereiken,"
aldusBierman.

Nederlands bekendste piloot
stopt noodgedwongen

BVNederland
In de ogenvan de professor moet

Slechte plattegrond
Fundamentelerekritiek komt van
de zijdevan ir Marten Bierman,

Ierierfrlands bekendste piloot, Transavia-captain Pim
l*6r

s ' vliegt niet meer. Sierks werd in één klap
Han beroemd, toen hij het vliegtuig bestuurde met
WIÜ JaPanse terroristen die dagenlang elfmensen

üen in de Franse ambassade in Den Haag.
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. " Pim Sierks,
9e2ond en gemo-

tiveerd', moetdoppen met vlie-
gen.

Foto: GPD
Dagenlang
„Dagenlang," zo vertelt hij routi-

DOOR HENNY VAN EGMOND dien kregen ze 300.000 dollaraan
losgeld mee. Met Sierks aan de
knuppel koos de 707 het luch-
truim.

Europese vluchten, sinds jaaren
dag de hoofdmoot bij de lucht-
vaartmaatschappij, staan hem niet
tegen. „Bovendien kregen we een
paar jaar terug Mombassa erbij. En
datis toch een aardig eindje." Over
deMombassa-vluchten doet trou-
wens een leuke anecdote deronde.
Sierks melddealtijd dat het vlieg-
tuig deevenaar passeerde en gaf
dan een rukje aan de stuurknup-
pel. „Duizenden passagiers den-
ken nog steeds dat deevenaar een
soort drempel is."

Vliegen is zijn lust en leven.Hij
begrijpt danook niet dater piloten
zijn diemet de pest in hun lijfnaar
hun werk gaan. „Ik ken co-piloten
dienet veertig zijn en elke keer als
ze bij de dokter zijn geweest weer
zeuren dat ze niet zijn afgekeurd.
Ik begrijp dat absoluut niet. Vlie-
ger is het mooiste beroep van de
wereld. Het is een best betaald be-
roep. Het is een jongensdroom.Er
staan zelfs volwassen mensen
langs de startbaan om naar vlieg-
tuigen te kijken. Als jedan nog
met de pest in je lijfnaar je werk
gaat, kun je beterwat anders gaan
doen."

Hij heeft nooit overwogen te stop-
pen, zelfs niet toen twee en half
jaargeleden zijn zoon neerstortte.
Geëmotioneerd: „Het was net als
ik een optimistische jongen, die
vliegen ontzettend leukvond. Hij
voerde een vlucht uit over de Velu-
we om tekijken ofer brand was. Ik
zat ook in delucht, was op de te-
rugreis en vloog er overheen zon-
der dat ik wist wat er was gebeurd,
dat hij was neergestort. Na dat on-
geluk ben ik gewoon doorgegaan
met vliegen. Daarvoor heb ik een
te positieve kijk op het leven en
ben ik terationeel. Bovendien zeg
ik het na elke vlucht weer: 'En nu
komt het gevaarlijkste deel van uw
reis: met deauto naar huis."
Vorige week vloog hij voor het
laatsteen Transavia-kist. Voorlo-
pigvoor het laatst, als het aan hem
ligt. Een rechter heeft bepaald dat
de leeftijdsgrensonrechtmatig is.
Sierks hoopt op een snelleveran-
deringvan de Nederlandse wet.
„Zodat ik nog een paar jaarkan
vliegen, het liefst voor Transavia.
Als ze me nog willen hebben."

Lukt datniet, dan lonkt altijd nog
het buitenland, waar minder
streng met de leeftijdsgrenswordt
omgegaan. De vraag naar piloten is
groot. „Er zijn er velen dieaan me
trekken," zegt hij geheimzinnig.
Bang datzijn leeftijd invloed heeft
op zn vlieggedrag is hij niet: „Er
storten net zo goed kerels van der-
tig neer."

Toestel
De volgende morgen landdehet
toestel in Aden (Zuid-Jemen) maar
de autoriteiten wilden de Japanse
terroristen niet toelaten. Na te heb-
ben bijgetankt, vertrok het toestel
naar Damascus in Syrië, waar de
Japanners zich na vier uur onder-
handelen overgaven. De pistolen
en het losgeld overhandigden ze
aan Sierks en zijn bemanning.

„Ik ben geen moment bang ge-
weest, nooit gedacht ditwordt
mijn laatste vlucht. Ik ben heel erg
positief ingesteld, altijd optimis-
tisch. De Japanners waren allang
blij dat ze weg waren. Op een gege-
ven moment zaten ze in het voor-
ste deel ookrustig hun pistolen
schoon te maken, zo vertrouwden
ze ons. Ik heb nooit overwogen om
ze te overmeesteren. Ik zie niet zo-
veel in een vechtpartij op 30.000
voet."

Een dag later werd Sierks als een
held ingehaald op Schiphol. Ont-
vangst op Soestdijk, een lintje en
een golfvan publiciteit.En dat be-
viel de gezagvoerderwel. Hij is ij-
del genoegom toe te geven dathij
nog steeds genietvan debelang-
stelling. Inmiddels is hij het be-
kendste lid van de Transavia^fami-
lie, al wordt hijwel een beetje moe
van telkens weer hetzelfde verhaal
te vertellen.

„Ik ben iemand diehoudtvan een
gokje. Ik ben niet doldriest maar je
moet ook niet al te benauwd leven.
Jongensachtig, branie-achtig, ja
dat klopt wel. Als jenaar mijn
loopbaankijkt, zie jewel vaker dat
ik een gokje heb genomen," legt
hij uit waarom'hij besloot de terro-
risten te vliegen.

Donderdag 5 maart 1992. Even
voor drie landt op Schiphol
Transavia-vlucht HV6O4 uit
Londen-Gatwick. „Captain
Sierks en zijn bemanning ho-
pen dat u een prettig vlucht
heeft gehad," zijn de laatste
woorden van de stewardess
door deluidsprekers. Terwijl
depassagiers het vliegtuig ver-
laten verdringen fotografen
zich om binnen te komen. Het
is de laatste vlucht van Pim
Sierks, mister Transavia.
„Even wachten," roept hij de
fotografen toe. „Ik moet nog
even ditformulier invullen.
Anders word ik ontslagen,"
voegt hij er lachend aan toe.

Pim Sierks lacht, maar is niet blij.
Hij stopt tegen zijn zin. „Maandag
word ik zestig en danben ik vol-
gens de Nederlandse overheidvan
hetene op het andere moment niet
meer in staat te vliegen. Dat is be-
lachelijk.Er zijn een heleboel oude
lullenvan veertig, dieongemoti-
veerd zijn en lievervandaag dan
morgen willen ophouden. Ik ben
gezond, gemotiveerd en wil door-
gaan, maar mag dat nietvan die
Nederlandsekruideniers."
De 59-jarige gezagvoerder met zijn
jongensachtigeuiterlijk en grote
snor kreeg nationale bekendheid
in september 1974. Op vrijdag de
dertiendeseptember drongendrie
Japanseterroristen de Franse am-
bassade aan het HaagseKorte
Voorhoutbinnen. Ze gijzeldenelf
mensen, onderwie de ambassa-
deur, en eisten devrijlatingvan
een mede-terrorist uitFranse ge-
vangenschap. Tot dinsdag 17 sep-
tember gebeurde ervrijwel niets.
Totdat Sierks ten tonelever-
scheen.

neus het verhaal, „hader een DC 8
van deKLM klaar gestaan op
Schiphol om de'Japanners te ver-
voeren. Ik zei nog: jezult de be-
manning maar zijn. Maar de Japan-
ners eisten, behalve devrijlating
van hun collega, ook losgelden
een Franse Boeing 707. In Neder-
landwaren maar een stuk of acht
Transavia-piloten dieeen 707 kon-
denvliegen. Op zondagavond, ik
was die dag nognaar Rome ge-
weest, werd ik gebeld dooreen
collega. Hij vroeg of ik eventueel
de Japanseterroristen wilde vlie-
gen als deFranse 707 zou komen.
Ik antwoordde: als het moet, moet
het. Vlak voordat ik naar bed ging,
hoorde ik op televisie dat op
Schipholeen 707 van Air France
was geland. Ik dacht: shit,nu heb
jeA gezegd en moetje ook B zeg-
gen."

De gebeurtenissen volgden elkaar
snel op. Omdat de Franse 707 een
ander type was, danwaarmee
Sierks normaliter vloog maakte hij
maandag 16 september eerst een
proefvluchtje. „Ik wist nietsvan
het toestel. Ik had geen boeken,
geen instructeur, omdat deFranse
bemanning directwas terugge-
keerd naar Frankrijk. De Franse
regering was bang dat deNeder-
landse overheid henzou dwingen
hettoestel te vliegen.".

Dinsdag sprak hij meteen kabi-
netsdelegatie, kreeg toestemming
om zijn eigenbemanning uit te
kiezen en stelde één voorwaarde:
„Ik wilde weten waar deJapan-
ners heen wilden, maar ze weiger-
den dat tegen de onderhandelaars
te zeggen. Toen ben ik er zelfheen
gelopen. Uiteindelijk kreeg ik te
horen dathet Aden werd, maar ik
moest hetgeheim houden. Ik heb
het alleendevier betrokken minis-
ters verteld."
's Avonds volgde devoorlopige
ontknopingop een sinister, helver-
lichtSchiphol. De Japanners droe-
gen daar de laatste gijzelaars over
in ruil voor de inmiddels vrijgela-
ten terrorist uit Frankrijk. Boven-

vloog hij in sportvliegtuigjes. Hij
ging bij de luchtmachten kreeg
zijn opleiding bij deRoyal Cana-
dian Airforce. Vloog straaljager,
maar besloot de luchtmacht te ver-
laten. Er volgde een periode met
werk in Afrika. In 1967, vlak na de
oprichting, kwam hij in dienst bij
Transavia en daarbleef hij.

Na de gijzelingszaakkreeg hij tal
van reacties. Passagiers begonnen
spontaan teklappen als hij hen
welkom heette. Een simpel be-
zoekje aan het toilet was onmoge-
lijk zonder alle inzittendeneen
handtekening te geven. Uiteinde-
lijkzette debemanning de toilet-
deur en de cockpitdeur tegen el-
kaar zodat hij ongezien de wckon
bezoeken.

Maar er gebeurdeook minder leu-
ke dingen. Zo verdween het los-
geld van 300.000 dollaren al gauw
ging het verhaal dat Sierks en zijn
bemanning het in hun zak hadden
gestoken. „Dat verhaal duikt
steeds maar weer op, terwijl wij
het geldgewoon hebbenoverhan-
digd aan iemandvan deFranse
ambassade. Maar elkekeer kwam
dat gezeik over dat geld weer te-
rug."

Het verhaal deed weer volop de
ronde toen deco-piloot op de
vlucht met deJapanners, inmid-
dels zelf gezagvoerder bij Transa-
via, werd opgepakt na een poging
het bierconcern Heineken te chan-
teren. Hij dreigde gifin blikjes bier
te doen, maar werd door de politie
gegrepen. Even werd de naam
Sierks in verband gebracht met de
chantage, maar hij bleek er niets
mee te maken te hebben. „Ach, ik
hebnooit echtrotte publiciteit ge-
had," relativeert hij nu.

Sierks, die inmiddels al weer veer-
tien jaar op een 16deeeuws land-
goed in Engeland woont, zegt
prachtige jarente hebben gehad
bij Transavia. Zeker in debegintijd
toen de luchtvaartmaatschappij
nog overal heen vloog, vermaakte
hij zich prima. Maar ook de kortere

Zweefvlieger
Sierks begon als zweefvlieger, later

Zaterdag 14 maart 1992"37

" De TGV zou volgens prof. Van Lohuizen ondergronds moeten gaan.
Foto: GPD " Een fijmazig spoorlijnnet met lichte treinen is naar de mening van ir Marten

Bierman de oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Foto: GPD
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Cactac...
I CADAC, met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Aken, is specialist op
l het gebied van tekenkamerautomatisering en kent een uitgebreid
" dienstenpakket. Ter ondersteuning van onze afdelingen verkoop/inkoop,
" support, opleidingen en detachering zijn wij op zoek naar:

HTS-ingenieurs M/v
bouwkunde " elektrotechniek "werktuigbouwkunde

/ Wij bieden onze medewerker:
/ - een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring

" / tussen ’ 3000,- en ’ 4000,- .
I I - goede secundaire arbeidsvoorwaarden
\ I - een afwisselende baan met groeikansen
l I - halfjaarkontrakt met een reële kans op vaste aanstelling
J /
" Wij vragen van onze medewerker:
" - leeftijd tot 30 jaar
" - goede contactuele eigenschappen
" - bij voorkeur ervaring met CAD

":* ■■ Voor meer informatie kunt u bellen met Dhr. J. Baggen,
tel. 045 - 719191. Spreekt bovenstaand profiel u aan,

\ stuur dan een korte brief met cv.. Wij nodigen u dan
fl| \ graag uit voor een persoonlijk gesprek.

\ Richt uw sollicitatie aan: CADAC GROUP
\ t.a.v. de Heer Ing. J.J.M. Baggen
\ Valkenburgerweg 223
\^ 6419 AT Heerlen

Binnen de Dienst Poliklinische Zore is op de
afdeling Klinische Psychologie een fulltime
vacature voor een

secretaresse
In verband met zwangerschapsverlof betreft het
vooralsnog een tijdelijke vacature, met perspectief op
een vaste aanstellingna dezwangerschapsperiode.

Functie-informatie
Oe secretaresse draagt zorg voor de eerste opvang en
eenvoudige intakevan patiënten.
Verder geeft zij uitvoering aan de volgende
secretariaatswerkzaamheden:
" het notuleren van teambesprekingen en

i . vergaderingen;
" het typen van brieven en rapporten;
" patiëntenadministratie;

" dossierverzorging;
" voorbereiden jaarverslag;
" eenvoudige statistische verwerking van testresul-

taten.

Functie-eisen

" Het opleidingsniveau is minimaal HAVO aangevuld
meteen secretaresse-opleiding op middelbaar

" Leeftijd vanaf 20 jaar;
" Zelfstandigen accuraat kunnen werken;
" Goede contactuele vaardigheden;

" Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 30.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
drs H. de Voogd, klinisch psycholoog, tel (045)
76 6473. Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 28 maart
worden gerichtaan de Personeelsdienst. Vermeld in de
linkerbovenhoekvan uw brief FB-92018.

Het Ziekenhuis De Wever & Gregorius jaarlijksworden in het ziekenhuis circa
en Verpleeghuis Schuttershof maken deel 20.000 patiënten opeenomen in de
uit van de Stichting Gezondheidszorg kliniek en 5.000 in de dagverpleging;
Oostelijk Zuid-Limburg. In hetzieken- het aantal polikliniekbezoekenbedraagt
huis werken circa 100 specialisten en ruim 250.000.
2.000 medewerkers.

",Pe

Gér Pfennings BV, de grootste complete woninginrichting van
Limburg zoekt op korte termijn een

ERVAREN VERKOPER
Wij vragen:
* Bij voorkeur een opleiding op Havo-nivo en/of ervaring in de

woninginrichting
* zelfstandig kunnen werken
» klantvriendelijk, kreatief en inventiefzijn
* gewenste leeftijd van 22 tot 32 jaar

Wij bieden:
* Een interessante, afwisselendeen prettige werksfeer
* Een salarisnaar kennis en ervaring

Bent u de juistepersoon voor deze bovenstaande funktie?
Stuur dan een brief met curriculum vitae en recente pasfoto naar:

Gér Pfennings BV, afd. personeelszaken. Postbus 31,6130AA Sittard om

ZR*^> Groep
Registeraccountants Door de sterke groei van ons cliëntenbestand, zoeken wij voor onze
Belastingadviseurs vestiging in Heerlen.

Me, 7vestigingen in Limburg en cdi MEDEWERKER (111/v)
-i Brabant behoort de ZR-Groep tot _» ' « a a a " " in _____ _■"

de middelgrote accountants-en CUC lil Stüat 111061 Zijn ZellStaiHllg
belastingadvieskantoren. " ■ " jp* 1 "üu.
De z*-c"P verstrekt een jaarrekeningen en t iscale aangilten
all-round dienstverlening welke _
onder meer bestaatuit: IQ VCFZOrgen
" de controle en het samen- * Functievereisten:

stellen van jaarrekeningenen , spD w. voorkeur met erVaring of MBA, metruime ervaring;verzorgen van tussentijdse . —. . . ... , L ,-
rapportages; * aantoonbare affiniteit met het belasüngrecht strekt tot aanbeveling.

" begeleiding op hetgebiedvan

liïZn^T^' een FISCALIST (m/v),
ft£2fisr' subsidu federatie-belastingconsulent of

" verzorgen van diversefiscale *■""*■ 1 " a "aanjen alsmede het vergelijkbaar niveau, met ervaring
verstrekken vanfiscale en °juridischeadviezen. Functie-omschrijving:

' „ .. ~ . . «hetopstellen van jaarrekeningen;Onze dienstverlening is vooral r .
gericht op hetmidden- en ' het verzorgen van aangiften vennootschaps-, inkomsten- en
kleinbedrijf, handels- en vermogensbelasting;
industriële ondernemingen alsook . mede.adviseren van cliënten en ondersteunen van de collega's met
vrije beroepsoefenaren en "
particulieren. betrekking tot fiscale aangelegenheden.

Wij biedennaast een goed salariseen uitgebreid pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening .
Heeft u belangstelling voor een van bovengenoemde functies, dan
verzoeken wij u uw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae,
te zenden aan
ZR-Groep, t.a.v. Drs. M. Bischoff,
Oliemolenstraat IA,1 A, 6411 GJ Heerlen.

" "

Qa Van Ophoven bv
Onze onderneming is al ruim 25 jaar
werkzaam op het gebied van
verwarmingsinstallaties. Door de
groei van onze orderportefeuille
bestaan er in ons bedrijf
plaatsingsmogelijkhedenvoor:

CV. MONTEURS
Functie-eisen:
vereiste vakopleiding en ervaring op
dit gebied.

SERVICE-MONTEURS
Functie-eisen:
tenminste MTS-opleiding en
ervaring op dit gebied.

Als u interesse heeft in een van
beide functies kunt u schrijven naar:

Van Ophoven
Verwarmingsindustrie B.V.
Hogeweg 30,
6367 BD Voerendaal
T.a.v. Directie
Tel. 045-753160 Mm

pluymen b.v. ]
is een reeds meer dan 40 jaargerenomeerd
tandtechnisch laboratorium, met
25 enthousiaste medewerkers, die
gespecialiseerd zijn in alle takken van de
tandtechniek. Als gevolg van gestage groei
zoeken wij met spoed een:

GOUD-TECHNICUS
PROTHESE-TECHNICUS
GIPS-TECHNICUS
LEERLING TANDTECHNICUS
Buiten een goed salaris, bieden wij
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u telefonisch
kontakt opnemen met de heerF.LJ. Pluymen
te1.045-7>3907.
Kandidaten (mM kunnen hun schriftelijke
sollicitatie sturen naar

pluymen b.v.
" TANDTECHNISCH LABORATORIUM

f T.a.v. de Heer F.L.J. Pluymen
■^ Kaplaan Berixstraat 10 A

6411 ER HEERLENV, /

ZYMOSE, instelling ter stimulering, ondersteuning en realisering
van sociaalkulturele aktiviteiten in Heerlen, zoekt voor haar
werkeenheid STRAATHOEKWERK kandidaten voor de functie van:

STRAATHOEKWERKER (M/V)
voor 36 uur per week, arbeidsvoorwaarden vlgs. CAO welzijn,
functiecode cIII.
(aanstelling voor onbepaalde tijd)

Van kandidaten wordt verwacht datzij inzicht en affiniteit hebben me;
de doelgroep van het Straathoekwerk, de randgroepjongeren, c.g.
zwerfjongeren. Tevens wordtverwacht dat zij inzicht hebben in de
komplexe problematiek van de klanten en kennis hebben van de
integrale werkwijze die gehanteerd wordt binnen het Straathoekwerk
en dezekunnen toepassen.

Wij zoeken mensen die:
- in staat zijn zelfstandig en in teamverband te werken;
- in de eigen omgeving van deklant kontakten leggen;
- kontakten kunnen vertalen in haalbare werkdoelen;- gezegend

zijn met humor, doorzettings- en incasseringsvermogen;
- bereid zijn op onregelmatige tijden (avond en weekend) te werken:- bij voorkeur een HBO-opleiding hebben (minimaal

MBO);- minimum leeftijd 24 jaar.
Sollicitaties voor 25 maart richten aan de sollicitatiekommissie van
Zymose Straathoekwerk, Postbus 303, 6400 AH Heerlen.
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het Straathoekwerk, te1-
(045)-230440 en vragen naar Louis Lena.

MMAWAM Van Loo-Assurantiën: is e-en jong dynamo
W_W_^_\ assurantiekantoor, welk op hoog niveau

AWJm^Ê dienstverlening werkt in de particuliere sector 6"

JM^W net midden- en kleinbedrijf.

In verband met uitbreiding zoeken wij een

Binnendienstmedewerkei

Van deze nieuwe collega verwachten wij:
- goede contactuele eigenschappen
- commerciële instelling
- opleiding op MBO/VWO-niveau
- assurantiediploma B is een pré
- automatiseringservaring is eveneens een pré
- leeftijd vanaf 25 jaar

Wij bieden een interessante functie, waarmede de salariëring ''overeenstemming is. Bij gebleken geschiktheid bieden wij goed'
toekomstperspectieven.
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie nodigen wij u uit V*
schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae te richten aan:

Van Loo-Assurantiën
Postbus 6058 TT" I flaramie I
6401 SC Heerlen ummmM UQuA» mummt

[ **
A

Omgaan met mensen én medische techniek
als leerling-radiodiagnostisch laborant
De afdeling Radiodiagnostiek van het De Wever-Ziekenhuis start op 7 september weer met een "~*SP
opleiding voor ieerling-radiodiagnostisch laboranten. De Radiodiagnostiek is een grote afdeling, met
80 medewerkers, 20 goed geoutilleerdekamers, voor vrijwel alle moderne radiodiagnostische *
onderzoekmethoden en 110.000 verrichtingen per jaar. j|n|
De radiodiagnostisch laborant (m/v) maakt röntgenfoto's van lichaamsdelen van patiënten, met behulp
waarvan de arts (radioloog) de diagnosekan stellen. Het werkterrein is breed: er is vrijwel geen lichaams- !'*%.
deel te bedenken datniet in beeld kan worden gebracht. Het 'gereedschap' is zeer verschillend en ilm* J^-*^kostbaar: omvangrijke en hypermoderne'fototoestellen'van honderdduizenden guldens. Voor de laborant Nj. « ' :***,r 'zijn het de 'tools', werktuigen, waarmee hij spelenderwijs leert om te gaan. De meeste laboranten houden
van hun werk, omdat het omgaan metmensen en het bezigzijn met medische techniek rimpelloos in elkaar
overgaan. Wie de opleidingmet goedgevolgdoorloopt, weet zich verzekerd van werk,

_^

De leerling-radiodiagnostisch laborant verwerft zijn kennis tijdens de opleiding die 3 schooljaren duurt. Theorieles krijg je iflfcenkele aaneengesloten dagen per maand in de regionale opleidingsschool op het terrein van het De Wever-Ziekenhuis. Na het Hk
slagen voor het eindexamen ontvang je het wettelijk 'bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant. Tijdens de praktijk- HÉk
dagen werk je onder leiding van een gediplomeerde, ervaren collega. Je leert je beroep dus al lerend op school en tegelijk T"*T «,

mm^

werkend in de praktijk van alledag op de afdelingradiodiagnostiek. ik.;. 1 'il
Bij aanvang van de opleiding moet je 17 jaar en 10 maanden oud zijn én tenminste beschikkenover een HAVO-diploma mét ÉlSJ^t
wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket. jflË^^Pii

Vanaf je aanstelling krijg je salaris. Leren, werken en verdienen tegelijk; een combinatie die veel jonge mensen met behoefte jfl
aan zelfstandigheid aantrekt. In het Ie leerjaar bedraagt het salaris bruto ’ 1456; in het 2e leerjaar ’ 1712; en in het 3e leerjaar

’ 2215. Na het behalen van hetbewijsvan bevoegdheid ligt het salaris tussen ’ 2594 en ’ 4091 bruto, exclusief onregelmatig- jßfck.
heidstoeslag. De opleidingskosten zijn geheelvoor rekening van het ziekenhuis. In een groot ziekenhuis als het mr " / HL
De Wever zijn er vaak mogelijkheden om je na het behalen van het bewijsvan bevoegdheid verder te bekwamen in Wk
deelgebieden. flj JÊÊÊÊ Wm

Inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw H. Meijboom, telefoon (045) 76 6666, vragen naar sein nr. 81 6734. Ü3a
Schriftelijke sollicitatieskun jetot 4 april richten aan de Personeelsdienst. Vermeld in de linkerbovenhoekvan je brief:
TH 92066.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis dat Jaarlijks worden circa 20.000 patiënten opgenomen in de f-—- ■■ ~..;
een belangrijke centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. kliniek en 5.000 in de dagverpleging; het aantal polikliniek-
Samen met het St. Cregorius-Ziekenhuis en Verpleeghuis bezoeken bedraagt ruim 250.000. Aan het ziekenhuis is een
Schuttershof maakt het deel uitvan de Stichting medische stafverbonden van 100 specialisten. Met 2.000
GezondheidszorgOostelijk Zuid-Limburg. medewerkers is het De Wever een grote werkgever in deregio. t «~~~- * \

— De Mfeir-e^^ikenhuis " "
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Vooroordelen
DOOR SANTÉ BRUN

'Vals geld
gemakkelijk
herkenbaar' door

ROB
PETERS

rijk." Er is overigens een duidelij-
ke verschuiving waar te nemen
van fraude met een hoge frequen-
tie en lage complexiteit, zoals met
creditcards, naar fraude met een
lage frequentie, diezeer complex
in elkaar steekt. Zoals gesjoemel
met lijfrentepolissen, hypotheek-
fraude of money-laundering, het
witwassenvan geldenuit crimine-
le activiteiten.Dat geschiedtniet
zelden met al danniet op valse pa-
pieren geopendetussenrekenin-
gen.

meentehuis van Valkenburg aan
dé Geul waar liefst 250 paspoorten
en 200 rijbewijzen verdwenen. De
plaatselijke autoriteitenen depoli-
tie verzwegen zonder duidelijke
aanleiding, maar waarschijnlijk uit
schaamteover de slechtebeveili-
ging, niet de inbraak maar wel de
buit. De woordvoerdervan de ge-

iemand er gebruikvan maakt, is
hij gezien," zegt Hasper.

Fraude
Evenals elke politiedienst in Ne-
derland vecht deRB voor een vas-
te plaats binnen het nieuwe politie-
bestel. „Naamsbekendheid wordt
niet geschuwd, maar wij vinden

Valkenburg hield
diefstal 250 paspoorten en

200 rijbewijzen geheim

het in eigen beheer ontwikkelde
'VIS' (Verificatie Informatiesys-
teem) voor deregistratie van gesto-
len blanco paspoorten, toeristen-
kaarten en rijbewijzen. Het sys-
teem is inmiddels ook gedeeltelijk
toegankelijk voor debij de Stich-
ting Bureau Krediet Registratie
aangesloten instellingen.Bij het af-
sluitenvan leningen en het aanvra-
gen van kredieten moet immers
een geldig legitimatiebewijswor-
den overgelegd. Sinds de invoe-
ring van het systeem is het aantal
inbraken in gemeentehuizen dras-
tisch gedaald. „De 10l is er duide-
lijk wataf in de criminele wereld.
ledereen weet daar nu wel dateen
bezitter van een gestolen docu-
ment diebijvoorbeeld een bankre-
kening wil openen, meteen druk
op deknop ontmaskerd kan wor-
den."
„De prijs op dezwarte markt is dan
ook gekelderd," weet Hasper,
wiens dienst in het laatste halfjaar
toch nog twee forse inbraken in
gemeentehuizen met diefstal van
documenten registreerde en de ge-
gevensverwerkte in 'VIS. In de
nachtvan 18 op 19 oktober sloegen
onbekenden hun slag in het ge-

meente ValkenburgPaulussen
weet overigens nu nog nietwaar-
om dat indertijd zo is gedaan.

In wegrestaurant 'De Klockeberg'
in Baexem goochelt Jan Hasper ter
leringen vermaak met valse geel-
tjes, rooie ruggen en snippen. Hij
gebruikt devalse bankbiljetten bij
zijn briefings voor vaderlandse po-
litiefunctionarissen. Wanneer de
koffie gebracht wordt, schrikt Has-
per even van de nieuwsgierigeblik
van de serveerster en haalt vlie-
gensvlug een politie-legitimatie uit
zijn zak. „Dadelijk staat hier de
halveLimburgse politie aan tafel
en dat wil ik wel even voorko-
men," zegt hij. Het opsporen van
vals geld en vooral deplaats waar
het gemaakt wordt, is specialisten-
werk, maar, zegt Hasper: „ledereen
kan wel vrij gemakkelijk ontdek-
ken wanneer aangebodengeld,
betaalkaarten, giropassen, rijbewij-
zen en ook paspoorten vals zijn,
want al diepapieren hebben zeer
specifiekeechtheids-en veilig-
heidskenmerken. Voor mensen die
dagelijksmet geld en of waardepa-
pieren omgaan, geldtmijns inziens
de noodzaak een ultra-violetlamp
aan te schaffen. Een kleine uitga-
ve, dieveel ellendekan voorko-
men."

Hasper en zijn dienst zijn trots op

„Uiterst ingewikkelde onderzoe-
ken zijn nodig om diestromen te
lokaliseren en wij denkendaarmet
onze diensteen belangrijke bijdra-
ge aan tekunnen leveren," aldus
dewoordvoerder van RB. Verle-
den jaar nog ontmanteldezijn
diensteen ingenieuze criminele or-
ganisatie diemet hulp van in het
asielzoekerscentrumin Echt ver-
blijvendeNigerianen geld uit be-
staandeBritse bedrijvenzoog en
overboektenaar metvalse papie-
ren geopende bankrekeningen.
Helaas kon van berechting weinig
terechtkomen, nadat zij 'dankzij'
een vormfout van justitienaar het
buitenland waren uitgeweken.

Echtheid

# De bankbiljetten hebben steevast een schaduwwatermerk: een tientje heeft een hoorn, een
geeltje (25 gulden) een roodborstje, vijftig gulden een bij en honderd gulden natuurlijk een
snip. In het biljet van 250 gulden staat een konijn en de duizend gulden wordt gesierd door
degrafische voorstelling van stereo. Foto: Documentatie Nederlandse Bank

„De nummers van diein Valken-
burg en later ook nog Harlingen
gestolen documenten zijn inons
systeem opgenomen en zodra

Van allevooroordelen die in
westerse landen gekoesterd

worden tegen islamitischelanden
en tegen de islamitische wetis er
één bijzonder sterk, en dat is het

idee dat in die landen en onder die
wet bij voorbeeld dievenzonder

pardon de handen worden
afgehakt Dat is ook weleens

gebeurden we hebbeninrecente
jaren ookwel horenverluiden van

gevallenwaarin overspelige
vrouwen gestenigd werden. Niet

smakelijkallemaal, maarkennelijk
uitzonderingen. Het ging ook
zonder vorm van proces, dus

betrofhet meer lynchpartijen.
'Wij' zijn daar te beschaafd voor.

Hoewel: in onze contreien zijn
natuurlijk genoeg mensen te'

vinden die dezeof gene wegens'
enigvergrijp aan deeerste debeste

boom willen ophangen (er is wel
eens iemand doodgestoken omdat;
hij niet snel genoeg opschoot met

zijn auto.) Psychiatrische
patiënten in onze dreven werden'

tot voor kort nog aan zware
elektrische schokken blootgesteld;

en iets langer geleden leek het
wegnemen van devoorste

hersenkwabben een probaat
middel tegen allerlei lastige

psychische kwalen waar men op
een andere manier geen raad mee

wist.
f Het castreren van verkrachters,

ookzoiets dat we uit eigen
geschiedenis nogwel kennen, al is
datal heel lang geleden, gelukkig.

Behalve dat het natuurlijk
uitgesloten moet zijn dat uit

andere dan bewezen medische
noodzaak onderdelenvan iemands
lichaam worden verwijderd, helpt

castreren niet eens. Het is een
primitieve gedachte dat de

geslachtsdrift zou resideren in de
primaire geslachtsdelen, jehoeft

nieteens dokter te zijnom te
weten dat het wel iets

ingewikkelder ligt.
Dat zou allemaal niet opgehaald

behoeven te worden als we dezer
dagen niet het berichthadden

moeten lezen uit de onvolprezen
Amerikaanse staat Texas, nota

bene.Daar blijkt een rechter,
Michael McSpadden, een meneer

Steve AllenButler, in de
gelegenheid te hebben gesteld een

lange gevangenisstraf wegens
verkrachting van een dertienjarig

meisje te ontlopen door zich te
laten castreren. 'Chirurgisch', zo

wordt er geruststellend bij gemeld- het gaat dus niet met twee
bakstenen, wat nogpijn kan doen,

als jejevingers er niet tussenuit
houdt.Het gaat dus heel

beschaafd, en meneer heeft er zelf
voor gekozen.

Nogal een keuze: tien jaarde cel in
ofeen kleine chirurgische ingreep

(want zo wordt het voorgesteld),
plus tien jaarproeftijd. Dat laatste

wijst er op datmen toch niet zo
zeker isvan het effect van de

ingreep.
En de ouders van hetverkrachte
meisje zijn het ermee eens, want

anders moet hetkind getuigen, in
het openbaar, ook al geen pretje.

Maarkan iemand mij vertellen
waar ik hier precies het verschil

moet zoeken tussen de rechtspraak
in het meest beschaafde land van
dewereld aan de ene kant, en die

in vermeende sommige
islamitische landenanderzijds?

Hier is weer eens een rechter die
van thuis een paar schitterende

opvattingen heeft meegekregen en
verder nooit meer een boek heeft

opengedaan, en die mag die,
opvattingen nu devrije loop laten.»

Daar verzet zich kennelijk geen"
wettegen.;

Die islamitische wetten, absurd als'
ze zijn, hebben nog een voordeel:|

■ jekunt, als jewilt, weten waar jej
aan toe bent.»

In Amerika mag elkerechter*
kennelijk de gekste straffen}

bedenken.|
Zie het voor u: 'MeneerButler,

ahem, wij hadden gedacht, er is
een manier, misschien hebt u er

zelf ookwel eens aan gedacht, of*
ook niet, maar wij kunnenregelen,!
als u meewerkt, dat u dietien jaarl
niet hoeft te zitten, het komt zelfs"

nietop uw strafblad. Maar danl
moet u er wel in toestemmen datJeh, chirurgischbedoel ik, onder?

medische begeleiding dus, de
oorzaak wordt weggenomen

waardoor u steeds weer, eh, hoezal
ik het zeggen, uw handen niet

thuis kunt houden.
En het gekke is nu dat die Butler{

die handen mag houden. Thuis, Jdat blijft nogeven een verrassingl
voor dekomende tien jaarl

proeftijd. Dat is dus nog een groot Jverschil tussen Texas State en het-,
land van deShaharia. Maar Butler J
is natuurlijk ook nietecht een dief. J

r'
mmm*m*^^^mm^mmmmmwmmmm^mmmmKmmmmmmmmmmmm

Hmburgs dagblad i vrijuit
Zaterdag 14 maart 1992 "39

ander-
met een druk op deknop controleren
ofhet nummer van een paspoort of
rijbewijs voorkomt op de lijst van
gestolen exemplaren. Juist met valse of
vervalste papieren worden steeds meer
misdrijven gepleegd of voorbereid. Jan
Hasper, hoofd Communicatie en
Voorlichting van de Recherchedienst
gunt een blik achter de schermen en
onthult en passant nog een Limburgs
'geheim.

Geld moetrollen. Maar dat geldt zeker
niet voor de miljoenen die jaarlijks
'verdiend' worden in de
narcoticahandel of de duizenden
biljetten die op dekleurenkopieerder
in een achterkamertje gedrukt worden.
Deze grappen zijn schadelijk voor onze
economie. Alleen al in 1991 werd de
schade door fraude met gegarandeerde
betaalmiddelen in Nederland geraamd
op vijftig miljoen gulden. Een

'zakcentje' dat nogfors mag worden
verhoogd met de opbrengsten uit vele
andere manipulaties met geld of
gegarandeerde betaalmiddelen. De
Recherchedienst Betalingsverkeer,
voortgekomen uit de voormalige
Postale Recherche, heeft interesse in
alle 'transacties' met het slijk der aarde
De dienst, die aanvankelijk vooral
thuis was in de fraude met
girobetaalkaarten e.d., heeft in korte

boordencriminaliteit. Dit in dienst van
lokale politie en van justitieen samen
met bijvoorbeeld de meer bekende CRI
(Centrale Recherche-Informatiedienst).
Succes blijft niet uit. Zo ontwikkelde
de kleine dienst zelf al een uniek
registratiesysteem van paspoorten en .
rijbewijzen, VIS genaamd, en kan nu

tijd deblik verruimd en zich met een
brede deskundigheid gewapendin de
strijd tegen de 'witte

zelf datwij gewooneen belangrij-
ke rol kunnen spelen in de bestrij-
ding van fraude, zowel nationaal
als internationaal.Fraudeurs ken-
nen geen grenzen en wij hebben in
korte tijd contacten gelegd met
beambten in Spanje, Engeland,
Duitsland, Zwitserland en Frank-

„Het globaalnamakenvan gelden
waardepapieren is dankzij de zeer
geavanceerde kopieerapparaten
geenkunst, maar iedereendie een
beetje alert is kan wel ontdekken
of het documentof biljet echt is,"
zegt Jan Hasper. Zijn dienst heeft
vooral voor dereguliere politiemar
een handig vademecum samenge-
steld met alle kenmerken van alle
fraudegevoelige documenten.Een
voorbeeld: slechts een enkeling zal
weten dat de somvan de cijfers op
bankbiljetten(met uitzondering
van het biljetvan 25 gulden) deel-
baar moet zijn door negen, anders
is het zeker vals. Ook de schaduw-
watermerken zijn voor de leek
goed herkenbaar. In Eurocheque-
pasjes is nietalleen de beeltenis
van Beethoven doorslaggevend,
maar ook moet het geldigheids-
jaartal corresponderen met het
jaartal in het hologram. Ook in het
nieuwepaspoort is een aantal ex-
tra's aangebracht. Zo staat heel
klein in de nietenwaarmee de pas-
foto wordt vastgezet, het woord
'paspoort', maar dat is alleen voor
bezitters van zeer goede ogen te
ontdekken.
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SMEETS, de enige officiële Mercedes-Benz-dealer in Zuid-Limburg, met vestigin-
gen te Maastricht, Heerlen en Geleen zoekt voor haar hoofdvestiging te Heerlen
een meewerkend

CHEF
SCHADEWERKPLAATS
Wij vragen een vakman die leiding kan geven aan 5 medewerkers. Die zelf de
expertises doet en zelfstandig kan werken. ± 35 jaar.
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld door
Jan Ernes, Servicemanager, Wijngaardsweg 55,6433KA Heerlen, tel. 045-224800

SmeetS

\\W___\W
is een zelfstandige werkmaatschappij van IBC Bouwgroep Nederland b.v.
Het bedrijf is in Limburg actief in de sectoren utiliteitsbouw, woningbouw,
renovatie en restauratie. De jaaromzet bedraagt circa 45 miljoen gulden.

Wij zoeken contact met kandidaten m/v voor de volgende functies:

HOOFD PRODUKTIE
Het hoofd produktie draagt de verantwoordelijkheid voor alle projecten in
uitvoering. Onder u ressorteren de produktieleiders, uitvoerders en het toege-
voegd stafpersoneel. U werkt in nauw overlegmet, en coördineert de inzet van
de stafdiensten zoals calculatie, werkvoorbereiding en inkoop. U onderhoudt
contacten met opdrachtgevers, bouwdirecties, overheidsinstanties etc. Daar-
naast vertegenwoordigt u ons in bouwcombinaties.

HTS-bouwkunde of gelijkwaardig en ruime ervaring in de uitvoering van grote
bouwprojecten zijn vereist.

HOOFD INKOOP
Het hoofd inkoop is werkzaam in de centrale stafdienst en geeft leiding aan de
afdeling inkoop. In samenwerking met de calculatie bent u nauw betrokken bij
de prijsvorming. U kent de markt en houdt deontwikkelingen op het gebied van
materialen en materieel bij. Daarnaast draagt u zorg voor inkoop en voorberei-
ding van de projecten in uitvoering. U voert zelfstandig onderhandelingen met
leveranciers en onderaannemers.

Een technische opleiding, commerciële en administratievevaardigheden en
ruime ervaring in een soortgelijke functie in de bouwnijverheid zijn vereist.
Indien u zich in een van beide functies herkent, richt dan uw handgeschreven
sollicitatie aan onderstaand adres met op de envelop vermeld 'Sollicitatie.

Nadere inlichtingen kunt u, buiten kantooruren, inwinnen bij:
Ir. K. Beugels tel. 046 - 744 671
Ing. J. Haegens tel. 046 - 517 065

Directie: Bouwmaatschappij Keulen 8.V., Postbus 1003, 6160 BA Geleen

Binnen het Haematoiogisch Laboratorium
bestaat een vacature voor een fulltime

medisch analist
Functie-informatie
De analist(e) houdt zich bezig met het verrichten van
alle voorkomende routinewerkzaamheden binnen het
Heamatologisch Laboratorium.
Functie-eisen
" diploma HBO-A of HLO of MLO

Arbeidsvoorwaa rden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 40.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij de
dr J. van Wersch, tel (045) 76 6277. Schriftelijke
sollicitatieskunnen tot 28 maart worden gericht aan
de Personeelsdienst. Vermeld in de linkerbovenhoek
van uw brief FB-92061.

Het ZiekenhuisDe Wever & Gregorius jaarlijksworden in het ziekenhuis circa
en Verpleeghuis Schuttershof maken deel 20.000 patiënten opgenomen in de
uit van de Stichting Gezondheidszorg kliniek en 5.000 in de dagverpleging;
Oostelijk Zuid-Limburg. In het zieken- het aantal polikliniekbezoeken bedraagt
huis werken circa 100 specialisten en ruim 250.000.
2.000 medewerkers.

"

Bleeker Consultants zijn specialisten op het gebied van werving en selectie
voorfuncties in het midden en hoger kader.
Voor Tempo-Team Uitzendbureau B. V. zoeken wij voor vestigingen in
Noord- en Zuid-Limburg, kandidaten voor defunctie van:

regiomanager m/v
Dit dynamische, snelgroeiende en solide uitzendbureau met een landelijk
kantorennet, met thans 57 vestigingen, is een van de grootste uitzendbureaus
in Nederland. Tempo-Team draagt zorg voor uitzendingen in maar liefst
10 sectoren. Dat opent voor u een kansrijke positie om als regiomanager
te scoren in het boeiende spel van vraag en aanbod op de tijdelijke
arbeidsmarkt.

TAAK
Als Regiomanager bent u verantwoordelijk voor:
- de omzet- en resultatenontwikkeling in uw marktgebied- het organiseren, coördineren, inspireren en controleren van activiteiten van de

intercedenten- zowel de prospectieve als relatiebewakende acquisitie- het organiseren en uitvoeren van commerciële en promotionele activiteiten- de uitvoering van het door u opgestelde regioplan- het alert inspelen op markt- en concurrentieontwikkelingen- het zorgdragen voor een adequaat gevoerde administratie betreffende
uitzendkrachten, klanten en activiteiten

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT
Voor deze afwisselende en zelfstandige functie verwachten wij dat u:- een ondernemersmentaliteit hebt en een natuurlijke leider bent- zowel dienstverlenend als commercieel bent ingesteld- relevante werkervaring hebt, liefst in de uitzendbranche of in de zakelijke

dienstverlening- initiatiefrijk en creatief bent in het bedenken van oplossingen
- doorzettingsvermogen hebt en goed kunt organiseren- zelfstandig werken een MUST vindt- een opleiding heeft gevolgd op HBO-niveau, bij voorkeur in een

bedrijfseconomischerichting- 28/36 jaar bent en rijbewijs B hebt

U bent een ambitieus manager die in staat is op een prettige, niet dominante wijze
op te treden en hebt uw managementcapaciteiten bewezen in de praktijk. U bent
contactueel zeer vaardig en beschiktover een grote mate van verantwoordelijkheid.

SOLLICITATIES
Wanneer u toe bent aan een nieuwe stap in uw carrière en u herkent zich
in bovengenoemd profiel, neem dan het juiste initiatief. Geef een creatief vervolg
aan deze advertentie en solliciteer. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld
van een bondig curriculum vitae, kunt u binnen 14 dagen richten aan
Bleeker Consultants BV, ter attentie van Mw. M. Bleeker-de Vries, Postbus 299,
5240 AG Rosmalen. Vermeld daarbij op envelop en brief de code RML.
Wij behandelen uw reactie strikt vertrouwelijk en zullen uw gegegevens
slechts met uw toestemming aan onze opdrachtgever bekendmaken.

-§ —BLEEKER CONSULTANTS BV
werving & selectie

i ui. i i ■ ■ .■■■■■■ m I

Sanders en Geraedts B.V. is een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met aannemings- en exploitatiewer-
ken op het gebied van grond- en wegenbouw, alsmede ontgrondingen en afvalverwerking.
Voor de regio Midden-/Noord-Limburg zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN UITVOERDER G.W.W.
Onze gedachten gaan uit naar iemand met M.T.S. of gelijkwaardige opleiding, ruime ervaring als uitvoerder
G.W.W. en het nodige organisatievermogen en inventiviteit. Ervaring met bodemsaneringswerkzaamheden
strekt tot aanbeveling.
Sanders en Geraedts biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een veeleisende uitdagende func-
tie met perspectief.
Voor inlichtingen omtrent deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer E.H. Dijkstra of de
heer P.P.L.M. Geraedts (tel. 04740-2755).
Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten
aan: Sanders en Geraedts B.V.

Postbus 9016 ">
6070 AA Swalmen

t%k Hameleers ns
pV , behorende loiV technische adviseurs GraboWSky & Poon c*-"*

Wij zoeken op korte termijn voor de afdeling
WARMTE- EN LUCHTTECHNIEK

TECHNICUS - PROJECTLEIDER
onsbureauiseenonatiiankeiijk voor het ontwerpen, besteksklaar maken en begeleiden van
ïïiïiïïSfïSß de uitvoering van technische installaties ten behoeve van
in sittard. gebouwen.Voorts behoort tot de taken het uitwerken van
Smdskonmaakihetbureaudeei energiebesparende voorzieningen en advisering terzakeuit van de Grabowsky & Poort . ~ . , , ,
Groep. van installatie-onderhoud.
De advieswerkzaamheden be-
strijken devakgebiedenwarmte- ~ " . "" , . ... , . ~en luchttechniek, eiektrotech- Vereist zijn gedegen vaktechnische opleiding, ruime
niek. akoestiek en bouwiysica. ervaring en vertrouwdheid met geautomatiseerd rekenwerk.
mISSS^LÏS De aard van het werk vereist tevens goede contactuele
installaties voor kiimaatbe- eigenschappen en goede mondelinge en schriftelijke
heersing, sanitair enz. en bege- uitdrukkingsvaardigheid.leidt levens de uitvoering. ° °Voorts worden adviezen gege-
venoP energiebesparingsgebied Geboden wordt zelfstandig en verantwoordelijk werk.en onderhoud van installaties. __ . . . J

De salariëring wordt gerelateerd aan opleiding en ervaring
en is in overeenstemming met het belang van de functie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met .
de heer Ing. H.W. Coenen,
tel. zaak 046 - 515661, privé 04498 - 51860

Lid
/"*\N>-X—v Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan:Oi^i
Orde van Hameleers Technisch Adviesbureau B.V.
ÏZSiïSï. T.a.v. de directie
ingenieurs Postbus 145, 6130 AC Sittard Parklaan 15, Sittard

SECRETARESSE
.* Koenen en Covindtzijn basis in een registeraccountantskantoor, datin de afgelopen

tien jaaris uitgegroeidtot thans ruimtachtig medewerkers en vijfkantoren
Ons dienstenpakket omvat de disciplines accountancy, belastingen, beleidsadvise-
ring, automatiseringen administratieve dienstverlening. Waar nodig wordt op ad hoc
basissamengewerktmet andere deskundigen. We werken veelalvoor middelgrote en
kleine bedrijven, vrije beroepsbeoefenarenen non-protit instellingen.
Ons werkgebiedis voornamelijkLimburg en Oostelijk Brabant.

Deze is vacant op ons kantoor te Heerlen, waar 17 medewerkers werkzaam zijn.
De secretaresse, rechtstreeks ressorterend onder dekantoorleiding, is belast met de
uitwerking van accountantsrapporten en bijkomende algemene secretariaatswerk-
zaamheden.

WIE ZOEKEN WIJ? ;
Voor dezefunktie worden de volgendeeisen gesteld:- voltooide VWO-opleiding- voltooide directie-secretaresse opleiding
- zeer goede taalbeheersing- inventief,representatie! en goede contactuelevaardigheden- ervaring in een vergelijkbarefunktie- ervaring met tekstverwerkingsprogrammatuur- leidinggevende capaciteiten

WIJNODIGEN U UITTE SOLIiOTEREN
U kunt Uw schriftelijke sollicitatierichten aan de heer J.A.M. Huynen AA,
KOENEN EN CO, Schaesbergerweg33b, 6415 AB Heerlen. Bij hemkunt U ookterecht
voor oriënterende informatie (teleloon 045-723350).

OOS KOENEN EN CO
RJIÖISTiRACCOUNTANTsI

HEERLEN - PANNINGEN - ROERMOND - VENLO - VENRAY

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
DOOR PERSOONLIJKE AANDACHT

*s

■^r -f^^ <? Borghans BV is een vleesvërwerkeno
jA^P^Jp bedrijf (uitsnijderij) te Nuth op het

CfiK xO gebied van rund-, varkens- en
<j&> kalfsvlees.

CT^ Service en kwaliteit zijn bij ons zeer
/ ÊEC'öv belangrijk. Onze afnemers zijn
vLjI-ijL/ slagers, grootwinkelbedrijven en

groothandel in binnen- en buitenland-
Ter versterking van ons team, zoeken wij voor de commerciële
afdeling een enthousiaste

VERKOPER M/V
Vereisten: - een gedegen vleeskennis:- commercieel inzicht:

- goede contactuele eigenschappen;- kennis van de Duitse taal.
Wij bieden: - een zelfstandige functie met doorgroeimogelijkheden;- uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor inlichtingen kunt u bellen tijdens kantooruren.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet aan de directie van:

Borghans & Zn. BV,
Horselstraat 4,
6361 HC Nuth,
tel. 045-242100.
\ >

I^^^ Correspondentieadres:
9mm* jÊmL postbus 124,
—J IwJ 6400 AC Heerlen.

STREEKSCHOOL VOOR>K J BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN

Rector Oriessenweg 8-6411 GZ, tel. 045-718990.

Het bestuur van de streekschool te Heerlen
vraagt een %

docent (m/v)
METAALTECHNIEKEN
met affiniteit tot:
- pijpbewerken;
- constructiebankwerken.

De vacature omvat 18 lesuren per week.
Informatie kunt u inwinnen bij:
de hr. R. Heltzel, tel. 045-441580, of
de hr. M. Kohnen, tel. 04454-3356, of
tijdens kantooruren tel.: 045-718990.

Sollicitaties z.s.m. te richten aan:
secretariaat directie 5.8.8.0.,
postbus 124, 6400 AC Heerlen.

**9ËÊÊÊÉÊÊÊmUÊÊÊ _\\y f

T""""""""""""""^""""""-^"""""""""""""""""1 ***■ ■ ___J ***************~~*i^^2! SSSÉmHI *n - *******S*^^ Mm^mrA9^^kmWmA^MwW^%ES bH 9mt'mT _\^^S_t7vv77ê7/_\
-^^^^^mmÊmÊÊkWmmÊÊtmmmmmr'^m \pr E*^^E£^S^SS£Sni^mwW m\\u\

Bij Honda-dealer Crombag Geleen
Rijksweg Zuid 236, tel.: 046-746260
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Pensioen kost geld.De kosten van het nationale basispensioen, de aow,worden jaarlijks door pre
mieheffing omgeslagen over iedereen die in Nederland woont en jongerdan 65 jaar is. De lasten

genaan toekomstige vutters. Uit-
keringen aan arbeidsongeschikt
verklaarde ambtenaren vergen nog
eens 5 procent premie.

Vut en invaliditeitspensioen van
de ambtenaren worden bij de over-
heid anders gefinancierd danin de
marktsector. Het ABP vormt daar-
voor een spaarpot, net zoals voor
het pensioen. In de marktsector
worden elk jaarde wao-lasten ge-
heel en devut-lasten grotendeels
omgeslagen. De overheid wilde de
vut destijdsop een koopje invoe-
ren en meende de kosten te kun-
nen dekken uit de overschotten
binnen het ABP. Daarom zijn de
vut-lasten van de ambtenaren
nooit omgeslagenvia afzonderlijke
premieheffing. In de jarentachtig
groeide het beroep op de vut sterk.
Tegelijkverlaagde de overheid de
aan het ABP afgedragen premies.
Vooral hierdoor berekent het ABP
thans een vermogenstekortvan on-
geveer twintig miljard gulden om
alle toegezegde toekomstige uitke-
ringen tekunnen betalen.

Die sombereABP-visie is kwes-
tieus. Volgens de opgebouwde-
rechten methode heeft het fonds
een overschotvan zestien miljard
gulden. Dat overschot wordt nog
veel groter, wanneer de financie-
ring van vut en wao nietlanger uit
de ABP-spaarpot zou plaatsvin-
den, maar ook voor ambtenaren de
benodigde middelen, net alsvoor
werknemers in het bedrijfsleven,
voortaan worden vergaard via een
afzonderlijke, jaarlijkseomslagpre-
mie. Bij het ABP valt dan vijftien
miljard guldenvrij, die nu nog op-
zij wordt gezetvoor invaliditeits-
pensioen en vut. In dit geval kan
de door de overheid verschuldigde
premie (nu 8,8 procent) dekomen-
de tien jaar omlaag. Dat is in eerste
aanleg gunstig voor de schatkist,
maar de ambtenarenbonden zullen
terecht claimen dat ook de ambte-
naren mogen profiteren van de
premiemeevaller.

Daar staat tegenover dat deover-

" ABP: overschot van zestien miljard, ofnog veel meer. F°t°: DRIES LINSSE

Neem deregeling bij de overheid.
De ministeries en de gemeenten
dragen 8,8 procent van het totale
jaarsalaris af aan hetAlgemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Een deel van die premie wordt ver-
volgens verhaald op de ambtenaar.
De eerste 33.500 gulden van zijn
salaris is premievrij, op derest van
zijn salariswordt 10procent pen-
sioenpremie verhaald. Ook de
laagstbetaalde ambtenaar moet
echter minimaal 0,6 procent van
zijn salaris bijdragen, ook als hij
minder dan 33.500 gulden verdient.
Samenfinancieren de ambtenaren
**-* via deverhaalde bijdrage - een
derdevan de kosten van hun aan-
vullend pensioen.

In vergelijking met werknemers in
het bedrijfsleven krijgt hetover-
heidspersoneel meer waar voor
zijnpensioenpremie. Behalve voor
het gebruikelijke ouderdomspen-
sioenvanaf het 65ste jaaren een
pensioen voor denabestaanden bij
eerder overlijden, is deABP-pre-
mie ook bedoeldvoor dekosten
van vervroegde uittreding (vut) en
voor de uitkering bij arbeidsonge-
schiktheid.Ambtenaren vallen
namelijk niet onder de wao, maar
zij ontvangen hun eventuele invali-
diteitspensioen vanuit Heerlen. In
het bedrijfsleven betalen werkne-
mers een afzonderlijke wao-premie
(13 procentvanaf 25.000 gulden
bruto loon) en daarnaast vaak een
afzonderlijkevut-premie, waarvan
dehoogte sterk uiteenloopt. De
ambtenaren zijn dus goedkoopuit
met die al-omvattende premie van
8,8 procent.

Te goedkoop, vinden ze bij het
ABP. De premie zou bij langena
niet kostendekkend zijn. Vandaar
dathet bestuur van deHeerlense
pensioenreus meent dat depremie
dekomende jaren omhoog moet
tot ongeveer 17 procent (zie kader).
Daarvan is 8 procent bestemd voor
de dekking van het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen. Ruim 4
procent zou nodig zijn om een
spaarpot te vormen voor uitkerin-

ling die door de vergrijzing en te-
korten op de arbeidsmarkt in de
volgende eeuw op de klippen
loopt. De signalen nemen toe dat
werkgevers, de overheid niet uitge-
zonderd, de vut nog in de loopvan
de jaren negentig ten gravewillen
dragen. Bij Akzo is debijl inmid-
dels in devut gezet. De solidariteit
van jongerenmet vut-gerechtigden
neemt af, naarmate op de werk-
vloer het besefdaagt dat men be-
taalt voor een regeling waarvan

men zelf nooit zal genieten. Die
discussie wordt bij de overheid op
scherp gesteldzodra devut uit het
ABP wordt gelicht en voortaan via
een jaarlijkseomslag over de sala-
rissen zou worden gefinancierd.
Het ligt verder nogalvoor de hand
dat ambtenaren eenzelfde arbeids-
ongeschiktheidsregelingkrijgen
als alle andere werknemers nu al
hebben. Dit betekent dat jaarlijks
de uitkeringslasten wegens het in-
validiteitspensioenworden omge-

slagen over het salaris. Voor de
ministervan Financiën is dat een
schrikbeeld, omdat de wao een
landelijkuniforme premie kent.
Aangezien ambtenaren minder
vaak dan gemiddeld invalidewor
den, en desondanks de landelijke
uniforme premie zouden betalen,
zou de schatkist bedrijfstakken
met een hoog invaliditeitsrisico,
zoals de bouw en de havens, subs:
dieren. Kiest de regering ervoor
ambtenaren de hele premie zelf te

heid en de ambtenaren in dienieu-
we situatiejaarlijksplusminus
negen procent aan nieuwe ontslag-
premies gaan betalen voor vut en
ambtenaren-wao.Dat slaat een gat
in de schatkisten kost de ambte-
naren koopkracht.
Wanneer dekosten van devut jaar-
lijks zichtbaarzijn door een directe
omslag over de salarissen, zullen
vooral jongerewerknemers zich af-
vragen of zij wel willen bijdragen
aan definanciering van een rege-

RACISTISCHE HUMOR
DOOR RENÉ DIEKSTRA Psychologisch gezien is een van degrootste

misvattingen over humor de gedachte dat als je
iets als grap of mop brengt dat ook betekent dat
je de inhoud ervan niet serieus meent. In zeer
yeel gevallenweerspiegelt de inhoud van een
mop een angst ofeen opvatting die deverteller
en veel van demensen in de groep waartoe hij
of zij behoort, delen. De talrijke moppen over
impotente mannen en overspeligevrouwen die
al eeuwenlang deronde doen, geven bij voor-
beeld uiting aan een diepzittendeangst bij de
man om seksueelte falen. Moppen waarin ver-
schillendevolkeren ten opzichtevan elkaar op
een spottende wijze worden neergezet geven
eveneens vaak uiting aan diepgeworteldeste-
reotypen.

Een van defraaiste en typerendste voorbeelden
daarvan trof ik aan in een joods'witzen'boek.
'Wat is dereden,' zo begint de mop, ,dat de tien
geboden op twee tafels zijn geschreven?' Ant-
woord: toen God de tien gebodenklaar had,
bood hij ze allereerst aan deDuitsers aan. Die
lazen ze en zeiden toen: 'Gij zult niet doden?
Wat een onzin! Het is heel natuurlijk om te do-
den. Wij hoeven die dingen niet.'

Toen bood God ze aan deFransen aan die ze la-
zen en zeiden: 'Gij zult niet echtbreken? Wat
een onzin! Het is heel natuurlijk om echt te bre-
ken. Wij hoeven die dingen niet.'
Vervolgens boodGod ze aan de Italianen aan.
Die lazen ze en zeiden: 'Gij zult niet stelen? Wat
een onzin!Een mens moet toch ergensvan le-
ven. Wij hoeven die dingenniet.'

Ten einderaad bood God ze aan de jodenaan.
Maar het eerste wat de jodenvroegen was: 'Wat
kost 't?'

'Watkost 't?!' reageerde God verbaasd, 'het kost
niets natuurlijk, het isgratis.'

'Oh, als dat zo is,' zeiden de joden, 'geef er dan
maar twee!'

Heel handigfsomt deze mop per volk steedseen
eigenschapop waarvan veel mensen inderdaad
geloven, dat hetzich daarin onderscheidtvan
andere.

Bij de meerderheid van de moppen die draaien
om de moeite diewe hebben met deeige-
naardigheden, met het anders-zijnvan andere
mensen of volken, is het zo dat ermaar één als
de domste, de gemeenste, de onbetrouwbaarste

uit debus komt. En dat is vrijwel altijd iemand
die niet tot de groep, de soort, of het gehoor van
deverteller behoort. Dat laatste is van belang
voor het begrijpen van de functie van een mop.

lemand die een mop vertelt, wil daarmee stem-
ming maken. Dat lukt natuurlijk alleen maar als
de mop geen elementen bevat diebeledigend
kunnen zijnvoor degenen die zich onder zijn of
haar gehoorbevinden. lemand dieeen mop ver-
telt waarin een blinde of epilepsiepatiënt een
dubieuzehoofdrol krijgt toebedacht, loopt (te-
recht!) hetrisico op een hoop gelazer als zich
onder zijn gehoor een of meer mensen meteen
dergelijkprobleem bevinden.

Wil een mop 'slagen', danmoet dusaan ten
minste twee voorwaardenvoldaan worden. Op
de eerste plaats moet hij verteld worden aan
een gehoorvan mensen wier houdingenen op-
vattingen min of meer overeenstemmen met die
van deverteller. Op de tweede plaats moet het
mikpuntvan de mop bij voorbeeld buiten de
eigen groep liggen.

Als aan dievoorwaarden is voldaan en de mop
werkt op de lachspieren, dan slaat deverteller
tweevliegen in één klap. Door de gemeen-
schappelijke vrolijke stemming verstevigt hij,
althans tijdelijk, de groepsband. Voorts verleidt
hij de groepsleden te denken dat degenen die
afwijken van de eigennormen ofkenmerken,
inderdaad belachelijkof minderwaardig zijn.

Daarmee maakt hij deweg vrij voor eventuele
acties, ook gewelddadige, jegens die 'minder-
waardige anderen. Uit verschillende studies
blijkt dat als pesterijen op school uit de hand
lopen, het precies op die manier gaat.Een groep
scholierenbegint onder leidingvan één of meer
gangmakers (de zgn. bullies) een afwijkende -
in ras, lichaamsbouw, kleding of gedrag - me-
descholierbelachelijk te maken.
Het gezamenlijk uitlachen doet steeds meer een
situatie ontstaan van een groep tegenover een
enkeling,waarbij de laatste zich bedreigd gaat
voelen en zich steeds angstiger (in de ogen van
de groep steeds minderwaardiger) gaat gedra-
gen. De individuele leden van de groep gaan
zich als reactie daarop steeds sterker, superieur-
der voelen.

Alles wat er aan frustratie- of agressiegevoelens
tussen de groepsleden onderling leeft, vindt nu
een uitlaatklep, een ventiel datvoor derelaties
in de groep niet bedreigend is.

De uitdagend uitgedoste dame
loopt door een straat waar een
lief negerjochie aan het spelen

is. Als ze hetkind passeert,
aait ze hem even over zijn bol
en vraagt: 'Hoe heet jij?' Het

jongetjeneemt haar uitvoerig
op en antwoordt dan: 'Ik heel

heet!'

Het is even stil aan de
restauranttafel als de

moppenverteller is
uitgesproken. Dan vallen

vrijwel gelijktijdig in
verschillende hoofden de

munten door en steekt een
bulderend gelach op. Het

blijkt het startsein voor een
lange reeks 'rasechte
moppen, waaraan alle

tafelgenoten op hun eigen
wijze een bijdrage leveren.

Vanafeen naburig tafeltje zo goeden zo kwaad
als het kan stiekemmeeluisterend, onderga ik
een soort stoomcursus alternatievevolkeren-
kunde. Negers en Surinamers blijken luien
kinderlijk. Ze spreken slechtNederlands en
denken aan niks anders dan seks. België is één
grotezwakzinnigeninrichting. Turken brengen
de meeste tijd door op vuilnisbelten en schroot-
hopen en jodenzijn alleen maar bezig met het
ophalen van geld.

Typische voorbeelden van de laatste twee groe-
pen. Wat gebeurt er als jeeen lamp aansteekt
boven een vuilnisbelt? Dan denken de Turken
dat het koopavond is! En: joodsekinderlokker
tegen kleintje: 'Psst, snoepje? Kopen?'

Wat me opvalt, is dat de moppen van de catego-
rie 'er was een Duitser, een Amerikaan eneen
Nederlander'op hunretour zijn. Ook godsdien-
sten doen het niet meer zo goed('een pastoor,
een domineeen een rabbi...')

Het zijn vooral de culturele minderheden die
het mikpuntvormen.

Blijkbaar weerspiegelt de mop de maatschap-
pelijke spanningsveldenvan het moment, is er
een soort symptoom van. Maar het is wel een
heel merkwaardig symptoom.Want wat moetje
nou denken van een groep volwassen mannen
en vrouwen in een toch betrekkelijk beschaafd
land, diezich een deuk lachen om de op deke-
per beschouwd meest grovebeledigingen van
andere mensen? Zo was er zelfs een mop bij,
waarvan ik het verslag hier nietvoor mijn reke-
ning wil nemen, waarin het vergassen van jo-
denals een soort van goeie(Hitler)grap werd
gebracht. Ook daar werd - zij het met enig
'nou, nou, zo kan het wel weer' - hartelijk om
gelachen.

Toch verwacht ik niet dat ik als ik op dat mo-
ment was opgestaan en hen op hun zieke hu-
mor had gewezen, veelpoot aan de grond had
gekregen. Vermoedelijk hadden ze me ge-
vraagd waar ik mij danwel tegen aan bemoeide
of mogelijkzelfs mij op de korrel genomen als
'een beledigdvolksdeel. Maar ook als ze zich
betrapt hadden gevoeld, dan nog hadden ze
zich waarschijnlijkverdedigd met de gangbare
excuses als 'maar dat was toch alleen maar als
grap bedoeld.

Integendeel, het feit dat er nu een extern mik-
punt voor gevoelens van onlust en onbehagen
is, doet de eventuele spanningen tussen de
groepsleden zelfafnemen. Dat is exact dereder
waarom nazi-propagandaministerJoseph
Goebbels ooitzei: „Als er geen jodenbeston-
den, dan moesten ze worden uitgevonden."

Wat Goebbels, helaas, maar al te goed doorhad,
is dat de menselijke geest een uitstekende 'mis-
match-, afwijkingsdetector is. Zo gauwhet aan
onszelfof anderen iets waarneemt dat afwijkt
van depatronen die onze opvoeding, levenser-
varing en -beschouwing er in hebben aange-
bracht, geeft het een waarschuwingssignaal af:
'Ga op onderzoek uit, kijk of die afwijking be-
dreigend of niet voor je isen onderneem even-
tueel actie om dieafwijking te neutraliseren.

Als we die afwijking niet kunnen neutraliseren
of opheffen, danzullen we ons, gegeven de wij-
ze waarop ons brein geconstrueerd is, elke keer
onrustig voelen als we er mee geconfronteerd
worden. Vandaar dat Nederlanders die in een
buurt wonen waar veel buitenlanders zijn ko-
men wonen, terecht tegen anderen in buurten
zonder buitenlanders zeggen: 'Ja, julliehebben
makkelijk praten van: je moet met dieandere
culturen leren leven.
Maar het is niet alleen die innerlijkeonrust die
de afwijkende cultuur om jeheen teweeg-
brengt, die de prikkel vormt voor racisme en
racistische uitlatingen, zoals in devorm van
moppen. We leven in zekere zin allemaalin en
vanuit de idee dat wij het middelpuntvan de
wereld zijn. Het isvoor ons niet goedvoorstel-
baar - bijna onaanvaardbaar- dater miljoenei
anderenzijn die met exact hetzelfde ideeover
zichzelfrondlopen. Racisme is in wezen niets
anders daneen strijd over de vraag wie er nu
eigenlijk in het middelpunt van de wereld mag
staan,wie ernumber one is, zij of wij?

Zolang er mensen op deze wereld rondlopen
diezich superieur wanen aan anderen, zal er
een of andere vorm van racisme zijn. En aan
zulke mensen is voorlopig geen gebrek, getuige
bij voorbeeld Pat Buchanan, Bush' Republi-
keinse concurrent van hetWitte Huis, dieon-
langs uitriep dat hij hetAmerikaansevolk weei
the number one people in dewereld zou maken.
Op zulke momenten moet ik aan Albert
Einstein's verzuchting denken: „Erzijn twee
dingen oneindig in deze wereld, het heelal en
de menselijke domheid. .Alleen van het heelal
ben ik niet zeker."
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De geraamten van RudingDe premiemist
moet optrekken

Oud-minister van Financiën Ruding dankt zijn faam als strenge penningmeester van het land
in belangrijke mate aan een reeks van schijnbezuinigingen uit de jaren tachtig. Zo werd op
de bijdrage van de overheid aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) jarenlangfors
bezuinigd. In diezelfde periode stegen echter juist de lasten van hetHeerlense pensioenfonds.
Dit kwam ten eerste door de groeiende arbeidsongeschiktheid onder ambtenaren en onder-
wijsgevenden, zonder dat daar een premieverhoging tegenover stond.

Sterker nog, ambtenaren kregen nieuwe aanspraken, zoals hetrecht om vervroegd uit te tre-
den, waarvoor nooit premie is betaald. De overheid meende de benodigde financiering te
kunnen vinden door in te teren op het ABP-vermogen. Waarschuwingen vanuit Heerlen wer-
den genegeerd. De ambtenarenbonden hebben de aanslag op het pensioenvermogen ge-
doogd, omdat het leek alsof voor de extra rechten niet hoefden te worden betaald. In feite is
het moment van afrekening slechts uitgesteld. Nu is het sprookje bijna uit.

Bij het opmaken van de ABP-boedel, met het oog op de voorgenomen verzelfstandiging van
het fonds, rollen Rudings geraamten uit de kast. De komende jaren moet de ABP-premie ge-
leidelijk met vele procenten omhoog, tenzij wordt besnoeid op uitkeringen en aanspraken.

DOOR FLIP DE KAM EN FRANS NYPELS

Dit jaar staan tegenover
elke honderd werkenden
negentien bejaarden. In
het jaar 2030 moeten
honderd werkenden de
aow van byna veertig
bejaarden opbrengen. Ons
basispensioen dreigt
onbetaalbaar te worden.
Werkgevers willen nu al
stoppen met vervroegde
pensionering (de vut). Het
vroeger goudgerande
pensioen van de
ambtenaren staat op de
tocht. Flip deKam en
Frans Nypels met
berichten uit
pensioenland. Derde en
laatste deel.

van de aanvullende pensioenen komen in eerste aanlegvoor rekening van dewerkgever. Bij som-
mige bedrijven, zoals de bankenen Akzo, behoeven werknemers helemaal niets voor hun aanvul-
lende pensioen te betalen. Maar demeeste werknemers zijn niet zulke geluksvogels. De werkgever
houdt maandelijks op hun salaris een, soms forse, bijdrage voor de pensioenfinanciering in.

f Hmburgs dagblad j vrijuit

laten opbrengen, zoals in het be-
drijfsleven het geval is, danverlie-
zen ambtenaren Veel koopkracht,
omdat zij over het salaris tussen
25.000 en 70.000 gulden ongeveer
13procent wao-premie zouden
moeten voldoen.

Er is hoe dan ook verandering op
til. In alle stiltezijn driewerkgroe-
pen onlangs begonnen om het
ABP onder de loep te nemen. Een
werkgroepFinanciering onder-
zoekt ofhet ABP werkelijkeen
tekort heeft en welke premie nodig
is om een verzelfstandigd ABP alle
bestaande taken te laten uitvoeren.
Eventuele financiële problemen
verdwijnen, naarmate door beper-
king van bestaande aanspraken de
toekomstige lasten voor het ABP
dalen. Een werkgroep Aanspraken
licht debestaande regelingen door.
In de loop van dit jaarwil minister
Dales van Binnenlandse Zaken
aan de handvan de werkgroeprap-
porten met de bonden en het ABP
om de tafel gaanzitten om te pra-
ten over de verzelfstandiging van
het op een na grootste pensioen-
fonds tex wereld. Een ding staat bij
voorbaat vast. Blijven alle bestaan-
de aanspraken in stand, dan moet
op korte termijn depremie om-
hoog. Dat kost debelastingbetalers
en de ambtenaren een stuk van
hunkoopkracht. Het alternatief is
dat de aanspraken worden afge-
slankt. Dat laatste lijkt het meest
waarschijnlijk, ondanks te ver-
wachten heftig verzet van de bon-
den. Dales heeft de ambtenaren-
vut vorig jaaral op het hakblok ge-
legd. Toen wisten de bonden die
aanslag op de rechtspositie van
hun leden nog te verijdelen. Het
betekende slechts uitstel van exe-
cutie. Eens te meer lijken de amb-
tenaren veroordeeld tot het trend-
setterschap. Zij bijten het spits af,
maar alle andere werknemers zul-
len onherroepelijk volgen. Dat is
inmiddels bij Akzo gebleken. De
vergrijzing maakt afschaffingvan
devut en beperkingvan aanvul-
lende pensioenaanspraken op den
duur onvermijdelijk.
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P Onder de afdeling Economie en Bouwzaken van hetBisdom Roermond ressorteert de _.
Financiële Inspectie. x_^ " fi*\.Deze is onder meer belast met de beoordeling van de jaarrekeningenvan de ca. 360parochies in /*%* v^y & \
het Bisdom, met debeoordeling en advisering terzake van doorparochies gevraagde /<*.* y**t££c^ mt
bisschoppelijke goedkeuringen en met de advisering en ondersteuning van de parochies op I^ I fi^/Ls^jf J c\
financieel, economisch en organisatorisch terrein. I"J R 3arf_fl A, > 1
Bij de Financiële Inspectie zijn vacant defuncties van: lui AA VjS-ïAA 2}

Financieel Inspecteur en xf^^jy
Medewerker Financiële Inspectie

ITenaanzien van deFinancieel Inspecteur gelden de navolgende functie-eisen: Algemeen:

" bedrijfseconomische kennis op academisch niveau; Voor beide functies geldt als standplaats
" gedegen administratievekennis met inbegrip van kennis van geautomatiseerde Roermond,

administraties;

" ruime ervaring in de beoordeling van de financiële verantwoordingen; Van kandidaten wordt een positieve

" een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; kerkelijke betrokkenheid (Rooms Katholiek)
verwacht

" in staat veelsoortige contacten te leggen en te onderhouden;

" in staat zich in te leven in specifieke kerkelijke aangelegenheden; Het salaris*s afhankelijkvan leeftijd,
" een dienstvaardige en flexibele instelling. opleiding en ervaring.

~ . .... __. , , ... __, , . Ar
, . ~ De salaris-schalen voor het lekenpersoneelVoor deze veelzijdige functie wordt gedacht aan een kandidaat (m/v) van ca. 40 jaar, die na . .D. . „ ..1 b b ._, van hetBisdom Roermond komen overeen

een inwerkperiode zal wordenbelast met de leiding van de financiële inspectie. met die van de j"-^-,,,^Limburg
i

Ten aanzien van deMedewerker Financiële Inspectie gelden de navolgende functie-eisen: Uitvoerige schriftelijke sollicitaties met

" een gedegen administratieveen financieel-economische kennis op HEAO- of SPD-niveau; gegevensover persoon, opleiding en ervaring

" kennis van automatisering, in hetbijzonder van geautomatiseerde administraties; kunnen worden gericht aan

" ervaring in de beoordeling en controlevan financiële verantwoordingen; O.P.H. Spee,
, ... ■ -r. ~., ... ~. ■" ■___"_!. Adjunct-Algemeen Econoom/Coördinator

" een goede mondelinge en schnftehjkeuitdrukkingsvaardigheid; h iT
" ervaring in het leggen en onderhoudenvan externe contacten met het oog op adequate Postbus 470 6040 AL ROERMOND

vervulling van de adviestaak in de functie; E^ pSychologisch onderzoek zal deel
" een dienstvaardige en flexibele instelling. uitmakenvan de selectieprocedure.

Voor dezefunctie wordt gedacht aan een kandidaat (m/v) in de leeftijd van 30 tot 40 jaar.

licht-Studio
EQQQ

vraagt

VERKOPER/STER
Als grossier in verlichting zoeken'wij zowel een jonge-
man als een jongedameter aanvulling van ons team.
Een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijk-
heid en goede communicatieve eigenschappen zijn
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor deze
functie.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van recente pasfoto
en fotokopie van eventueel diploma('s), gelieve u te
richten aan Licht Studio 2000 b.v., Spoorsingel 1a,1
6412 AA Heerlen.

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerker m/v
voor een plastic-verwerkend bedrijf in Kerkrade.
Het werk vindt plaats in 3-ploegendienst. Bij goed
functioneren is de mogelijkheid tot een vast dienst-
verband niet uitgesloten.
Oproepkrachten m/v
voor een verpakkingsmaterialen-fabrikant in Kerkrade.
Het betreft werkzaamheden in de eindfase van de
produktie waartoe ooktilwerk behoort (circa 10 kg).
Bent u eventueel studerend en wilt u graag wat
bijverdienen in het weekeinde, neem dan contact op.
Leeftijd: vanaf 18 jaar.
Informatie: 045 - 46 56 66, Tineke Tullemar j
Kerkrade, Grupellostraat 35

'T! fè\ ST- GREGORIUSZJ lüJ ZIEKENHUIS
BRUNSSUM
De Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg beheert het
St. Gregoriusziekenhuis en
verpleeghuis Schuttershof in
Brunssum en het De
Weverziekenhuis in Heerlen. Binnen
afzienbare tijd zal de stichting
worden uitgebreid met een tweetal
verzorgingshuizen.

Wegens uitbreiding van de formatieruimte in de
centrale keuken voor de lokatie Brunssum, ontstaat er
op korte termijn een vacature voor:

MEDEWERKER
AFWASKEUKEN M/V

(10 uur per week).
Functie-informatie.
De medewerker afwaskeuken werkt van 13.00-15.00
uur op 5 dagen per week. Ombeurten dient er ook in
het weekend gewerkt te worden (weekend werken,
weekend vrij). Gedurende deze twee uren per dag
verzorgt deze medewerker de schoonmaakvan
keukenmaterialen, voedingswagens, apparatuur en
werkruimten in de afwaskeuken. Daarvoor wordt
speciale schoonmaakapparatuur gebruikt. Incidenteel
kan de medewerker afwaskeuken ingezet worden om
mee te werken aan de afwasmachine, die de reiniging
van serviesgoed en bestek verzorgt.

Functie-eisen.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die
beschikken over opleiding op LBO-niveau en liefst
enige ervaring in soortgelijk werk meebrengen.
Daarnaast moet men bereid zijn de handen uit de
mouwen te steken en bestand zijn tegen minder
aangenaam werk.

Deze functie is ingeschaald in FWG-functiegroep 15
(minimaal ’ 2224,-, maximaal ’ 2856,- bruto per
maand op full-timebasis). Voor het overige is de CAO
ziekenhuiswezen van toepassing. Nadere informatie
wordt verstrekt door dhr. J.v.d. Boon, sous-chef
keuken, toestel 309, en dhr. E. Alma, hoofd
voedingdsafdeling, toestel 308.

Schriftelijke sollicitaties gelieve u voor 28 maart 1992
terichten aan de personeelsdienst, t.a.v. dhr.
P.Goossens. postbus 255, 6440 AG Brunssum.I J

Het bestuur van het MannenkoorBecker Liedertafel te
Beek zoekt m.i.v. 15 augustus a.s. een professioneel

energiek en ervaren dirigent (m/v)

Van de kandidaat vragen wij:

- leeftijd tot ongeveer 40 jaar;- opleiding conservatoriurn/koordtrectie;
- beschikbaar te zijn op vrijdagavond;- leiding kunnen geven aan ca. 80 man.

Inlichtingen bij: de heer L. Bos, tel. 04407-I*l3 of
H. Pinxt, tel. 046-743065.

Schriftelijke sollicitaties met cv. binnen 14 dagen te
richten aan de secretaris: de heer A. Schlenter,
Wouderpad 35, 6191 LA Beek (L.).

SERVICE-MEDEWERKER
op een modern Shell-station.

-I Een interessant beroep in een
optimaal beveiligd bedrijf.
Indien u houdt van omgang met mensen en het werken
in wisseldiensten, dan is deze vacature wellicht interes-
sant.
Wij zoeken mensen tussen 20 en 28 jaar met een oplei-
ding op Mavo-niveau en in het bezit van een eigen auto.
U wordt binnen ons bedrijf opgeleid en regelmatig zal op. cursusdagen uw kennis worden uitgebreid en bijgehou-
den.
Schrijf uw sollicitatiebrief of bel naar:
Tankstation Exploitatie Maatschappij
„Zuid-Limburg" B.V._ J.H.M. Huntjens
postbus 22073, 6360 AB Nuth
tel. 04498-52316

Shell „Swentibold" Geleen
Shell Jen Esschen" Heerlen
Shell .Ganzeweide" Hoensbroek

" Randstad mf^kheeft volop *mfê\
Medewerker voorraadbeheer m/v
Bent u maximaal 20 jaar en zoekt u een afwisselende baan
met verantwoordelijkheid? Wij hebben een baan voor lange
tijd die op part-time basis begint, maar die op korte termijn
full-time wordt. Interesse? Reageer dan snel.
Informatie bij Ingrid Cuypers, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Schoonmaakpersoneel m/v
Voor diverse projecten in Sittard. Het betreft werk in de
avonduren voor 15-20 uur per week. De baan is voor lange
tijd.
Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Beladers m/v
Voor een bedrijf in Beek dat huisvuil ophaalt en containers
leegmaakt in diverse gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft
werk voor 1 of enkele dagen per week. Beschikt u over een
goede lichamelijke conditie, houdt u van flink aanpakken en
werken in de buitenlucht, dan is dit wellicht de baan voor u.
De verdiensten zijn uitstekend.
Informatie bij Annemie Frijns, tel. 046-37 87 00,
Beek, Markt 64.

Ervaren kelner/serveerster m/v
Voor een horecagelegenheid in het centrum van Heerlen. Het
betrefteen baan voor ongeveer 30 uur per week. U bent
flexibel inzetbaar, ook in het weekeinde en u weet zich goed
te presenteren. Bent u 20-30 jaar, dan is deze functie in een
prettige werksfeer misschien iets voor u?
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

-ir randstad uitzendbureau

Aldi is één van de grote supermarkt-organisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen vorm van

presentatie en sterk concurrerende prijzen voor
hoogwaardige merken.

Voor ons filiaal in de regio KERKRADE zoeken wij

verkoopsters m/v
30 uur p/w

Wij bieden:
- Een vaste leuke baan met afwisselende

werkzaamheden, van goederen in de schappen
ruimen tot kassadraaien.- Afwisselende werktijden die zoveel mogelijk aan
uw wensen tegemoet komen.- Een goed salaris met daarnaast een zéér
aantrekkelijke premie.

- Doorgroeimogelijkheden tot vervangend
filiaalleider of filiaalleidster

Wij vragen:

- Interesse in een baan in de detailhandel.- Verantwoordelijkheidsgevoel en inzet, ook als u
voor langeretijd niet gewerkt hebt of geen
opleiding in de detailhandel hebt genoten. Wij
werken u planmatig in.- Leeftijd vanaf 18 jaar.

Heeft u interesse?
U kunt zich melden als volgt:
Schriftelijk: Hr. A.J. Lindeman

Gerard Terborghstr. 6
6464 BA Kerkrade

Telefonisch: Na 19.00uur
045-455894

Distriktleider van

Aldi Best 8.V.,
Postbus 304, 5680 AH Best

tel. 04998-98885

I

"fa"*!*. **>

VERZORGINGSTEHUIS 'T BROOK
is een moderne organisatie waar zorg en huisvesting
wordt verleend aan 50 ouderen.
In de dienst verzorging bestaat een vacature voor

Afdelingshoofd (m/v) fuii-time

Ben jij een ervaren gediplomeerd bejaardenverzorgende
(ziekenverzorgende) en wil je graag leiding geven aan
een enthousiast en dynamisch team, dan zien we je
reactie graag tegemoet.
Als jebelt, sturen we je graag nadere informatie
over de functie en de selectieprocedure toe.

Arbeidsvoorwaarden: CAO Bejaardentehuizen, schaal 7.

Bellen: 045-753600, vragen naar Mw.Stork, Hoofd
Verzorging of schrijven naar:
Verzorgingstehuis 't Brook, t.a.v. de directie,
Wachtendonkstraat 75, 6367 VG Voerendaal

Sluitingsdatum sollicitaties: 28 maart 1992
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V-% Hameleers
M H behorende

v technische adviseurs c;raboWSky &poortür*

Wij zoeken opkorte termijn een
ERVAREN INGENIEUR TU/HTS voor de functie van

AFDELINGSHOOFD
AKOESTIEK EN BOUWFYSia
ons bureau iseen onafhankeiijk die het als een uitdaging ziet de leiding van de afdeling op
Raadgevend Ingenieursbureau z jch tg nemen en fe afdeling Verder uit te DOUWen.
en reeds vanaf 1956 gevestigd in °
Sittard.
sindskort maakt hetbureau deel Ruime ervaring in een zelfstandige adviesfunctie op het
G^oep" e ra ws y vakgebied, alsmede het karakter en uitstraling om contacten
De advieswerkzaamheden be- leggen en te onderhouden met nieuwe en bestaande relaties.
enrtrhftecht£ ICeXrct zij"- daarom een eerste vereiste.
niek, akoestiek en bouwfysica.

oe afdeling akoestiek en bouw- BÜ gebleken geschiktheid is doorgroei naar een functie in *fysica geeft adviezen inzake algemene bureauleiding mogelijk.
beperking van geluidhinder
t.g.v. industrie, verkeer, vlieg- , " . , U
tuigen, horeca enz. en verricht Indien u tevens ervaring heert met gebouwinstallaties, dan >advieswerkzaamheden t.b.v. dat gezien het multidisciplinaire karakter van het bureau en
bouwakoestische en bouw- , , . _ , - , i

fysische aspecten. het toekomstperspectief van de functie, een extra voordeel-
De afdelingen warmte- en lucht-

Set^ifhSS'opïi Geboden wordt een zelfstandige en verantwoordelijke baafli
terrein van installaties in de een prettige Werksfeer.
utiliteitsbouw. rje salariëring is in overeenstemming met het belang van d«

functie.
i Voor nadere informatiekunt u contact opnemen met

de heer Ing. H.W. Coenen,
tel. zaak 046 - 515661, privé 04498 - 51860.

'"-\K>*>*i—-»! Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan:

Orde wan Hameleers Technisch Adviesbureau B.V.
Nederlandse T a v de directie
ingenieur? * Postbus 145, 6130 AC Sittard Parklaan 15, SW*

I .
J

metaalunie
nederlandse organisulie van ondernemers in hei midden- en kleinbedrijf in de metaal

De Metaalunie is een sterk groeiende werkgeversorganisatie met 7500 aangesloten bedrijven in onde
meer de volgende Metaalbewerkingssectoren:
Constructie, Machinebouw, Landbouwmechanisatie, Jachtbouw en Kunststoffen en dergelijke. De M?
taalunie richt zich op behartiging van de gezamenlijke ondernemersbelangen, terwijl de individuele \,u'

bedrijven door gespecialiseerde medewerkers worden geadviseerd op sociaal, juridisch, economisch1-'' 1

fiscaal terrein.

In het district Zuid 111 van de Metaalunie, omvattend de provincie Limburg, ontstaat de vacature van

DISTRICTSMEDEWERKER
De districtsmedewerker heeft o.m. tot taak:
- het onderhouden van regelmatige contacten met de leden in het district en deze in voorkomende geval'

len van advies dienen;
- het initiëren en uitvoeren van regionale organisatie-activiteiten, o.m. als secretaris van het districtst>e'

stuur;
- het leggen van contacten met bedrijven welke als potentieel lid kunnen worden aangemerkt.

Gezocht wordt een enthousiaste medewerker die:
- een HBO-opleiding heeft genoten;- gewend is zelfstandig te functioneren - bij voorkeur - in een buitendienstfunctie;
- over goede contactuele eigenschappen beschikt;
- tussen 30 en 40 jaar oud is.
"

Belangstellenden voor deze functie kunnen hun schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een recente pasf°'
to, binnen 14 dagen richten aan de directeur van de Metaalunie, de heer mr. H.J. Keijer, Postbus l-*"'
3730 AC De Bilt.

\
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Prof. Urquhart leidt onderzoek vanuit Maastricht

ENSCHEDE/HEERLEN - Wie de
memoires van generaal Eisenhower
leest, proeft daaruit een heiligontzag
voor de V-wapens, de Vergeltungs-
waffenwaarmee Hitler in hetherfst-
tij van de Tweede Wereldoorlog de
bombardementen van de geallieer-
den wilde wreken. De Amerikaanse
strateeg beweertzelfs dat denazi's
de oorlog hadden gewonnen als zij
de 'vliegende bommen' eerder onder
controle hadden gekregen. Op 13
juni 1944 kwam de eerste V-l in het
zuiden van Groot-Brittannië neer,
juist in diecontreien waar zich de
geallieerde troepen voorbereidden
op de invasie.

Dat deV-l's en deV-2's de oorlog een
andere wending hadden gegeven als zij
eerder en in grotere hoeveelheden waren
ingezet, is natuurlijk pure speculatie. Feit
is wèl, dat de bpmmen als terreurwapen
zeer effectief waren en dooden verderf
hebben gezaaid ondervooral deBritten
en deBelgen. Maar ook de Nederlandse
bevolking, met name in het zuiden, is
niet verschoond gebleven van het schrik-
bewind van deV-wapens. Door allerlei
technische mankementenkwamen veel
bommen voortijdig neer op steden die
onder of langs devliegroute lagen.
Tot dusver hebben historicien andere
wetenschappers zich hoofdzakelijk be-
ziggehouden met de anatomievan de
Vergeltungswaffen. Zodoende hebben de
'vliegende bommen' inmiddels al hun
technische geheimenprijsgegeven.

Niettemin is daarmee nog slechts een
klein gedeeltevan het mysterie rond de
V-wapens ontrafeld. Vragen naar de loca-
tie van de lanceerplatforms en opslag-
plaatsen, en natuurlijk devraag waar zijn
ze neergekomen en hoeveel schadeze
hebben aangerichtzijn goeddeels onbe-
antwoord gebleven.-

DOOR ANGELIPOULSSEN

- joegveel mensen de stuipen op het lijf,
vooral als de motor even leek te stokken.
Na de invasie zagen deDuitsers zich ge-
dwongen delanceerinstallties langs de
Franse kust hals over kop af te breken en
te verplaatsen naar deEifel, Sauerland,
Salland en Twente, alsmede naar deGel-
derseAchterhoek. Half december 1944
waren die inrichtingen operationeel. In
de tussentijd werden de aanvallen op En-
geland uitgevoerd door vliegtuigen die
een V-l onder de vleugel droegen. Boven
zee werd debom gelanceerd. De vluch-
ten werden uitgevoerd vanaf devliegvel-
denin Venlo en Gilze-Rijen. Uit het
onderzoekvan de medewerkersvan het
Luchtvaartmuseum is gebleken dat al-
leen al tussen 18en 21 juli 1944 vanaf
genoemdevliegvelden vijftigV-l's rich-
ting Engeland zijn gedirigeerd.

Wonder
De V-2 was een echte raket en voor die
tijd een wonder der techniek. De bom,
met een gewichtvan 13.000kilo bij de
start en een lengte van ongeveer twaalf
meter, haalde een snelheid van ruim
5.000 kilometer per uur en had een bereik
van rond de 500 kilometer. De V-2 werd
afgeschoten vanaf een verplaatsbare lan-
ceerinstallatie.Konden de lanceerinrich-
tingen van deV-l's door de geallieerden
relatief gemakkelijk opgespoord en met
precisiebombardementen vernietigd
worden, de mobiele lanceerinstallaties
van de V-2's waren nagenoeg ongrijp-
baar.

VolgensRoding, de voorzitter van de
werkgroep diehet onderzoekverricht,
hebben deDuitsers in totaal zon 32.000
V-l's en ongeveer 6.000 V-2's geprodu-
ceerd. Ruim 10.000 V-l's en 3.000 V-2's
werden gebruiktvoor experimenten. Wat
er overbleef,werd afgevuurd op voorna-
melijk België en Engeland. De aanvallen
kosten duizenden Belgen en Britten het
leven. Veletienduizenden mensenraak-
ten gewonden er werd enorme materiële
schade aangericht.

bom naar beneden. De apparatuur was
echter dermate onvolkomen dater bij de
lanceringen tijdens devluchtregelmatig
iets misging. Het merkwaardige geluid
dat de V-l produceerde - het best te ver-
gelijken met het gepruttelvan een Solex

naeen ernstig ongeluk opgenomen wordt
in het ziekenhuis. Je huisarts weet wel-
lichtniet wat bijvoorbeeld de specialist
heeft voorgeschreven of depsychiater, en
beschiktderhalve over incomplete gege-
vens. Dit kan tot levensgevaarlijke situa-
ties leiden."

Urquhart: „Ook voor defarmaceutische
industrieis het interessant om deze me-
dicijngegevens, dieoverigens allemaal

dubbel hebt geslikt. De consequenties tvan verkeerd medicijngebruik kunnen
bij andere medicatie echternet zo vér-
strekkendzijn als bijvoorbeeld hetkrij-
genvan een kind."

Het feit dat mensen vrijwel altijd 'fouten'
maken bij het innemenvan medicatie,
kan liggen aan hun natuurlijke gevoel
voor orde of aan het verschijnsel dat de
medicatieniet meteen een voelbare ver-
betering in de situatie bewerkstelligt. Bij
chronische behandelingen, denk maar
aan suikerziekte, voelt de patiënt geen
pijn en daarom ook geen prikkel om zijn
medicijn in te nemen. Maar zelfs als de
patiënt gewaarschuwd is dat het vergeten
van zijn medicijn zelfs tot de dood kan
leiden, heeft dat nog geen vérstrekkende
gevolgen op het gedrag. Uit onderzoek is
gebleken dat zelfs mensen dieeen or-
gaantransplantaüe hadden ondergaan en
het middel ciclosporinemoesten slikken
om afstoting te voorkomen, nog slordig
waren bij hetregelmatig innemenvan
hun medicatie.

" Prof.
drJohn
Urquhart
Foto: RL

" Een V-2 gefotografeerd kort
na de lancering in de buurt van
Hellendoorn, begin 1945.

Het niet op tijd of in de juiste dose-
ring innemenvan medicijnen, kost
de samenleving jaarlijks een fiks be-
drag. De Amerikaanse hoogleraar
prof. dr John Urquhart, momenteel
als onderzoeker verbonden aan de
vakgroep epidemiologie van deRL
in Maastricht, spant zich in om de
aandacht te vestigen op ditver-
schijnsel dat hij 'therapietrouw'
noemt.

Ongeveer veertig procent van de patiën-
ten neemt zijn medicijn niet op devoor-
geschreven manier in en vaak heeft dat
serieuze consequenties, zoals opname in
het ziekenhuis.Een doorUrquhart mede
ontwikkeld pillendoosje met ingebouw-
de micro-chip registreert wanneer de pa-
tiënt de deksel open- en dichtschroeft.
Hoewel de patiënt de pil vervolgens ook
in deplantenbak kan deponeren, blijkt
deze registratie in depraktijk toch een
aardige indicatie op te leverenvoor het
gebruikspatroon.Door dit te meten kan
men in de toekomst ook beter te weten
komen wat de oorzaak isvan een tegen-
vallend effect bij bepaalde medicijnen.

matieputten de historici uit interviews
met ooggetuigen.

„Ik ben jaren geleden begonnen met far-
maceutisch-epidemiologisch onderzoek,
om tweeredenen. Aanvankelijk heb ik
nieuwe methoden ontwikkeld om medi-
cijnen toe te dienen, zodat ze meer effect
sorteren. Zo hebik bijvoorbeeld aan de
wieg gestaanvan debekende pleisters te
gen reisziekte. De stoffen die deze pleis-
ters bevatten zouden meer nadelige effec
ten hebbben als ze werden toegediend
via bijvoorbeeld een tablet."

strikt vertrouwelijk en anoniem worden
behandeld, te onderzoeken. Hoewel me-
dicijnenuit den treure moeten worden
onderzochtvoor ze op de markt mogen
verschijnen, gebeurt dit meestal toch bij
een relatiefklein aantalmensen, met een
weinig complex ziektebeeld om de on-
derzoeksomstandigheden zo zuiver mo-
gelijk te houden. Maar stel dat in een
flink aantal gevallen uit het medisch dos-
siervan patiënten blijkt dat een voorge-
schreven medicijn tegen hoge bloeddruk
vaak gevolgdwordt dooreen medicijn
tegen depressiviteit, dan zou ditkunnen
duidenop een nog niet ontdekte bijwer-
king van het medicijn."

„Bovendien kun je controleren hoe lang
de meeste mensen gebruik makenvan
een medicijnvoordat ze weer opknap-
pen. Als er narigheidontstaat kun je
zowel voor, tijdens als na het medicijnge-
bruik ingrijpen. Dat kan miljoenen ople-
veren. De meeste patiënten weten niet
eens hoe erg het kan zijn als ze hun medi-
cijnniet innemen. Artsen en de farma-
ceutischeindustriëlen hebbenteveel
vertrouwen in de medicijngebruikers. In
de bijsluiters wordter vrijwel nooit ge-
waarschuwd voor de consequenties van
het NIET innemen van de dosering. Het
enige voorbeeld waarbij datwel gebeurt
is de anticonceptiepil.Daarin staat watje
moet doen als jehem vergeten bent of

Waarschuwen
Meten is weten', is de lijfspreuk van

Medewerkers van hetLuchtvaartmu-
seum Twente in Enschede proberen
daarop een antwoord te vinden, althans
voor wat Nederland betreft. Belangrijk-
ste doelstelling is alle plaatsen in kaart te
brengen waar tussen delaatste maanden
van 1944 en mei 1945 V-wapens zijn ge-
lanceerd en terechtgekomen. De onder-
zoekers, verenigd in een werkgroep
onder voorzitterschap van deEnschede-
se gemeentearchivaris A. Roding, den-
ken dat zij over drie jaarvoldoende gege-
vens hebben om de geschiedenis van de
V-wapens in Nederland in boekvorm te
kunnen publiceren.

De 'luchtdocumentalisten' hebben hun
uitvalsbasis in Salland en Twente, waar
vandaan deDuitsers de meeste V-wapens
hebben gelanceerd,voornamelijk rich-
ting Antwerpen - de belangrijkste aan-
voerhaven van de geallieerden- Luik en
Brussel. Engeland, met nameLonden,
werd vanuitDen Haag bestookt.De on-
derzoekers maken gebruik van onder
meer politieverslagen, schaderapporten
van de geallieerden, dagboekenen ande-
re persoonlijke documenten. Veel infor-

Antwoord

Zuid-Limburg is voor de onderzoekers
grotendeels nog onontgonnen gebied.
Wel staat vast dat in en rond Maastricht
in de eerste maandenvan 1945 ten minste
19 V-2's zijn ingeslagen. Voorzitter Ro-
ding vermoedt evenwel dat er veel meer
V-wapens opLimburg zijn neergekomen.
Deze provincie was weliswaar geen doel-
wit van deDuitsers, maar als gevolgvan
debijnavanzelfsprekende onbetrouw-
baarheid van de 'vliegende bommen'
heeft het zuidelijkste gedeeltevan Neder-
land heel wat 'afzwaaiers' moeten incas-
seren, die gericht wérren opBelgische
steden.De werkgroep verwacht dat on-
derzoek in archieven en interviews met
ooggetuigen voldoende informatie ople-
veren om ook de terreur van de V-
wapens inLimburg te kunnen opteke-
nen.

Het secretariaat van dewerkgroep V-
wapens in Nederland isgevestigd aan de
Meyerinksweg 32,7524 AM in Enschede,
"^■os3-331594.

Afzwaaiers

Hoewel de Duitsers al vóór het begin van
de oorlogvolop experimenteerden met
de V-l werd het geheimewapen pas me-
dio 1944,kort na de invasie, daadwerke-
lijk in de strijd geworpen. De V-l had
veel weg van een klein vliegtuig. Het
3.000 kilo wegende gevaarte was onge-
veer acht meter langen werd voortge-
stuwd door een pulserende straalmotor
diebovenop de romp was bevestigd. In
de neus zaten onder andere 900kilo
springstofen allerhande apparatuur. De
koers en devlieghoogte werden doorver-
nuftige kompas- en gyroscoopmechanis-
men geregeld.Het bereik lag bij de latere
versies op 300 kilometer en de snelheid
op circa 600 kilometer per uur.

De V-l werd gelanceerd metbehulp van
een katapult-installatie, liefst 45 meter
lang. Zodra devastgestelde afstand was
afgelegd, sloeg de motor afen dook de

Insecticide uit sneeuwklokjes

Vliegtuig

prof. Urquhart, waarmee hij stelt dat de
therapietrouw moet worden gemetenom
inzicht tekrijgen in de effectiviteit en
veiligheid van geneesmiddelen. „Artsen
en apothekers kunnen hun patiënten be-
ter informeren over dewerking en het
belang van een regelmatige dosering bij
medicatie, omdat er danveel meer be-
trouwbare informatie bekend is. De far-
maceutische industrie zou eindelijkhet
probleem van falende medicijntrouw
moeten erkennen en in debijsluiter moe-
ten waarschuwen voor de gevolgen van
onregelmatig ingenomen medicatie. Ook
zouden in debijsluiter oplossingen aan-
gereikt moeten worden hoe men de de
fout kan herstellen."

„'Last but not least' vind ik het een slech-
te zaak als er een totaal vrije apotheek-
keuze komt. Het is heel gunstig jezoveel
mogelijk door één en dezelfde huisarts te
latenbehandelen, en dat geldt ookvoor
deapotheek; de gegevens zijn danop een
centrale plaats bekend. En wanneer je
verhuist, moetje al je gegevens meene-
men en laten overschrijven. Als ze com-
pleet zijn, kunnen die gegevens op een
dag jelevenredden," aldus deAmeri-
kaanse epidemioloog.

onschatbarewaarde. Daar ligt van iedere
patiënt de medicijnhistorievast. Dat kan
belangrijk zijn, wanneer jebijvoorbeeld

ben, zijn de archieven van de Nederland
se apothekers een informatiebron van

klanten. Omdat ze hun 'boekhouding' al
sinds jaaren dag geautomatiseerd heb-

vind," vertelt Urquhart. „Dé ziekenfond
sen verplichten hun patiënten bij één
apotheek hun medicijnente halen. ledere
apotheker heeft dus duizenden'vaste

'Vaste klanten'
„De tweede reden is dat ik het farmaccu
tische systeem hierwerkelijk uniek

Stofbad
voorkomt
stress
bij kippen

Stofbaden zijn niet alleen goed
voor het welbehagen van dekip.
Voor legbatterijen waarkippen
langdurig onthouden wordenvan
strooisel, is het ook commercieel
interessant. Het kan leiden tot
energiebesparing, terwijl de betere
fysieke gesteldheid van dekip een
verhoogde produktie met zich
meebrengt.

Deze gegevens komen uithet
proefschrift van dr D.W. van Liere
van deLandbouwuniversiteitWa-
geningen. Uit het onderzoekblijkt
dat stofbaden het overtolligvet uit

vuildekusten te verwijderen. Vele
pogingen werden ondernomen om
met oliebesmeurde dieren te red-
den.
Onderzoeker James Estes, verbon-
denaan het Instituut voor Zee-
onderzoek van de Universiteitvan
Californië, maakte een kosten-
baten-analyse van depogingen om
de in het vervuilde gebied levende
zee-otter uit de klauwen van het
oliemonster te redden.

Ruim vier maanden na deramp
werden 197 zee-otters weer in het
wild uitgezet. De overige 25 dieren
werden naar een permanent op-
vangcentrum gebracht.
Volgens Estes was 70 procent van
denaar opvangcentra gebrachte
dierenniet of nauwelijks metolie
vervuild. De onderzoeker stelt dat
er grenzen zijn aan het redden van
dieren.

De reddingsactie voor zee-otters
diebij deramp met de tanker Ex-
xon Valdez driejaar geledenvoor
dekust van Alaska met olie bes-
meurd raakten, heeft ongeveer 33
miljoen gulden gekost. Van de 357
naar een opvangcentrum gebrach-
te otters blevener 222 in leven.Per
geredde otter werd-dus ongeveer
150.000 gulden uitgegeven.

Na de grootste olieramp in de
Amerikaanse geschiedenis werd
een groot aantal mensen en hulp-
middelen ingezet om de olie (40
miljoen liter) uitzee en van de ver-De zogenaamde vlieg-as uit de fil

het verenkleed doen verdwijnen.
Dit leidt tot vermindering van het
aantal parasieten als wormachti-
gen, muggen, mijten in het veren-
kleed van dekip. Het stofbad
verhoogt ook de donzigheid en de
warmte-isolatie van het verenpak.

Kippen die geenturfmolm of zand
als strooiselhebben om in te ba-
denvertonen schijnstofbadgedrag,
dat toeneemt naarmate de onthou-
ding langer duurt.Dit leidt tot een
slechteconditievan het verenpak
en een chronischestress van de
kip. Het gevolg is datgedrag, ziek-
tegevoeligheid en stofwissseling
uit balans worden gebracht.

HetDuitse ministerievan Land- en
Bosbouw zal dit jaarbruinkoolas-
sen toelaten als kalkvervanger. Ze
zijn danals kalkmest te gebruiken
voor verzuurde bodems. Dat heeft
bruinkoolproducent Rheinbraun
bv laten weten.

ters van elektrischecetrales van
fabrieken is zeer fijnkorrelig,
droog en sterk kalkhoudend. Al in
de jarenzeventig vroeg men zich
afof het mogelijk was ze als kalk-
vervanger te gebruiken. Onderzoe-
kers van Rheinbraun voerden
experimenten uit, waaruit bleek
dat bomen op ashoudendebodem
beter gedijden dan op onbehandel-
de oppervlakten. Daarna voerde
Rheinbraun een analytisch onder-
zoek uit, waarbij onder andere ge-
zocht werd naar de mogelijke
aanwezigheid van zware metalen
in de as. De resultaten waren posi-
tief: bruinkoolas verontreinigt de
bodem nietmet zware metalen of

Bruinkoolas
voor zure
bosbodems

schadelijkeorganische stoffen. Bo-
vendienbevat het juistvoor plan-
ten noodzakelijke spoorelementen
De uitkomsten van hetRhein-
braun-onderzoek zijn bevestigd
door verschillendeDuitse institu-
ten en universiteiten, voor het
landbouwministerievoldoende
aanleiding bruinkoolas toe te laten
als kalkvervanger.

Redding
otters

Via een bacterie is het hun geluktom dit gen binnen te smokkelenin het erfelijke materiaalvan tabaks- en sla-
planten. Het ligt in debedoelinghet gen ook in te brengen in gewassen alsrijst, dieveel te lijden hebben van
sapzuigende insekten. Wil het eiwit in de gastheerplant evenwel zijn dodelijkewerking kunnen uitoefenen, dan
is het noodzakelijkdat hetvooral in de sap transporterende weefsels van de plant wordt geproduceerd. Maar
zover zijn de Engelsen nog niet.

Engelse onderzoekers zijn erin geslaagd uit sneeuwklokjes een eiwit te isoleren dat dodelijk is voor schadelijke
sapzuigendeinsektenzoals bladluizen en sprinkhanen.De onderzoekers hebben ook het gen opgespoord dat
verantwoordelijk isvoor de aanmaakvan het eiwit.

Kippen hebben grote behoefte aan
een stofbad. Wanneer ze dit niet
krijgen, verslechtert hun conditie
enkrijgen ze een onbeheersbare
neiging tot stofbaden, waarbij ze
overspannenraken.

een biologischeklok
voor mensen diemoeite
hebbenom op tijd op
schoolofkantoor teko-
men: tussen 8.15 en 8.25
geeft deklok een signaal
naar een pomp(het hart)
die adrenaline in een wir-
warvan slangetjes spuit.
Aan de onderkant van
hetkunstwerk komen te-
gelijkertijd twee benen in
actie dieals een razende
gaan fietsen.
De tweede prijs ging naar
het ontwerp van een
lichtgevende hand.

siuit, waarna decon-
sumptie rechtstreeks
naar deblaas gaat. Het
ontwerp kreeg de derde
prijs.
De eerste prfjs gingnaar
vijf leerlingen van het
Rijnlands Lyceum in
Wassenaar. Zij maakten

pen suggestievoor een
Alcohol Promillageme-
ter. In het lichaam zou
een apparaatje ingeplant
moeten worden, dat bij
het bereiken van het wet
telijk toegestane maxi-
mum aan alcohol de toe-
voer naar de maagaf-

Borrel meteen
naar de blaas

"De Stichting Nationale
Wetenschapsweek heeft
afgelopen week de prij-
zen uitgereikt in de wed-
strijd 'Maak een zevende
zintuig' diesamen met de
UniversiteitTwente ge-
organiseerd was. De op-
dracht was een kunst-
werk te maken met een
stukje techniek, dateen
zevendezintuig zou kun-
nen zijn.
Een van de meest opval-
lende inzendingen was-
de door doorelf leerlin-
gen uitKampen ontwor-
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Ook in Limburg
speurtocht naar
Hitlers 'vliegende
bommen'

Het schrikbewind van
de V-wapens in kaart

" Veel patiënten beseffen niet hoe ernstig de gevolgen van het verkeerd innemen van medicijnen kun-
nen zijn. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Medicijnen kunnen falen
door onjuist innemen

Het Limburgs Dagblad brengt vanaf van-
daag eens in de drie weken een pagina we-
tenschap. Achtergrondverhalen en nieuws
uit binnen- en buitenland, met niet zelden
een Limburgs tintje, want het aantal en de
kwaliteit van de onderzoeksinstituten en
andere wetenschappelijke instellingen in
deze (Eu)regio nemen zienderogen toe. 'Lim-
burg heeft een groeiende kennis-
infrastructuur', zeggen bedrijven en be-
stuurders dan. Het Limburgs Dagblad wil

informatie geven over die groei.

DOOR RENÉ VLEMS
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Uw eerstekleurenfoto's zijn al
klaar, voordat oma

de vingertjes heeft geteld.
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in.27 minuten*
De bevalling is voorspoedig Bij Prifo worden uw kleurenfoto's

-verlopen... Na een paar daagjes supersnel ontwikkeld en direct afge-
ziekenhuis zijn moeder en dochter drukt Uiterst vakkundig en met een

-zojuist thuisgekomen. Van dat ont- perfect resultaat Als u bovendien nog
roerende moment heeft u als trotse weet, dat we bekend staan om onze
vader natuurlijk een prachtige kleu- uitstekende service en prettige mede-
renfoto gemaakt. Maar nou komt werkers. . dan begrijpt u waarom
dadelijk oma op bezoek... En wat zou steeds meer mensen zeggen: "Wat kan
die blij zijn met 'n afdrukje. snel toch goed zijn". -Machinetijd

la, dan kan wachten soms te lang f^~iduren. Dus gelukkig maar, dat er altijd
èen Prifo in de buurt is. Omdat uw ■AHAnjC/^k,®
kleurenfoto's bij Prifo klaar B
slechts 27 minuten. Waardoor oma WWw^^zonder meer een schitterende verras- er ■■■■ -^^- -—-n
singte wachten staat Daar g£J fk naartoe

Prifo, Rossinipassage 16,Landgraaf, Tel. 045-323377
Prifo, Niersprinkstraat 9, Kerkrade, Tel. 045-452565

Prifo, Spilstraat 1, Maastricht, Tel. 043-251175
Prifo, Wycker Brugstraat 47, Maastricht, Tel. 043-257652

Prifo, Paradijsstraat 10, Sittard, Tel. 046-527524
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SCHADEREGELING acceptatie- en schadeafwikkeling plaats

BINNENKORT MAKKELIJKER vind
p
en vanui' h* lnterpolis ReBio,kan,oor

' in Roermond. Voor onze verzekenngs-
fclN sINtLLtK relaties zal dit ongetwijfeld grote voordelen
Bii de LLTB kun jeterecht voor alle moge- meebrengen. Zo zal er sneller beslist
Njke verzekeringen, van een eenvoudige worden over de acceptatie van risico's,
bromfietspolis tot de meest complexe zullen de nodige documenten vlugger ter
polisconstructie voor bedrijven. Al deze beschikking zijn en zullen aangifte en
polissen worden "geproduceerd" door afwikkeling van schade beduidend soepeler
Interpolis, een van de grootste verzekerings- gaan verlopen. Ook de "bemanning" van
maatschappijen in Nederland. De LLTB dit Interpolis Regiokantoor zal grotendeels
assurantie-adviseur is dus een tussenper- gevormd worden door mensen uit onze
soon tussen de verzekerde en de eigen regio. Dit alles zal er toe bijdragen
"producent" Interpolis. Dit houdt ook in dat de contacten tussen de LLTB assurantie-
dat de risico-beoordelingen de afwikkeling adviseurs en deze "bemanning" erg snel
van schade tot op heden plaats vindt in het gelegd zullen zijn. Met deze decentralisatie
Interpolis-hoofdkantoor te Tilburg. draagt Interpolis in belangrijke mate bij tot
In de eerste helft van dit jaarkomt hier een ons bedrijfsmotto : Beter verzekerd door
belangrijke wijziging in. Voor een aantal iemand van bij ons.
verzekeringsvormen zullen dan de

m
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BU ONS

De Fiat dealer laat het Voorjaar binnen.
-DIJ ons is de lente al meteen goed begonnen! Komt u maar eens kijken glas en in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers, speciale interieur-
in onze showroom. bekleding en in de Tipo SkyLine zon fantastische radio/CD-speler, èn
Bewonder onze nieuwe SkyLine modellen, stuk voor stuk zéér com- natuurlijk allemaal een open dak om het voorjaar binnen te laten.
pleet uitgerust met veel extra's. Wat dacht u van specialekleuren, getint Bovendien betaalt u voor al die extra's bijna niets! Ïï3i JSEJSBF

Panda SkyLine Uno SkyLine Tipo SkyLine Tempra SkyLine
v.a. f 15.650,- v.a. f 24.200,- v.a. f 26.550,- vanaff 30.850,-

Fiat laat het Voorjaar binnen. Van 12 t/m 23 Maart. I
AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN

HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.
KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16

I&_fs mWm^mm^^^Jk

Een Mercedes 190E 1.8 kunt u nu al leasen vanaff 1.195,- per maand ex. BTW.
(Operationele ServiceLeasing, 48 mnd./ 30.000 km. per jaar).Kom eens langs, wevertellen u er graag meer over.

(X)
Smeets Mercedes-Benz: '^ Heerlen: Wijngaardsweg 55,

de enige officiële _f-*— ~>^ tel. Ü45-2248ÜÜ
Mercedes-Benz-dealer MTTB~im^J Maastricht: Akersteenweg 10.
voor Zuid-Limburg V/1 m-\ ■-**-{ m^—) tel. 043-613200k^_yiWJLM-JkM-A JM. \\__W Geleen: Rijksweg Noord 125,

li|-Jd:lldiHiVJ!ifetj;lMib*aagi33n lel. 046-757575

WIJ BIEDEN U IN ONZE SPECIAALZAAK HONIGMANSTRAAT 47, EEN GRANDIOZE
KOLLEKTIE EIKEN-KLASSIEKE BANKSTELLEN EN NATUURLIJK TEGEN

BETAALBARE PRIJZEN. KOM EENS LANGS EN OVERTUIG U ZELF.
■w,r#T> EÜSÜÜÜHMIH '■■■ - —*v*-*# WÊÊËÈB HMH
stol, ■'■--'BSBy—"*---tJjjSS fÊÊT °n| I'm ■J-fefr

1

— 4—-—wassen en drogen rneX-^TIuLfJUmJïV- U-+~ 1'
_______

l * ■—f*\—*—I [^ 'IT y^aj -daar zit muziek in! *NB

#5 jaar garantie I
op alle onderdelen I

f—,J5—~^sï. - Zeer zuinig met water,
—~>—*«/ -f wasmiddel en electriciteit H

//JO\ \ ' - Geluidsarm H
I IA sAt I ~ Moderne vormgeving Jl\ ■
\vSg^/ - Eenvoudig te bedienen jOr H

*--- "" fhjtfjuvit centw a m

BERGMANS,,,w-rÜ I
& WIJNEN &BW I

Rijksweg 60 1
Nijswiller / Wittem 1
Tel. (04451)2244 1

L#% kruitz/elektro I
I^^ pres, Rooseveltstraat 12 I

Schinveld I
Telefoon 045-251275 I

-*■***■■■ ' lUtfJUt/llV—maakt het levenleenvoudiger- I

-l^vjiijit-^r- _________ "
MEER INFORMATIE? J_W_\_W£fiÊ_ffl
BEL NU 045 - 722463 JË^fei^ï

autoschade jJ=QJ)de Vries bv j
Hersteltplaat- en chassisschade onzichtbaar..!

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN
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Diversen
'6i Shadowlyn, '90;

".5201, '88; BMW 318i,
°MW 320i, '84; BMW

i '84; BMW 315, '83;
'80, 5-bak, '89; Audi 80,
*W Golf D, veel extra's,
'W polo, '86; VW Golf,
Mazda 626, 84; Opel

f- '89; Alfa 33 1.5, '88;
nësta 1100, '85; Ford

Jf. '85; Porche 924, 78;
?■* Accord, '88; Nissan
2 1.6 SLX, '89; FiatF-*. 5-bak, '87; Suzuki
V '89. Autobedrijf
;°SAET, Op de Vey
3 Geleen . Tel. 046-
-f*- Uw adres voor

en alle auto-Jfaties^J°BEDRIJF G.G. heeft
■ u in voorraad auto's

'^NWB-techno rapport:

* Swift GS GTI uitge-[" '89; VW Golf 1600
sPortwielen, verlagings-

■*te. '88; VW Golf 1300
\5-drs met kat., t. '87;

Kever Jeans uitv. '82,
6|9-, 63.000 km.; Fiat,a 45 L met leuke sier-■ '87; Fiat Uno 60 S,

*"tiet., '86; Fiat Ritmoa"', 48.000 km.; Daihat-.^arade TS aut., geh.
'* uitv., '87; DaihatsuPade nw.m., zeer mooie

88; Opel Manta 1.8, 86; Volvo 340 met LPG
l 86; Mitsubishi Colt GL

Honda Jazz, in puike
? 84; Citroen Visa 5-drs
f uitz., '85; Ford Fiësta

uitv. f 1.900,-. Alle
(S voorz. van prijs en3^ens. Garantie, mr. en
gering mog. G.G. au-« Heerenweg 286, Heer-
Jel. 045-224172 (grote
<^eerlen-Brunssum).

Te k. Citroen VISA II Super
E, bwj. '82, i.pr.st., ’ 1.950,-
Golf GTI, bwj. '79, i.g.st.,
’2.750,-. Tel. 045-429057
na 17.00 uur.
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel
Kadett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89;
Fiat Panda 1000 CL ie '89;
Fiat Uno 45 89; VW Polo
GT coupé '90; Suzuki Swift
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Honda Civic 1.4 '86;
Nissan Sunny 1.6 SLX 4-
drs. '89; Lada Samara 1.1
'89; Lada 2105 GL '86; Lada
2104 stationcar '87; Lada
Samara Special demo '91.
Diverse goedkope inruilers.
Bovag-garantie, financiering
inruil. Sibemaweg 1, Maas-
tricht. Tel. 043-612310.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Te koop Simca RANCHO,
bwj. '81, APK, ’BOO,-; Dat-
sun, bwj. '81, APK, ’500,-;
Buick, bwj. '76, APK,

’ 2.200,-. Tel. 045-727581.
Te k. SAAB 900 GL bwj. '81
vr.pr. ’2.600,-; Ford Tau-
nus bwj. '80 pr. ’ 850,-.
Maastrichterstr. 142, Bruns-
sum.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defecl
geen bezwaar 045-720200.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

. Sloopauto's
■>—■*" gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's■f^aal de hoogste prijs in
jjSÜjurg.Te1.045-254049.

.(■JE Stiba lid vraagt loop-
Sa en schadeautos. me>
■C^fingsbewijs. Locht 70,

Tel. 045-423423.i r* :ï 1,-(- gevr. sloop- en
j^ADEAUTO'S. Autoslo-JMarxer. 045-720418.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
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

:^EOT J5, diesel, 8-'BB,
W km. ’ 14.950,-incl.
-s°<9o6-1387„ BUS LT 28 Diesel 6 eil,

r/^mersuitv., bwj. '84,
t^Og,-. Tel. 046-519343.
jj^EOT J51800 Turbo,
L?' 5-'9O, cabine, alu.i^ lang ’ 18.000,-excl

>U diesel bestel, 10-'B7,
70.000 km. ’ 9.950,-incl

y04906-1387
"["pASSAT diesel stationl kent. 6-'BB, wit,
j1g50,-incl. 04906-1387
:üGEOT J5diesel 11-88,
& hoog, 80.000 km.
<j5O,- mcl. 04906-1387
L^op TOYOTA Hi-Ace
Q'Up Diesel, bwj. '83«r goede motor), vr.pr.
■ygO,-. Tel. 045-272006.
.-5 ESCORT diesel bestel,
■f' wit, ’11.950,- mcl.

'■■$. SIËRRA diesel station
\A grijs kent. ’15.950,--t^EOT 205 XAD, diesel,
'u kent., 4-'BB., blauw,, 04906-1387
i^ULT Trafic, diesel,
lei ■ hoog, ’ 14.950,-incl.
"^906-1387

DAIHATSU gesl. Bestel 850
bwj. '86, 27.000 km, i.z.g.st.,

’ 5.500,-. Tel. 045-242485.
MERCEDES 207 D; Merc:
307 D; Merc. 407 D; Merc.
409 D; Merc. 508 D; Merc.
813 D; Merc. 1013 D; Merc.
1217 D; Merc. 1417 D; VW

LT 40 D; VW LT 45 D; in alle
uitvoeringen. W. Feijts
auto's, Vaesrade 61-63,
Vaesrade. Tel. 045-243317.
MAZDA gesloten bus, '83,
APK '93, ’4.250,-; Citroen
C25 '82 5-bak, diesel, motor
'86, ’6.250,-. Beide gar. v.
bovagbedr. 045-244947.
MAZDA 323, diesel, station,
grijs kent., 12-'B7, wit,

’ 9.950,-incl. 04906-1387
MAZDA E2200 diesel 8-'B7
60.000 km., wit, ’l2 950-
-incl. Tel. 04906-1387
MITSUBISHI L3OO, diesel,
1989, lang ’ 14.950,- mcl.
Tel. 04906-1387
Te k. MB 100, kl. wit, m.'B9,
5-versn., stuurbekr., vr.pr.

’ 17.000,- exel. Tel. 045-
-224967 na 17 uur
Opel KADETT Combo be-
stel 8-'B7 wit LPG ’8.950,-
-incl. Tel. 04906-1387
PEUGEOT J5 diesel 9-pers.
bus 1988, ’ 15.950,- mcl.
Tel. 04906-1387

v Auto onderdelen en accessoires

Kerp Electrocentrum
voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's.

Voor een vakkundig advies gaat u naar

In de Cramer 31, Heerlen.
JV Tel. 045-716951.
\jn. verk. goede gebruikte
Ij'OBANDEN Passartweg

045-222675.
Afkoop Portable Philips
COTELEFOON, IV2 jaar

TeL <»
l k 4 SPORTVELGEN
C BMW, Opel, VW. Ban-
l$n 195/50-15 velgmaat 7Jx
!ü honigraadmodel, 045-

OJ^ch BBS-VELGEN voor
C VW BMW, ’500,-; 4
i-,.e* schokbrekers met ve->->oor Kadett E. Tel. 045---%3.

Te k. mag. VELGEN RH en
banden, 15 inch, Opel, Golf,
BMW, vr.pr. ’ 1.000,-;
Sportvelgen, Opel, 5 gaats
en banden, vr.pr. ’450,-.
Tel. 045-425836.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te k. gevraagd AANHANG-
WAGEN dubbelasser, laad-
vermogen 15 tot 2.000 kg.
Tel. 04492-1822.

k Motoren en scooters
fi^-rijders OPGELET!
K' of casco-verzekering
|y Winterstop regeling, bo-fo^alus bescherming en
R-^le motorpeph-service

tot 75%. Vrijbl. info
re.;>0n9' Assurantiën. Tel.K.522651. 7 Dagen in deH^ltoj 21.00 uur.

J^DA CX 500 Twin, wa-J, deling en cardan mety.ser kotterset, 26.000yj" perf. st., pr. ’4.250,-.[N*s-741723.
i, J-S.A. Kawasaki Voya-
\*-U met lak kof. en kuip,V'rist. z.g.a.nw. bwj. '86,
jVSnelle auto mog. vr.pr.300,-. 045-461166.

Te koop SUZUKI 550 GS,
bwj. '83. Burg. Jongenstr. 33
Landgraaf.
Te k. HONDA XL 250 S Off
the Road, bwj. '79, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 1.450,-. 045-319678
Te koop gevraagd TRAIL-
MOTOR, tot 3 jr. oud.
04406-12766.
Te koop MONTESA Trial
348 cc, motor geheel gere-
viseerd. Tev. aanhangwa-
gen. Bellen na 18.00 uur: tel.
045-726542.
Te koop YAMAHA XV 53E
Virago, bwj. '90, 3.000 km
in nw.st., vr.pr. ’8.750,-.
Tel. 04459-2725.

HONDA CBR 1000 F bwj.
'89, wit/rood, nw. model, plm
16.000 km, i.z.g.st., prijs n.o.
t.k. Tel. 04454-5441.
Te k. SUZUKI 750 GXR bwj.
'89, 8.000 km, kl. rood/wit.
Tel. 046-744516.
Te koop HONDA CB 750 KZ
bwj. '80, motor verk. i.z.g.st.,
pr. ’4.750,-. 046-580198.
YAMAHA RD 200, '76, i.g.st.

’ 750,-. Tel. 04455-2553.
Te koop HONDA KR 600 R,
bwj. '86, pr. ’4.500,-. Tel.
045-213218. :
Te k. KAWASAKI GPZ 1000
RX Spec. ’10.000,-; Ya-
maha XS 750 ’3.000,-.
Grensstr. 25, Kerkrade
Haanrade. Tel. 045-462099.
Te koop CHOPPER Yama-
ha Virago 535, 1989,
’8.250,-. Tel. 04406-15357
na 18.00 uur.
Te koop BMW 100 RS, bwj.
1982, 72.000 km, A.N.Red
Smoke, vr.pr. ’9.000,-. Tel.
04760-72362.
HONDA KR 600 R '89,
5.300 km, in nw.st. Inl. 045-
-722886.
HONDA Rebel 250, bwj. '89,
z.g.a.nw. Tel. 045-427241.
Te k. SUZUKI GSX 1100,
bwj. '80, met krauzer, vaste
pr. ’ 6.000,-. 045-351432.
HARLEY Chopper 1200,
1977, mr. mog., pr.

’ 18.500,-. Tel. 045-272159
Te koop KAWASAKI GPZ
900 R, bwj.'B4, tel. 043-
-649003
YAMAHA KT 600 bwj. '87 off
the raad ’ 5.500,-. Tel. 045-
-255911.
Te k. HARLEY Electra GL,
sport, 1987, veel access.
043-648313, na 16.00 uur.
HONDA KR 250R, 53 PK,
'86, blok 89, Atac/syst., kent.
pr. ’ 4.900,-. 045-244947.
INTRUDERS 1400 sx, bwj,
'87 '88 '90 '91; 700 bwj. '86.
Tel. 04970-15307.
Te k. HONDA KR 600 R,
bwj.'BB, weinig km., z.g.a.n.
Tel. 04404-1333
YAMAHA KT 500, bwj. '79,
kl. rood, i.z.g.st., pr.
’2.250,-. Tel. 045-317396.
Te k. YAMAHA XV 1000
Virago (shopper), bwj. '87,
km.st. 25.000, z.g.a.nw. Tel.
045-440548.
Te koop KINDERMOTOR
PW 80, 1 week oud, pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-222384.
Te koop SUZUKI GS 400,
bwj. '77, perfect, ’3.250,-.
Tel. 045-226863.

(Brom)fietsen

Te k. grote HERENFIETS
en kleine racefiets. Tel. 045-
-252523.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, bwj. '90, i.nw.st.,
’850,-. Tel. 045-461930.
Te k. gebruikte dames-en
herenfietsen. DAYTONA
shop, Maasstr. 3, Heerlen.
Te k. gebr. bromfietsen o.a.
Puch, Vespa en Honda
Scoopy Scooter. Onze
nieuwe Puch's nu voor
Dumpprijzen! DAYTONA
Shop, Maasstr. 3, Heerlen.
Te koop mooie Vespa CIAO,
1e eig. Tel. 04405-2634
(Frans).
Te k. 2x VESPA Ciao rood
met witte sterwielen met
helm en verzekering. Tel.
045-255128.
Te k. SNORBROMMER, vr.
pr. ’ 550,-; Yamaha DT, bwj
'91, vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-210461
Te koop Vespa CIAO, met
sterwielen. Tel. 045-217202
MTB Giant Track, 6 mnd.
oud; dames sportfiets Giant
Ramada, 7 versn. 3Vz mnd.
oud. Tel. 045-257311.
Te k. JONGENSFIETS 8-12
jr. en ping-pongtafel met
toebehoor. Tel. 045-256793
Te k. APRILIA ET 50, water-
gekoeld, zw./blauw, slechts
50 in heel Limburg. Vr.pr.

’ 3.250,-. 045-752594.
HONDA MT 5 met onderde-
len en verzekering. Tel.
045-259705.
Te k. VESPA Citta snorbr.;
Puch Maxi; Suzuki TSX
schakel, tel. 045-217927.
Te k. weg. behalen rijbewijs
exclusieve HONDA MTS,
bwj. '88, met verz., t.e.a.b.
Tel. 045-310749.
Te k. HONDA MB 8, bwj. '87
sterwielen of te ruil teg. Ves-
pa Ciao of Honda MTS.
Slakstr. 97, Hoensbroek.
De nieuwste Giant TERRA-
GO is binnen bij Rens Jans-
sen. Fin. mog. v.a. ’40,-
-p.mnd. Ganzeweide 54-56,
tel. 045-211486.
VESPA Ciao, bwj. '91, kl. wit
met sten/vielen, in nw.st., pr.
’950,-. Tel. 045-317396.
Concorde RACEFRAMES
tmet grote korting. Tweewie-
lers Feron Schimmert,
04404-1384.
Te k. een MEISJESFIETS
(communiefiets) plus cross-
fiets. Past. Albertsstr. 16
Puth.
BROMSCOOTER Peugeot
SC 50, ’3.995,- een parel-
tje van toptechnologie,
maak een proefrit bij Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.
SNORFIETS-SCOOTER
Rapido Peugeot ’ 3.395,-
Luxe en comfort van het
hoogste niveau. Kom hem
bekijken en maak een proef-
rit bij Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893. Donder-
dag na 13.00 uur gesloten.
:

Sport & Spel
G.V. Coriovallum vraagt met
spoed een verenigings-
LEIDER/STER voor jon-
genstumgroep. Inl. na 18.00
uur tel. 045-713849.

Vakantie en Rekreatie

■ Zeilen/Boten
Te k. JETSKI merk Kawasa-
ki JS 550, pr. ’4.000,- Tel.
045-310205 na 16.00 uur.
Fraaie LIGPLAATS in jacht-
haven bij Maastricht aange-
boden voor 1 a 2 jaar tegen
kostprijs. Tel. 043-431747.
Te koop stalen ZEILJACHT,
7.40 mtr., inboord diesel,
geheel compleet, i.z.g.st.
Tel. 043-254367.
Te k. rubber/pol. BOOT,
1988, 4.20m. 40 pk. John-
son, demontabel, trailer, i.z.
g.st. Tel . 04498-52432.
SPEEDKRUISER Inter Nor-
man 6.50 mtr, wit en witte
kap, nw. motor 115 Pk, met
powertrim b.b., zeer snel
plm. 70 km, 4 slaappl., keu-
ken en toilet, mcl. trailer,

’ 13.500,-. 045-313775.

Te koop SURFPLANK Fa-
natic Lite Bat; Art rad wing
5.8 m2steamer 5 en 3 High
Density (L); Fanatic Trapeze
(L) vr. pr. ’ 2.000,-, tel. 045-
-451165.

Overijssel
GIETHOORN, prachtig gel.
appartementen in centrum
dorp nabij het meer. Tevens
rondvaarten en botenver-
huur. Tel. 05216-1270.

Drenthe
Te huur luxe VAKANTIE-
WONING in bosrijke omg.,
met veel privecy. Tel.
05930-22141 na 18.00 u.

Noord Holland
Schoorl te huur 4-pers.
ZOMERWONING 200mvan
bos en duinen. Vrij voor 18.7
en na 22.8. Inl. 02209-3978.

Zeeland
Te h. vakantiehuisje 6-pers.
te OOST CAPELLE, vrij:
april (behalve Pasen); 10-05
tot 13-06; 27-06 tot 04-07;
september. Tel. 01184-
-18858 of 01184-79210.
Schouwen Duiveland Kerk-
werve, mini-camping "de
STER". Ook nog enkele sei-
zoenpl. vrij. 01110-16587

Te k. BÜRSTNER DeLuxe
480, zomer-wintercar. bwj.
'87, 5-pers. ringverw. badk.
en toilet, met nwe. voort,
type Monaco plus grondzeil,
pr. ’ 10.000,-. 045-273859.
PERLE 3-4-pers., '79, met
voort, en div. ace, vr.pr.

’ 2.900,-. Tel. 04492-5369.
TABBERT Comtesse 590,
bwj. '88, m. bung.voort. Alle
toebeh. 04406-42768.
Mooie STACARAVAN met
aanbouw. Camp. Heelder
Peel, Heel. Vaste prijs
’6.000,-. Tel. 046-525751.
De Olde CARAVAN bv Sit-
tard. Uw adres voor een
Wilk-Beyerland of Award
tour caravan. Voorkom te-
leurstelling als u een fijne
vakantie wilt beleven in een
Beyerland Sprinter-Vitesse-
Quartz Award of Wilk Cara-
van (nu reeds diverse inde-
lingen uitverkocht). Tevens
verhuur van nieuwe cara-
vans en vouwwagens. Een
uitgebreide onderdelen en
accessoires shop met diver-
se interessante aanbiedin-
gen. Voor service en kwali-
teit is uw adres Dr. Nolens-
laan 141, md. park nrd. Sit-
tard. Tel. 046-513634.

Te k. tourcaravan HOBBY, I.
4.60m, bwj. '86. Hoogen-
boschweg 1, Brunssum.
Te koop CARAVAN Mun-
sterland Luxus 400 HK m.
nw. voortent. 04450-1401.
Te k.a. STACARAVAN (9x
3m) en aangebouwde ve-
randa (9x3,5m) met tot. in-
boedel op vaste standplaats
in België. Inr. caravan:
woonk, eetk., keuken, 3
slpkms. en toilet. Veranda:
gr. woonged. en badkamer
Alles is omheind en bete-
geld. Tel. 046-526061.
Te koop HOBBY, luxe 420
T, 1991, plm. 6 mnd. oud,
badr., portta potti, voortent,
Isabella Ambassador met 1x
L frame. Tel. 04498-54664.
Te koop HOBBY Luxe 380
bwj. '88, eindkeuken, badr.,
Porta potti, luif. R. van Gel-
restr. 45, Nieuwstadt.
Te koop ALPENKREUZER
Luxe 8-pers., met voortent,
pr. ’ 1.300,-. 046-338758.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
STACARAVAN te koop, mcl.
vaste voort, en stal. Staanpl.
in België. Info: 045-411720.
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( van de oceaan een

Exclusieve Secretaire geheel bekleed met leder.
Nieuw uit Amerika: vervaardigd volgens traditioneel
procédé en uit de fijnste materialen. De unieke secretaire
met opzet is bekleed met handgekleurdrundieder dat een ~bladgoudopdruk kreeg volgens eeuwenoudeEngelse techniek. P****^-nTH---*^^---^^l Telefoon 0^750 1SmT"^
2 deuren, verschillende geheime lÉHfllilli^MlH Dl- t/m vn- 9-0° " 18.00 uur.

_____________________________ /pirzr^cj*^**^

Caravans/Tenten

Vouwwagens en Caravans
Trigano, Scout en Combi Camp; Eriba, Gruau en Predom.

Nu óók de Esterel VOUWCARAVAN! bij RIDDERBEKS
Riddgrbeks, Prinsenbn. 180,Koningsbosch. 04743-2213.

Caravan-lmport-Feijts
Vouwwagens

Alpen-Kreuzer
in drie kleuren-combinatie's v.a. ’ 5.195,-, compl. metluifel, keuken, voortent, binnententen, tafel, rugleuningen,
neuswiel, vaste deksel met imperiaal, reservewiel met

beugel en oplooprem.
Tour-caravans

Bürstner-Hobby-Knaus
Diverse aanbiedingen in overjarige tour-caravans met

extra korting tot ’ 2.000,-.
Voortenten:

Bürstner, Brand, Gerjak, Isabella, Trio.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade. Tel. 04492-1860.

Caravanshow Henk Cortie BV, Bürstner en Hobby
Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar.
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage
prijzen_Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914.

CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie met
persoonlijke service voor

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even

bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.
Te k. 6 TOURCARAVANS
2x Kip 4.70 mtr. bwj. '81
’5.250,-; Adria 3.10 mtr.
bwj. '79 ’2.000,-; Kip 4.30
mtr. bwj. '79 ’ 3.250,-; Dick-
son 3.90 mtr. bwj. '80
’2.500,-; Fendt 5.10 mtr.
bwj. '84, alle met kachel, ijs-
kast en voortent: 2 Vouwwa-
gens Trigano 6 persoons

’ 1.250,-p.st. 045-323178.

Sta-Caravans
Alleen de beste merken

nieuw en gebruikt, grootste
sortering tegen de laagste

prijs, ook chalets. Transp. uit
eigen beheer. De Bergjes,
caravans Schaapsbrug 2a,
Roggel Tel. 04749-5079

CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’ 200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Te koop 4/5 pers. caravan
MUSTERLAND 440 '83, i.z.
g.st. Tel. 045-725143.
Te koop chalet/CARAVAN
met aanbouw, toilet en dou-
che, op camping in België,
omg. Vaals, warm en koud
str. water, mooie staanpl.
Tel. 043-434229.

Te k. HOBBY Classic 430 Te k. JAMET Canion vouw-
TK, inb. toilet, voort. enz. 9- wagen 1990 geh. compl.,
'91. Tel. 04498-54390. ’ 5.500,-. Tel. 045-750834.
Te k. Hobby PRESTIGE 400
eindk. plus toiletr., voort.
1986. Tel. 046-581717.
Te k. vouw- kampeerwagen
merk COLTEL, pr. ’ 1.500,-
Tel. 045-353203.
Te k. 2 STACARAVANS
’650,- per 2. 04492-1822
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import. Wij openen de deur
van onze nieuwe winkel, en
dat merkt U. Alko-stab. of
SSK-kop. van ’575,- nu
’460,-; TV-antenne van
’lO7,- nu ’65,-; Aerotex
2 1/2 mtr. breed van ’34,50
nu ’29,50; Tenten Dorema'
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravanning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade/
Hoensbroek. Do-koopavond
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond

Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning Im-
port. Licht gewicht Carave-
lair caravans, 4m opbouw
mcl. koelkast vanaf 475 kg.
Bartels Caravanning Impor-
teur van LMC Munsterland/
Sprite/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade hertstel aan
oude merken. Caravan ac-
cessoires shop met plm.
5.000 artikelen. Bartels Ca-
ravanning Import. Hommer-
terweg 256, Amstenrade
Hoensbroek. Tel. 04492-
-1870. Do koopavond.

Huren is goedkoper!! Fa.
Stiphout, verhuur van luxe
2-5-pers. nieuwe TOUR-
CARAVANS. Voor info/fol-
der 04750-31698.
CARAVAN Tabbert te koop,
met veel extra's, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-213812.
3 a 4 pers. lichtgew. TOUR-
CARAVAN Predom NNT
126 gew. 500 kg, geheel po-
lyester, bwj. '89, ijskast en
nw. voortent, pr. ’ 5.700,-,
i.st.v. nw. Tel. 045-323178.

Duitsland

Hallo Vakantievrienden!
Omgeven door wijnbergen bevindt zich ons pensionhuis
"MOSELLA". Alle kamers hebben douchew.c. en balkon.
Eigen wijnteelt met kelder waar u kunt proeven.

Familie Herbert Scheid, 5581 St. Aldegund/Mosel.
Gaarne folder aanvragen. Tel. 09-496542.2991.

Eigen aanlegplaats en bootslee a.d. Moezel.
Piccolo's in het Limburgs Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE- Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Campers
Te k. CAMPER, bwj. '89, i.st
v.nw. Tel. 045-229480.

' Spanje i■ |

Tossa de Mar
Spanje 80 km v. Barcelona .
te huur luxe appartement

met zwembad en zeezicht. <
Tel. 043-620222. |
I

Campers i
Nieuw!!! Camperverzekering

Gebruik de volledige No-Claim korting van Uw personen- (
auto óók op Uw Camperpremie. Uitstekende voorwaarden ;

o.a. eigen hulpdienst - gratis taxatie - mog. tot verhuur -pannepas enz. Voor meer inf. 04405-3960.
M. ÜBAGS Assurantiën. -Grote campershow
Brabants weekend 13-14 en 15 maart. .
Lord Munsterland en Dethleff campers

Zowel verhuur als verkoop.
Openingstijden van 9.00-21.00 uur.

Onder genot van een hapje en een drankje.
Hoog Campers, Middelweg 12, Nieuwkuyk. 04108-17129. ï

FABRIEKSCAMPER, merk
Fleetwood, 4-pers., w. en k.
water, douche, oven, afz.
kap, ijsk., verw., fietsrek, an-
tenne. Tel. 04405-2300.

Te huur kamper- en cara-
vanstalling. Bouwen, ver-
koop, huur en verhuur kam-
peerwagens. Motorhomes
JACOBS Hommerterweg
278, Amstenrade. Tel.
04492-2942.
Te h. CAMPERS van DM
80,- tot DM 300,-, 6 ver-
schillende modellen ter be-
schikking Lux-Mobil. Tel.
0949-24073087 of 0949-
-245143430.
Te k. CAMPER Citroen HY-
Bus, i.z.g.st., met voort.,

’ 9.500,-. Tel. 045-242692.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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. MERCEDES 406 D~
Camper, nieuw inger. met
koelkast 12V, 220Ven gas,
kookpl., wc. en vaste slaap-
plaatsen, t.e.a.b. Te bez.
Akerstr. Nrd. 348a, Hoens-
broek. Tel. 045-224123.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Te koop Fiat CAMPER type
242 Diesel, gr. kenteken,
moet iets aan gedaan wor-
den. koopje! 045-223375.
Te h. 4-6 pers. nieuwe
KAMPEERAUTO'S va.

’ 725,- p.w. Hoogseizoen
nog enkele weken vrij. 045-
-216476 b.g.g. 04492-3311.
Te huur nieuwe LAIKA-
CAMPERS Beßo-Reisemo-
bile. Tel. 0949/2406/62414.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan- ï
ten, raskippen, duiven en t
papegaaien. Alle hoenders, J
hofdieren. Klein America v
Achel(B) 09-32-11644489 1
De grootste KENNEL van "-Limburg. Alle jonge ras- .
hondjes. Meer dan 60 ras- £sen plus gar. en tatoeage, p
Kl.America, Th.Watsonln 34 *j
Achel(B). 09-3211644489 ■Zond. open maand. gesl.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN. :
Tel. 09-32.11715340. ,
BOEMERS, yorksterr. ruw- (
harige tekkels, perz. katjes. "Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237. |
Te koop Golden RETRIE-
VERPUPS roet stamboom, ;
ingeënt en ontwormd. Tel. ■04113-2678 b.g.g. 1403. <— lTe k. Afghaanse WIND-
HONDENPUPS, stamb., in-
geënt en ontw. 045-458980. 'Te koop PUPS van Heide- j
wachtels, Golden Retnevers ,
Collies, Poedels, Malthezers j
en bastaardhonden. Tel. .
04958-92851. ■
Te koop PUPS Yorkshire- ,
terriërs. Musketruwe 67C, i
Maastricht. Tel. 043-476143
of 479190. "HONDENSCHOOL Leym- j
bourgh start weer met
nieuwe gehoorzaamheids-
cursussen voor u en uw
hond. Infotev. aanmeldings- ■avond op woensdag 25
maart, aanv. 20.00 uur, in .
Manege 't Edele Ros te I
Genhout, gem. Beck. Voor (
tel.info 043-649519. :
Te k. raskatten, KARTHUI- i
ZERS, geb. 08-01-92, in- <geënt en ontw. met stamb.
Anjelierstr. 69, Heerlen j
(Nieuw Einde).
Te koop rode pers, KATER, \
2 jr. oud, gecast, met stam- \boom. Anjelierstr. 69, Hrln.
Langh. TECKELS, 8 wkn.
met stamb. enz. Kennel van
Dackelhaus, 046-515951.
Te k. JACK-RUSSELPUPS,
2- en 3-kleur, ingeënt en
ontwormd. 04976-42524.
Schotse COLLIE pups 7
wkn., ingeënt en ontwormd.
Tel. 04992-3166. "Te koop Romanov SCHAAP
met lammeren. Tel. 04406- ;
12284. !
Te k. Duitse HERDERPUPS I
stamb., ingeënt, getat. ontw. I
Tel. 04493-1609 of 3749. :
Te koop jonge KONIJNEN. I
045-751715. ,
Te k. jonge Golden RE- 'TRIEVERS, ingeënt en 'ontwormd, met stamboom, i
Tel. 04138-72343. I
DWERGSCHNAUZERS
met stamboom, ontw., ing., i
tat., 8 wkn. oud. Nusterweg I
44, Sittard. 046-514659.
Jonge WHIPPET's te koop,
4 maanden oud. Tel. 045-
-750465.
Te k. zwarte, witte en grijze
DWERGPOEDELS met
stamboom, tel 04750-16590
LABRADOR retriever te k.,
lief, aanhankelijk, 8 mnd oud
04493-4844 na 18 uur.
Duitse Herder KENNEL
biedt te koop aan: teefje, 4
mnd oud, kl. zwart/bruin,
HD-vrij, gefokt op schoon-
heid/karakter 045-241610
Te k. PUPS, 8 wkn. oud,
Duitse Wachtels, Heide-
wachtels, ontw. en geënt.
Tel. 04406-40221.
Te k. 3 mnd oud BULL-
TERRIER, teef met stam-
boom, tel. 045-222084
Weg. omst.heden langhari-
ge Schotse COLLIE te koop.
Tel. 045-726184.
Goed tehuis gezocht voor
Duitse DOG, reu, 14 mnd.
oud, kan 's-nachts niet bui-
ten. Tel. 04454-5666.

Te k. Engelse Staffert
BULL-TERRIÈRPUPS met
stamboom. Tel. 045-213401
Te k. minipaardje, hengst en
MERRIE, bijna 1 jr. oud,
bruin en vos. Geleenstr. 6,
M.geleen. 046-521522.
Te k. BERNER-SENNEN
pups en Dalmatische pups
met stamb. Tel. 08866-2483
Te k. golden RETRIEVERS

«pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
Wegens omstandigh. goed
tehuis gez. voor BOBTAIL
reu, I/2 jr. oud. Tel. 046-
-514084, na 17.00 uur.
Te k. blonde BOUVIER-
PUPS ingeënt en ontw., pr.

’ 500,-. Tegen pensionkos-
ten af te halen Bouvierpup 4
mnd. oud. Inl. 04749-1291.
Te k. 2 jonge CHIWAWA'S 9
weken oud, teefjes. Tel.
046-377126.

__^

AQUARIUM 1.30x0.40x0.40
mtr. met eiken omb., compl.,
’350,-. Tel. 045-218744.

VoorPiccolo's zie

Te koop tamme sprekende
PAPEGAAI en Boemer-
hondje. Tel. 045-321231

Mode Totaal
Te koop witte BRUIDSJURK
apart model maat 38-40. vr. "pr^ 400,-. Tel 045-327471.
OORBELLEN 1600 paar

’ 250,-; 500 de luxe ’ 250,-;
haarmode 600 st. ’ 150,-;
kett./br./armb. assort. 600 st.
’150,-; monsterpakket v.a
’150,-. Incl. BTW en verz.
kosten. 04750-26305.
Te k. BRUIDSJURK met
open rug en toebeh. mt. 38.
Tel. 045-212346. ; ■Te koop BRUIDSJURK
maat 42/44, prijs ’ 800.-.
Tel. 045-321815. "*Te koop witte moderne
BRUIDSJURK, m. 38, vr.pr.

’ 600,-. Tel. 046-525941.
Baby en Kleuter

Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, lichtblauw, ’ 200,-. Tel.
045-272535.
Te koop BABYKLEERTJESt-
t/m mt. 86, in een koop-7
’50,-; draagzak ’ 15.--I -wipstoeltje ’15,-. Tel. 045-T
711362.

KapperCosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod. *Tel. 04923-62939 of 66561.

Radio e.d.
Te koop Kenwood UD-7
MIDISET, 7 mnd. oud. Tel.
045-257311.

Computers
Te k. BEDRIJFSCOMP. van
’15.000,- nu ’2.000,-.
045-230393, 19 en 20 uur
COMPUTER 386-SX, 16
Mhz, IMb, 1.2/1.44 FDD, 32
Mb, VGA 512 Kb en kleuren
monitor, co-prac., pr.n.ot.k.
Tel. 04498-57081.
COMMODORE PC-1 3.5 en
5.25 drive, compl. met boe-
ken en veel softw. Tel. 045-
-225515 (na 18.00 uur).
Te koop PC/KT 640 Kb
Ram, 30 Mb hdd en 720 Kb
Fdd, EGA-kleurenmonitor
en muis, vr.pr. ’1.295,-.
Tel. 045-750491.
COMPUTER C64 mcl. disk-
dr., FC3, printer (Com. MPS
1200) en alle toebeh.,

’ 600,-. Tel. 045-252047.
1

Huish. artikelen
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasaut.

’ 175,-. 045-725595.
FORNUIS elektr. en kook-
plaatgrill en afzuigkap (Ros-
well), a.nw. Koopje. Ganze-
weide 221, Heerlerheide.

Verzamelingen
Te koop gevraagd POST-
ZEGELS en munten. Tel.
04750-26305.
MARKLIN grote verzame-
ling aangeboden, met toe-
behoren, ook Faller auto-
baan etc. Tel. 046-511968.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368,
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Gebr. SWINKELS zijn vef-
huisd naar De Beitel 74,"
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer metalen. 045-422025.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.
Gevraagd de 2-delige
SCHILDERSBOEKEN Van
Pieter Scheen. Tel. 070-
-38945433638667.
Te koop gevraagd spelende
en DEFECTE KTV'S v.a.
1982. Tel. 045-213432
Te koop gevr. W.C WAGEN
of container, opknappen
geen bezwaar. Info 045-
-318693'fax 045-310848.

Opleidingen

Tekenen en schilderen in
de Provence
Zuid-Frankrijk juni '92

in de omgeving van Aries
Voor informatie

Hubert Bour, 045-714546.

Spaanse les
Voor beginners, gevorder-

den en conversatie. In
groepjes of individueel.

Tel. 045-418971.
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 zaterdagcursus chauf-
feursdiploma 28-3-92.
verder pagina 46
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Opleidingen
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Wili u meer weten over:
' De mogelijkheden- en onmogelijkheden van de PC?

* De inhoud en doelstelling cursus: tekstverwerking
(WordPerfect), typen, database, MS-DOS?

* Privé- of bedrijfscursussen?
" Rijkserkende diploma's? enz. enz.

KOM DAN NAAR ONZE

OPEN DAG
OP ZONDAG 15 MAART van 11.00-15.00 uur.

U vindt ons instituut in de:
Eisenhowerstraat 5 te Brunssum (Nrd)

«■>' Of bel: 045 - 228094 b.g.g. 045 - 258574
©PEN dag. Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg

*ÏSB, Heerlen, 14 maart van
uur.

pPEN dag, Ivo Mavo Kon.
.Beatrix. Schaesbergerweg
56, Heerlen, 14 maart van
-11.00-14.00 uur.

Hulp/begeleiding/bijles in
zes TALEN door ervaren
docent. 045-317161.

VAARBEWIJS! Vaarschool
Snijders. Voor ml. Korvet-
weg 14, Maastricht. Tel.
043-633034.

Rijles

Duizenden doen examen
op de Ned. Antillen ( alle cat.)
Nu kan het nog! (rechtsgeldig). Bel snel voor info:

Caribbean-Sunset. Tel. 043-212251.
ledere zondag spreekuur in Hotel Stadion

Geleen van 15.00 tot 17.00 uur.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
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-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 Of 4666535.

! Haal uw rijbewijs voor auto
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn.
motor in 8 dgn. of 3 wkn.
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn
met aanhangwagen in 10
dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopl. A-B C-D en alle
chauffeursdiploma's. Duur:
plusm. 8 wkn.' voor ml. Bo-
vag-erk. verkeersschool
Theo v. Bentum 045-
-217487 in Hoensbroek.

Huwelijk/Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ouder
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon-
nen voor ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek 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.
Zoek(t) u/jij een VRIEND-
(IN)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
Aachener (43), gelernter
Lehrer, möchte gem junge
Liraburger kennen lemen.
,Jan Botho Nagel, Vereinstr.
n,- D-5100 Aachen. Tel.
0949-24126778 (Nahe Hbf)
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastr.-Ophoven
f Sittard, organ. iedere zon-
flaö* dans- en contactavond.
Bew. verpl. 046-747962.
VROUW zkt. vrienden v.a.
Ütf jr. om langd. vriendschap
op te bouwen. 046-581465.
Lieve j. VROUW met 2 lieve
dochters 3 en 1 jr. zoekt
Spontane huiselijke man die
graag een keer op stap gaat
6n een lieve vader voor de
Kinderen wil zijn. Br.o.nr.
8-0871, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Goed uitz. j. MAN 29 jr. ge-
sch, won. met dochter 4 jr.
pel. langs deze onsymph.
weg. vrouw die 't alleen zijn
pok moe is lft. v. 25-32jr. 1
Kind uiter. geen bezw. Br. m.
foto o.e.r. Br.o.nr. B-1053,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Man, begin 40, 1.70m, wat
verlegen en vooral wat ei-
genzinnig, goede maat-
schap, positie (ac), zoekt
kennismaking met jonge
VROUW (tot 35 j.) van goed
niveau, een opgewekt ka-
rakter alsmede een enigs-
zins donker uiterlijk. Doel:
huwelijk en gezin. Br.o.nr. i
B-0905, L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen. .
Man plm. 50 jr., zeer sportief
zoekt blonde VROUW plm.
40 jr. voor LAT-relatie. Br.
met foto, altijd antwoord. Br.
o.nr. B-0890 L.D. Postbus .
2610, 6401 DC Heerlen. I

1
Wed. 67 jr., financ. onafh., ,
eigen huis, zkt. kennisma- ;
king met nette HEER voor
vaste vriendschap/rel. Br.o. 'nr. B-0932, LD, Postbus !
2610, 6401 DC Heerlen.
Nette wed. volslank, 58 jr. 'zacht karakter, z.s.k.m. lieve 'spont. MAN lft. tot 61 jr. om ]
samen nog iets van het le- 'ven te maken. Br.o.nr. B- .
0941, LD. Postbus 2610, '6401 DC Heerlen. i
Huiselijke MAN, 36 jr, ge- I
scheiden, tenger postuur,
energiek en eigen baas. 1
Hobby's: wandelen, reizen I
en af en toe eens uitgaan. .
Zoekt: spontane vrouw 30-
-36 jr MBO-niveau, kinderen .
geen bezwaar, om een ge- "zellig gezinsleven op te ,
bouwen. Lijkt het je iets rea-
geer dan liefst met recente
pasfoto o.nr. B-0885 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC, !
Heerlen

Jongen 23 jr. zkm leuk
MEISJE om samen v. alles
te ondernemen. Br.m.foto
Br.o.nr. B-0738, LD Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jongeman 37 jr. zoekt ken-
nism. met JONGEVROUW,
30-40 jr. voor rel. Br.o.nr.
B-0875 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Beschaafde heer zoekt ken-
nis met leuke DAME om sa-
men een relatie op te bou-
wen. Br.o.nr. B-0855 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Lange sportieve man, 39,
administratief medewerker,
huiselijk, vriendelijk, even-
wichtig, liefh. zwemmen,
tennis, fietsen, joggen, va-
kanties zoekt VRIENDIN
zonder kinderen om t.z.t.
een gezin te stichten. Zij:
zachtaardig/sportief, goede
alg. ontw. tot plusm. 36 jr.
Br.o.nr. B-0961, L.D. Post-
bus 2601, 6401 DC Heerlen.

Jonge man 31 jr. gesch.
zoekt langs deze weg leuke
symphatieke jonge vrouw tot
35 jr. Kind geen bezwaar,
geen uitg.type. Br.o.nr.
B-0982, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Man 37 jaar z.k.m. lieve eer-
lijke VROUW plm. 34-38 jr.
Br.o.nr. B-0984, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Welke serieuze DAME wil
met mij, 70 jaar, nog iets van
het leven maken? Br.o.nr.
B-1038, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Zakenechtpaar 43 en 45
jr. zoeken leuk ECHTPAAR,
als echte vrienden voor het
leven, omg. Hrl. Br.o.nr.
B-1047, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
MOD. j.vr. 40jr. gesch., zkt
leuke man Ifst m. foto. Br.o.
nr. B-1050, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg
en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze?

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster.
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 zonderreden Nederlands grootste relatieburo.

Liefde op het eerste gezicht
Komt vaker voor dan je denkt.

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

STG. MENS EN RELATIE
Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief.

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

Bel de Vakman
Wij verzorgen voor u

stomen van glas en sierwerk
specialist in alle voorkomende bestratingen.
Fa. Stubbe, Hoensbroek. Tel. 045-222979.

STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Chassis of koperrot of AF-
GEKEURD, bel dan 045-
-251872.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.

Auto afgekeurd!
Chassisbalk of vloer door-
geroest? Bel: 045-251872

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.

Wonen Totaal

Te k. blank eiken robuuste
EETHOEK met 6 stoelen,
br. 81 I. 2m, nw.pr. ’ 5.000,-
Nu ’ 1.350,-, als nieuw;
blank eiken mimiset, ’ 125,-
Tel. 045-273627.

Te koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS in modern
en klassiek, voor de helft
v.d. prijs. Te bevr: Plan Keu-
kens bv, Rijksweg 21, Gul-
pen. 04450-2490.

/Voor 'n swingend voorjaar .Nv
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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.

Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Moderne grijze hoekkeuken
normale prijs ’ 8.543,-; Hom prijs ’ 6.598,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Mooie kunststof parelmoer

hoekkeuken
Normale prijs ’ 9524,-; Hom prijs ’ 7.898,-

Nu slechts ’ 2.498,-
Uiterst komplete eiken

hoekkeuken
normale prijs ’ 10.263,-; Hom prijs ’ 7.798,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Etna inbouw gaskookplaat

met vonkontsteking, type 010 VBM
normale prijs ’ 665,-; Hom prijs’ 469,-

Nu slechts ’ 248,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Witte Design
Keuken

2.70 cm. mcl. app.
AKTIEPRIJS: ’ 3.500,-.

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein.

Heerlen. Tel. 045-717555.

Eiken Keukens
2.70 cm. 4kleuren, mcl. app.

AKTIEPRIJS: ’ 4.600,-.
VOSSEN KEUKENS

Eikenderweg 77.
Tel. 045-717555.
Nog enkele luxe
Showroom
Keukens

met 50-60% korting
VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% KORTING

VOSSEN KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein en

Eikenderweg 77 Heerlen.
Te k. donkerbruine KAST
voor in de woonkamer. Tel.
04492-5001.
Te koop weg. omst. luxe u-
vormige -essenbeige KEU-
KEN. Geheel compleet met
diverse hoge kasten en luxe
inbouwapparatuur. Prijs n.o.
t.k. Te bevr.: Plan Keukens
b.v, Rijksweg 21, Gulpen.
04450-2490
Mooi gestoff. grenen BANK-
STEL 3-2-1 zits, vr.pr.

’ 350,-. Tel. 045-416660.
Te koop HANGLAMP mes-
sing met glazen kap. Ech-
terstr. 41, Echt.
Massief eiken TV-KAST en
eiken wandkast, clemente,
gaskookplaat en vert. lamel-
len, betamax video. Te be-
zicht. zaterdag van 12.00-
-16.00 uur. Olaf Palmestr.
19, Hoensbroek.
Luxe Engelse ZITHOEK met
salontafel ’ 750,-. Eettafel
eik. ’200,-. Nw. electr. for-
nuis met oven ’350,-. Tel.
045-455947.
MASSIEF eiken; 8 hoekige
salontafel, 8 cm blad, 110
cm doorsnee; 1 boeren
Duitse kast 160x180x50 cm,
2-drs. en 2 bladen; 3 bijzet-
tafeltjes. 045-413317.
Barok UITTREKTAFEL met
4 stoelen te koop, i.z.g.st.
Tel. 045-411067.

Te koop donker eiken
BROODKAST ’BOO,-; oud
eiken dressoir ’450,-; 4
eetkamerstoelen ’ 125,-; 4
eiken omastoelen ’ 200,-;
2-zits bank Gobelinstof
f 200,-. Tel. 045-753149.

TRADERS Maastricht, cu-
riosa, gips beelden, antiek,
ijskasten, bankstellen, kort-
om alles om uw huis perfekt
in te richten, en dat tegen
zeer lage prijzen! Elke dag
nieuwe aanvoer. Bezorging
mog. Heggenstr. 16, Maas-
tricht (zijstr. St. Amorsplein).
Tel. 043-210830.
Te k. STEREOTOREN Akai;
wit buro; 1 pers. wit stalen
bed. Tel. 045-327471.
Te k. zeer fraaie EETKA-
MERTAFEL modern ont-
werp, rond glazen blad,
doorsnee 1.70m, wit stalen
frame, t.e.a.b. 045-427141.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. HOEKKEUKEN (340x
240 cm) met oven, koelkast,
fornuis. Tel. 04406-41524
Te koop 2-pers. SLAAP-
KAMER, geh. compl., i.g.st.,
kl. bruin, tel. 045-750085.
KEUKENRENOVATIE:
vern. v. app. werkbl. spoelb.
etc. Uw specialist: Vossen-
Keukens, Eikenderweg 77,
en' Kerkplein Glaspaleis
Heerlen. Tel. 045-717555.
Eiken KAST te k., hxbrxd
200x240x43 cm, pr.n.o.t.k.
Bel na 15 uur 045-414895
HUISBAR, 10-15 personen;
3 smeedijzeren, met leder
bekleden barkrukken, spot-
prijs ’ 975,-. Mareheiweg
22, Klimmen-Ter Maar, tel.
04459-1331
Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1 met rundleren
kuipkussens ’3.175,-. in
nieuw staat, nw.pr. ’ 5.600,-
-10 mnd oud. 045-323830.
Te koop 2 staande KLOK-
KEN, 3 hangende klokken; 2
ridderstoelen; leren bankstel
3-1-1 zits met salontafel;
ant. jachtkast; grote spiegel-
kast; uitschuifb. tafel met 4
stoelen van opgelegd hout;
oud Fries allesstokertje;
groot schilderij (1.50x1.20)
voorst, zeeslag met zware
lijst; bandrecorder type
N4510 met toebeh.; div.
lampjes hang/schemerlamp;
2 opgezette vogels; staande
lectuurbak/schemerlamp in
een. Herenweg 286, Heer-
len. Tel. 045-224172 (grote
weg HeerlerVßrunssum).
Te koop luxe gepostfor-
meerde EETHOEK in mo-
dern grijs/wit 2.50x1.00 met
6 stoelen, van ’ 3.500,-
-voor ’ 1.250,-. Te bevr.
Plan Keukens b.v., Rijksweg
21, Gulpen. 04450-2490.
Te k. eiken KAST br. 2.50m,
pr. ’ 950,-. Tel. 045-723215
Omaslpk. ’375,- eik. EETH
’375,-; eik. bankst. ’350,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Umbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huur pr. ’ 50,- p/wk. Bez. en
pl. ’20,-. Inl. 045-312956.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Video

Draadloze telefoons
25 verschillende modellen uit voorraad leverbaar

met beveiliging v.a. ’ 139,-. Foto-Video De La Haye,
Nieuwstraat 3, (centrum) Hoensbroek. Tel. 045-211875.

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
JVC kleuren TV

AVS-280, stereo, teletekst, 70 cm beeld, kompleet met
afstandsbediening

geen ’ 2.199,- of ’ 1.899,- maar

’1.198,-
Portable kleuren TV

CEP 3021, met teletekst, kompleet met afstandsbediening
geen ’ 899,- of ’ 698,- maar

’ 498,-
Sony portable compactdisc speler

D 66, programmeerbaar
geen ’ 599,- of ’ 498,- maar

’ 298,-
Aristona Hifi midi-set

ST 519, kompleet met boxen, platenspeler, tuner, casette-
deck en versterker in één

geen ’ 598,- of ’ 499,- maar

’ 298,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

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.
AFSTANDSBEDIENINGEN
voor uw TV ’85,-. E en E
Electronica. 045-231340.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's en def. VHS-vi-
deo's vanaf '83 (typenr. ver-
melden) en def. Nintendc
spelcomp. Tel. 045-723712.

■ Goede KLEUREN TV's met
i gar. Philips grootb. v.a.
I’ 125,-. Zeer recente TV's.

' Reeds 25 jr. TV-occ.centr.
!" Geel, Grasbroekerweg 25,

Heerlen. 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.: ’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV;FRANK BV, Bokstr. 33. Heerlerheide. 045-213432.-Piccolo's in het Limburgs

)Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.
Hoge kortingen op

showroom-modellen
o.a. Boley, Helex, Jotul, Morso, Oxford

Graus Exclusieve open haarden
Centrum Cocarde Valkenburg. Tel. 04406-15400.

Open dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur.
Zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

Kachelspeciaalzaak, alle KACHELS, opruiming, hon-
hulpstukken en aanverw. ar- derden guldens voordeel,
tikelen. REKER, Kluis 28, De Kachelsmid, Walem 21,
Geleen. Tel. 046-740785. Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. 2 GASHAARDEN met Te k. mooie KOLENKA-
kooltjes; ijskast i.z.g.st. Tel. CHEL. Prinssenstr. 32
045-210614. Schaesberg.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Oberkramer orkest GRENZLAND EXPRESS vr. met spoed
Toetsenist/accordeonist

Tel. 045-414778/418241.

Roland SC 55 Soundmodule
inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!!

Uit voorraad leverbaar!!
PC bezitters opgelet

De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 401
midi-interface: ’ 1.295,- !! (’45,- per maand).

Alles voorradig en demonstratieklaar.

l ' Donderdag koopavond

Wie druftü!
Gez. zangeres

(o.a. rap-muziek)
voor unieke band met

moderne funky muziekstijl
van de jaren '90.

Tel. 045-721684 (Paul)/
045-442142 (Mark).

Piano te koop
prijs ’ 1.250,-.

Tel. 046-376000.- Gez. DRUMMER en party-
animal (a la D.-L Roth) m.
red.stem, v. (hard)rockbank.

[ Later eig. nmrs. evt. prof.,
goed instelling 1e vereiste!!
Tel. 04405-2048.
Organist gezocht voor TRIO-tfst. met zang. 045-417508.
Te k. Yamaha KEYBOARD
PRS 3500, 3 jr. gar., pr.

’ 750,-. Pres. Rooseveltstr.
31, Schinveld. Tel. 045-
-252774.
Gevr. DRUMMER met zang
voor trio. Tel. 04492-2457.

YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Ben jij ook, net als ik een be-
ginnend muzikant (plm. 2 jr.
gitaar) en wil je ook wal
meer ervaring opdoen dooi
samen te spelen. Ik zoek nl.
m/vr (solo) GITARIST, bas-
sist, drummer en zanger di€
van "Underground" gitaar-
muziek houden (geen hard-
rock/heavy metal), en in de
omgeving van Brunssurr
wonen. Interesse? Bel dan
na 18.00 uur en zaterdag
van 09.00-18.00 uur 045-
-250570 (Patrick).
PIANO'S te koop en te huur
Tevens stemmen J. Somers
& Zn pianohandel, Akerstr
82, Hrl. Tel. 045-713751.

Te koop goed onderhouden
Duitse PIANO. Tel. 045-
-316782.
KEYBOARD Tujiha F 2100,
’750,-. Tel. 045-230831.
WIL BEVERS Saxofoons.
Voor nieuwe en gebruikte
saxofoons. Huren is ook
mogelijk. Tevens uw adres
voor reparatie, revisie, ac-
cessoires. Marktstr.l9 Linne
Tel. 04746-4976. Open wo.
en do. van 9.00 tot 12.00 uur
Vr. en za. van 9.00 - 17.00u.
Te koop 1 paar Bose BO-
XEN ’ 150,-; versterker
Sherwood ’ 200,-; tapedeck
Technics 2 koppen ’250,-.
045-418735 na 17.00uur

Te k. PIANO nw.pr ’9»
z.g.a.nw., pr.n.o.t.k.
045-351543. __^

Bassist en drummer zw
MUZIKANTEN voor sej
se top-40 band. Tel. '725531. I
Te k. SYNTHESIZER ?
i.z.g.st. evt. met Ataii!
ware ’ 1.975,-. Tarwe!»
Heerlerbaan 045-4118Q7J
Rock & Roll DRUMMEfI]
iemand die dit worden 1
gezocht. Bel. 04492-53gÜ
PIANOLES: gedipt (4
(DM en UM) heeft ]
plaats voor leerlingen,!
beginners tot ver-gevo"i
den. Bel. 045-716061. J

Kunst en Antiek

Antiekhal Palmen-Heynen
Langs de Hey 9, Sittard

Industriepark Noord 046-51070jj
Antiekbeurs

in de
Rodahal

onder auspiciën van het Ned. Antiquairs Gilde
Zaterdag 14 maart

14.00-22.00 uur
Zondag 15 maart
11.00-18.00 uur

Org.buro Bezemer
Info.: tel. 01612-20151. _^s

De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.

Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.

Hebt u hart voor uw waarde-
volle antieke KLOK? Bel dan
voor reparaties/taxaties en
vrijbl. advies. Hans Tanis
04754-85026 Antieke klok-
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA
Echt

ANTIEK in heel Europa ver-
zameld biedt U Wijshoff An-
tiques, Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum.
1.500 m 2showroom. Tel.
045-211976. Geopend:
dond., vrijd. en zaterdag.

AntBOUWMATERIAL;
Dohmen, KlimmenderstfJ
Klimmen. Tel. 04405-2*.
Tev. verkoop van klein'
tiek, tuindecoraties, ma^ren schouwen en hekwgjÜ--
Bretonse KAST te koop 'n.o.t.k. Tel. 045-464322^j
Te k. antieke SLAAPJ?MER massief eiken, Wj
kast met spiegels, was»j
2 nachtkastjes, in prad*
staat met nieuw m*^Prijs ’ 3.600-. Tevens «Jeiken, hoog model bed, "
nieuw matras, ’ 900,-- ,
bevr. Bovenste Puth
Puth, na 16 uur. /

Te k. antieke eiken SLM
KAMER, geheel comp-*'
Tel. 045-321645. A
Te koop antieke 3-tó*j
COMMODE Biederre
grenen. Tel. 045-25731^

BraderieënMarkten

MECC Vrijmarkt te Maastricht
Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur.

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snufte^
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen W

Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel 01640-57521.

Snuffelmarkt
Dr. Haubenln. 87, Maas-
mechelen, België. Zondag
open van 10-18 u. en van
10-12 u. Gratis toegang.

Fair Play met orkest
Hulsbergse vrije PAAS-

' MARKT 2e Paasdag. Er zin
nog diverse plaatsingsmo-

' gelijkheden. 04405-3031.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KNIP UIT!! Te huur
molen en nieuw luchtkus5"

Tel. 045-315378. _y
MARKTLIJST 1992, t
vakblad voor de marktWj
man of -vrouw. Info <K
4.000 jaarmarkten, br^rieën, weekmarkten
Het marktséizoen b&r.
spoedig. Bestel dus nuj
rekt uw jaarat-onnen*?,
’6O,- mcl. WA-verzek. |P

085-459031. j

Diversen .
MIGRAINETHERAPIE

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten-
Eerste kennismaking, mcl. behandeling, kostenloos.

Per behandeling v.a. ’ 59,-.
Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur.

Telefoon 09.49.2456.3264. s

Bruidsgalerij "Marianne"
Stel zelf uw eigen bruids- of communiejurk samen na^

eigen droomwens. Redelijke prijs, vakkundig advies-

" Vrijblijvende info. 045-211571.
Hallo handelaren. Te k.- T-SHIRTS, top kw., dubb.

" gestikt, 140 gr., 8 modekleu-
" ren a ’ 3,50; badjassen lust-. vast, 6 kleuren a ’ 24,60;
" herentruien 30/70 kw. a

’ 16,-; herenhemden; Solin-
" gen bestekken en vele an-

dere artikelen. Onze show-
room is open do en vr van
10.00-17.00 uur. Kom eens
kijken bij Schmeiko Ned. b.v
Ridderlaan 20, Pey-Echt.
Tel. 04754-87502 of fax
04754-88013.
OPEN dag. Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van
11.00-14.00 uur.
OPEN dag, Ivo Mavo Kon.
Beatrix, Schaesbergerweg
58, Heerlen, 14 maart van

" 11.00-14.00 uur..
Let op nieuw! Manicure en
ontspanningsmassage, dag.
zonder afspr. 045-351555.
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Te k. prof. metaal DETEC-
TOR merk Fisher 1266X, 7
mnd oud, z.g.a.n. Tel.
04492-5542 na 18 uur

Te koop rijdend BURJ
met koeling, i.z.g.st., f®*'
Tel. 045-216538. _^y
Mobiele AGGREGAT^benzine en diesel 50 hz^,
85 KVA, 220/380 V, ex-leg

’ 1.500,- tot ’ 8.500,-- LI
v.d. Biggelaar, Gemert.
04923-61953. _^
Aangeb. weg. aansar*
CD'S 300 SINGELTJE
’175,-; 200 Ip's j\_\
Tev. 12 oude lepeltjes K
beeltenis van Elvis Pff^’6O,- en 6 van ons
ningshuis ’30,-. Tel. °' \
3894543/3638667. _y^

Te k. 85 paar SKISCH<#
NEN nieuw t/m mt. 42,
pr. ’2.500,-; 1200 BraWj
bont lampekappen nieu^,
maten vaste pr. ’ 2.40%
220 schooltassen ook opa
rug te dragen, (heel moj'
vaste pr. ’1.750,-; 100 \lettassen (Axe) kl. z**,,
nieuw, ’ 500,-; badzout Cj
jes rood en blauw 1000
vaste pr. ’750,-; r«
neemprijzen. Tel. "
753674 Of 743467. ✓

Invullen BELASTIN?
FORMULIER. Tel. °*250583. J

06-llJnen
Erotel 06

Erotel
dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

; Afspraakje?!
In kort tijd regelt de

computer voor jou een
afspraak, ’ 1,- pm

06-320.331.40

Zedeloos live
: Gratis rollebollen op de

aparte lijn.r 06-320.330.72 -75 et p/m

i Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

! 06-320.320.14
i

] Bel je me- Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.: 06-320.322.23 - 100et o/m

Ze geeft Jzichzelf, haar adres en n"r

telefoonnummer bloot. 06"
96.85- 100ctp/rn^|

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep 1/-^

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639.
Uve Discreet 06-320.325-^Onervaren 06-320.323. 1U

Call-Me 100 cpm_^x

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-96*€

hetro meisje 06-320.320""
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08 -

buurvrouwtje 06-320.323-""
Live Box 06-320.324.0-L

Melden Box 06-320.325-0°
Meisje 06-320.330.70

’l.-p/min
Aanbid je MEESTERES!
doet je handboeien om! 5

50 cpm

06-320.332.3^
Voor Piccolo's zie verder pagina 47
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!.d 06-Hjnen
""a doet het met een ding uit

5 de sexshop.
1 (kl,,Jrillin9en tot ze..aj&*320.340.33-50cpV2m
■i Hans geniet naakt

> voor de spiegelf ORt->iboys die niet stoppen.LJgj20j26.91 (50ct.p^m)
Geboeid

I 2jet Wim hoe Evy met 2
0 over de tafel.'■gjg0*326.92(50ct.p.y2 m)
j Belachelijk. Maar op zijn

f SM zolderteert ina..gehoorzamenü- 50 ep V2m
Echt lesbisch

°frnaar zon 50%. Voel je- vrrT, e aan contact metJ^wen? De box van vrouw
»"-,«» tot vrouw.

(50 et.p.y2m)

Meisje 24 jr.Jk wü graag telefoonsexmac| bij me thuiskomen.*-^gg0j24.96 75 cpm

Callgirls
*-ggjgoj2s.os (75 cpm)

jjj £e sexmachine
l~^3goj26.Bo(lQocpm)
t Nieuwsgierig?
"f Sex trek? Anjaj-J!!P106:320,326.56 (100ct)

Striptease
9 to Sexspel

(100 cpm)

.Sex Fabriek3*^32033299 (10Q cpm)
J Lesbi hardporno3 -^ggOjgljg (ioo cpm)

i twleed me aan!* --ggnbelo6-95 74 /100 cpm

, Hp|"ivé/Adressen!
** u zin in sex en bent uA "Pjoek naar échte prive-

nun?Lessen en «e'efoon-
Wacht dan niet,?ar draai: 06-320.320.80-^IgPnVboven de 18 jr.).

' °6-320*320*62
' 2üiD.°P 2'n Grieks!
! oiJ, £-Naakt bukt ze voor-w en jij staat achter haar!J ***- 75 cpm.

06-320.320.38
1 oe^- keurige klassiek
1 rjnTe dame die live alles°P"eemt. Ik ben gek op'°29ens die op zn Rus■ «acne tussen m'n Bolle< -—-jwllen, 75 cpm

06-9511'Duik in bed, T n hete meid, vraag haar
-^Jgj£|M7sct_p/m)

Evelientje
*aicw! %. haar rokie liet■^gQLO6jS3O (75 et p/m)
Mvé sexkontakt
J?.knjgt direkt een heet«e of knul aan de lijn.-^0106-9755 - 50 cpmascale bovenop de tafel

Keukensex- 75 et p/m
willen bijverdienen

Sexadressen- 75 et p/m

eXkontakt
iTiejsu en vee andere hete

'r-3 zoeken heren voor.n sexafspraakje
mames die zich overdag

vervelen, zoeken
Sexkontakt-^0*330,45 ■ 75 et p/m

apart
voor "P

nume,sle of iongen,
Oe-Vonh66l sexgesprek.

50ctp/m

06-^n D66* TEKEER gaan-^^-^^go^aes-soctp/m
Dir6kt Partnerruil
fiann^311 met vrouwen en
°6-3pnn,„Voor 'n hete sexruil.-^ggjgO^l - 50 et p/m

k ie een lekkere knul?
Gay Dating

(50 et p/m)
öe meisjes en hetejoj^es willen alles met

ttó n' Vraa9 naar hun-«"nr. voor een hete

"^£320320.32 lOOcpm
40 vhje meiden zoeken

in»
* * Sex * *-^06j766 - 75 et p/m

vrouwen heuvel
327 7no °6-320
324' _ 7'iP en blank 50 cpm
323r-*> oplus Bi2ar 100cpm
32a qq .oplus hard 100cpm

3pq Moddervet 50 cpm
"^^OOverrijp 50 cpm

Jouw MEESTERES! 'n
Hemelse hellefeeks voor
haar dienaren, 75 cpm

06-320.324.68
** 06-9603 **

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen

75 et p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr (75 et p/m)
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul 06-320.322.75.

Ook voor sexgesprek
(50 et p/m)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar. tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320.10

Ruige Sex 06.320.320.50
Ondeugend 06.320.321.10

Call-Me 50 cpm

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Urnburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-sex.. .327.56

" ’l,-p/m Pb. 75141 Adam

*Lisa*
06-320.331.02

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de

re5t....75 et et p/m

Rijpe vrouw
volslank, grote cups, ik heb

altijd zin in sex. Ik draag
dunne lingerie wit of rood.

Durf jij? 75 cpm
06-320.320.91

Ze zakte door haar knieën,
op zn Frans lieverd

06-96.46 75ct
*Mai*

06-320.331.09
M'n lichaam glanst, denk
maar dat ik bovenop je zit.
75 et p/m

Omdraaien!
In de spiegel ziet ze hoe 2

man Grieks met haar doen.
06-320.326.73 (50 et.p1/2m)

Inge naakt
in een mand zonder bodem

aan het plafond...
06-320.330.17 - 50 ep Vzm

Homo
waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

1 Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,
hete vrouwtjes en jongens.
06-320.330.67 - 75 et p/m

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605- 100 et p/m

Vreemde
hometrainer

Als enkels en polsen
vastzitten geniet Eva.- 06-320.329.23 -50 ep V2m.

Ina vlucht in een donkere
schuur. 2 Man vinden haar.

Grieks.
06-320.323.85 (50 ct.p.Vam)

Mevrouw wil het nieuwe
meisje naakt zien. Moet

het slipje
ook uit?

06-320.329.25 - 50 CO Vgm

■o**»^^ Kontakten/Kluba

t**ü
paradiso Zaterdag Partyshow"---gPgwgg^Nrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032.

Club Mirabelle
Club Nirwanalet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Ur9- Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Nieuw!! Privé en Escort
bij Angel en gespierde boy

We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden
met 5 knapperige jongens (v.a. 19 jr.)voor dames, heren

alléén en (echt)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v.a. 20 jr.)
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel,

travestie, div. showsen massagemog. Meester,
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 uur.

Bel voor info © 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-
-756335. Tevens gevraagd GASTVROUW van 18 tot 24 uur
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Jacky's escort
24 uur service

Heren wilt u een jonge,rijpere, slanke of volslanke dame,
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,

voor een vriendelijke prijs. Tev. chauffeur gevraagd.
S 06-52981664
ook voor striptease en trio.

Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

Club Eden
Privé relaxen onder genot van een drankje, sauna, whirl-
pool en video in onze sfeervolle luxe club. ledere week

nieuwe dames aanwezig. Vanaf 19.00-05.00 uur geopend.
Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade. Bel voor info:

045-462084. Tevens gastvrouwen gevraagd.

Knappe sexy meisjes in
nylonkousjes bij

Yvonne
Kapelweg 4, K'rade. 045-

-425100 7 dgn. open 11-24
uur, zond, van 15-23 u.
Heike is weer terug in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Spekhol-
zerheide-Kerkrade, tel. 045-

-412762. Open ma t/m vrij
11-24 uur. Erotische mas-

sage door: Conny, Mariska
of Gerda.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Love
Gehele dag relaxen met

onze nieuwe meisjes voor

’ 200,- all-in. Geop. ma. t/m
zat. 12-24 uur. B. Floriszstr.
37 Hs. Gevr. dames, meis-

jes, studentes en echtp. vast
loon ’ 1.500,- p.w. Bel. 020-
-6762176, woonruimte aanw.

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve
meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00u

Kl. Gracht 10, Maastricht.

Jack en Brigitte
Heren en echtparen van
niveau. Tel. 043-218498.

Club
La Dolce Vita

Hedenavond va. 21.00 u
voor paren en alleenst. In
onze luxe en gezellige sfeer
zorgt Kim voor 'n wervelen-
de strip en live-show m.m.v.
publiek. Rijksweg 15, Unne.
Tel. 04750-30746/11876.

Men'sClub
Lekkere trendy knullen van
niveau voor heren. Alles
mag, alles kan, is ons motto.
Wij staan vanaf 18.00 uur
voor u klaar. Privé, escort,

trio en SM.
Tevens vragen wij leuke
meisjes voor Girls escort.

Tel. 045-741769.
Club

La Dolce Vita
Hedenavond v.a. 21.00 uur

voor paren en alleenst.
In onze luxe en gezellige
sfeer zorgt Kim voor 'n

wervelende strip- en live-
show m.m.v. publiek.
Rijksweg 15, Unne.

Tel. 04750-30746/11876.

ZATERDAG
op zn FRANS

LYDIA
046-749662, van 11-18 uur.

Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens!
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£k Schoenspeciaalzaak
a ’ picds sur lerre

Willemstraat 48 - Heerlen - S 045-724471
Openingstijden: E*"" 1Hl De enigevoetkundig

~- . „„..„.j,. Mm—**—-~J schoenconsulent vooro dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-18.00 uur; K oostelijk Zuid-Limburg
* donderdag 9.30-21.(K) uur; « -„„„ Tv .
"v zaterdag 9.30-17.00 uur; 1 rrans Tneelen

" maandag gesloten. C^éé-*é*****-******éJ ''^ N.A.V.S.

Ontspanningsmassage
door 1 of 2
Meisjes

TEL: 045-353489.

Opgelet!!
Alleen voor de zaterdag

twee verleidelijke meisjes v.
11-23 uur. 045-254598.

Mariska
i af 10 uur, ook zat. en zond.
i 045-721759, meisje gevr.

Sacha's Escort
Va. ’ 100,-all-in
Tel. 06-52980255

**045-326191**
* Escort all-in *

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig al vanaf ’ 100,-

-all-in bij

Maastricht
Privé

Deze maand tot 18.00 uur
sexschommel als gratis

extraatje en vandaag gratis
erotische massage bij 'n
bezoek v.a. 3 kwartier.

Open v.a. 12.00-01 00u.
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257
Man zkt stel of vrouw voor

CONTACT
kan ontv. geen fin. bed. Dis-
cr. gew. en geb. Br.m.tel.nr.

(altijd antw.) o.nr. B-0881
LD., Postbus 2610, 6401

DC, Heerlen.

Privé Daisy
nu ook op zaterdag van 11
tot 19 uur. Tel. 045-229091.

Shirley privé
ook zond. 045-727538

Cinderella
6 jonge meisjes verwachten
U. Oude Rijksweg Nrd 56,
Susteren, naast tennishal.

Paren en Alleen-
staandenclub

Villa Liberia
Susteren

Elke wo. en vr. voor paren
en alleenstaanden met

mooie live-shows. Zat. al-
leen paren. Ontmoet mooie

erotische mensen in een
vriendelijke omg. Open va.
21.00 u. Maaseikerweg 24,

Susteren. 04499-4928.

ALCOHOL
EN

VERKEER
DAT KUN JE

NIET
MAKEN
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Kom honderd bankstellen
bewonderen.

■^ÊSë^LW i^ft -fes hës&l <<sk AAmmTftSm S9l lil Sss^ '■«■?*HiL mm mm E^xMHKSUaiI
Woonkultuur heeft onlangs zijn collectie bankstellen .

vele malen vergroot. Zoveel fauteuils, zitbanken, salon- en bijzettafels
hebt u nog nooit bij elkaar gezien. En van de beste merken.

De selectie gebeurde volgens de hoogste Woonkultuur-normen
voor design, afwerking en duurzaamheid. Het leder is subliem, de stoffen

bekledingen strelen hetoog met nieuwe tinten en dessins.
U mag al onze bankstellen proberen.

Maar opgelet: daar bent u wel even mee bezig.

U zit goed met de bankstellen van Woonkultuur !

■ ■■ zutendaalwoonkultuur
MaasthchiH-O-^) n Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.

Ö^J^vdtenburg Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.
ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.

Autobaan
Heerlen-Antwerpen, , , . .
afslag zutendaal Levering franco aan huis zonder grenskosten.

ledere zondag open van 10 tot 18 uur.

BS Ooit kiest u voor mooist ■

F<H De Beolab 8000 actieve
K-f/J luidsprekers, bijvoorbeeld.
k«J Ze zijn 9,5 cm slank en

PC^H 132cm hoog en zitten boorde-

V4H|V vol Bang&Olufsen techniek.
Ze zijn bij uitstek geschikt voor

K+T-+M de Beocenter 9500. En als u

I^^^^^ daarop uw Bang&Olufsen
_— televisie hebt aangesloten, heeft

KJIZB u bij uw beeld éénzelfde groots

Bk^-A geluid. Wij demonstreren u
graag deze ongelooflijk

fraaie speakers bij uw bezoek
I aan onze zaak.

fc~ JÊ*"*A~ / "
-mM

I 3 jaargarantie^^j ______ ' P* '

wê radio en televisie■ gijs de jong
W9^ sunplein 48Landgraaf, telefoon 045-312508

Halbertsma pallets
É VÈ Maastricht' b.v.

JV
HALBERTSMA PALLETS Om het doel "marktuitbreiding op grond van kwaliteit en service" te bereiken, zal

'MAASTRICHT' BV (HpM), ook de komende jaren fors geïnvesteerd worden. Om dit doel mede inhoud te
met ± 45 medewerkers geven en te begeleiden zijn wij op zoek naar een inventief en taktvol

maakt deel uit van de nnnni |P"A| E? 1 1^PFABER HALBERTSMA DEIJII IU I"WLl l IJ fc 11
mtSSL\)S^mmmZZ DIE "WOU!". MEDEWERKERSEN ZELFSTANDIGHE.D ZOEKT.
in de produktie en recycling Uw ur>ktie:

van o a een zeer groot " na een 9edegen inwerkperiode geeft U leiding aan de complete
~„„, «.... ._ :V „„ produktie-eenheid bestaande uit:aantal verschillende types . schaverij/zagerijpallets in diverse - fabricage

~. uitvoeringen. HpM komt - expeditie
*< voort uit één van de grote " recycling

" Maastrichtse bedrijven en " u organiseert, optimaliseert en stuurt de bovengenoemde afdelingen en bent
heeft als zodania een verantwoordelijk (met de daarbij horende bevoegdheden) voor de dagelijkse. . gang van zaken.

jarenlangeervaring. . u Dent --d van het MT en rapporteert direct aan de directeur.
Gevraagd wordt:
- Een pragmatische, taktvolle organisator op HBO-niveau.- ervaring met leidinggeven binnen een produktiebedrijf.- interesse in machinale houtbe- en verwerking.
Wij bieden:- een uitdagende, verantwoordelijke functie met toekomst binnen een

onderneming, waar ruimte gelaten wordt voor eigen initiatief en inbreng.- een organisatie met korte communicatielijnen, bekwame medewerkers en een
goede sfeer.- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor uw sollicitatie schrijft u een korte brief met cv. aan
Halbertsma pallets 'Maastricht' b.v.
t.a.v. de directie
Postbus 23,
Meerstraat 38, .
6240 AA Bunde.

5
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In totaal 13.434 handtekeningen
staan onder de petitie waarin

wetenschappers de koning van
België vragen om de

onderaardse grot in de
steengroeve 'La Belle Roche' te
Fraiture, een kerkdorpje van de
gemeente Sprimont, 25 km ten

zuiden van Luik, voor de
ondergang te behoeden. De
grot zit mudvol fossielen van

planten en dieren die meer dan
500.000 jaaroud zijn. Reeds

23.000 fossielen zijn
geregistreerd. Voorts werden

meer dan 300 bewerkte stenen
gevonden. Het zijn de oudste

sporen van mensen in de
Benelux.

door

JAN VAN
LIESHOUT

" Met borden vol protest
sloegen de bewoners van
Fraiture, het 350
inwoners tellende
kerkdorp jevan
Sprimont, alarm, nadat
bekend werd dat de
exploitant van de
steengroeve 'La Belle
Roche' desteenwinning
wil hervatten.

# Protestborden aan de
Aywaillerweg in

Comblain-au-Pont die
toegang geeft tot de

steengroeve 'La Belle
Roche'.

Holenberen alsnog in de strijd tegen de steengroeve

Koning Boudewijn moet grot
voor ondergang behoeden

" Het viertal dat zich op de universiteit van Luik bezigt houdt met de determinatie van
de fossielen die uit een onderaardse grot in de steengroeve 'La Belle Roche' in Sprimont
zijn opgediept. Vanrechts naar links: dr Jean-Marie Cordy (46), Geneviève Yernaux (28),
Roger Fontaine (36) en Mircea Udrescu (50). Foto's: frits widdershoven

jaarklaar te zijn. Maar wie betaalt
die mensen?"

De afgelopen twaalf jaarwerkten
vier betaaldekrachten aan het
project, onder wie drCordy.
Voorts had de paleontoloog de be-
schikking over een aantal stagiairs
en vrijwilligers. Voor hem is er
maar één oplossing: „De grot on-
derbescherming plaatsen en als
museum exploiteren."

Hij realiseert zich dat het 'een kost-
bare geschiedenis' wordt. „Maar
wat weegt hetzwaarst? Het be-
schermenvan een prehistorisch
patrimonium van Europees belang
of het vernietigen van een cultu-
reel erfgoed ten behoeve van een
industrie met een beperkt econo-
misch belang."

Gewillig ondertekenden weten-
schappers uit veertien landen de
petitie aan koning Boudewijn,
waarin zij het behoud van de grot
bepleiten. Naadloos sloot het peti-
tionnement van de intelligentsia
aan op de strijd van de stichting
die misnoegde boeren en burgers
uit Comblain-au-Pont en Sprimont
oprichtten. Zij financierde de affi-
ches en borden die strategisch
werden opgesteld.

Touchepas mon coin; vertaald:
'Laat mijn stek met rust', bloklet-
terde de schilder naast een klau-
wende holenbeer aan deAywailler-
weg in Comblain-au-Pont die
toegang tot de steengroeve 'LaBel-
le Roche' geeft.

Süicose-Vallee Non!!! kalkte een
ander.

Ook redigeerde deStichting 'Belle
Roche 500.000' de bezwaarschrif-
ten dievóór 17 oktober 1991 bij
burgemeester en wethouders van
Sprimont moesten zijn ingediend.

Gemeentesecretaris Jean-Marie

Wilderianetelde er 2.106. „In feite
zijn het slechtszes verschillende
versies," smaalt hij. „De bezwaren
spitsenzich toe op de vernietiging
van een kostbaar Europees erf-
goed, de aantastingvan een van de
mooiste plekjes uit de streek en de
geluidshinder, de stof- en stank-
overlast diehervatting van de ex-
ploitatie teweegbrengt."

Vóór 15 april 1992 zullen burge-
meester en wethouders van Spri-
mont een beslissing moeten ne-
men. Het college iseen coalitie van
christendemocraten en liberalen
die 14 van de 21 raadszetels bezet-
ten.

„Het liefst zouden burgemeester
en wethouders beide partijen te-
vreden stellen," verzekert de 49-ja-
rige gemeentesecretaris. „Hervat-
ting van de exploitatie van de
steengroeve betekent werkgele-
genheid. Bovendien krijgt de ge-
meente vijffrank per gedolventon
steen."

Doordat de laatste jarenverschei-
dene groeven werden gesloten zit-
ten verschillende steenhouwers
zonder werk. Zij vinden dat aan
het wetenschappelijk gewroeteen
einde moet komen. „Als je al zo-
veel muizen en roofvogels hebt,
waarom moetje er dannog meer
hebben?"

Dr Jean-Marie Cordy verheelt niet
dat hij nog altijd de hoop koestert
resten van mensen te zullen aan-.
treffen. „Gezien dewerktuigen die
zijn gevonden, moet het niet wor-
den uitgesloten."

Overigens zijn devondsten in 'La
Belle Roche' ook zonder mensen-
resten 'al spectaculair genoeg. Dr
Cordy heeftreeds meer dan hon-
derd publicaties op zijn naam
staan. „Het grote boek zal nog eni-
ge jaren op zich laten wachten. In
eenrace tegen deklok is het be-
langrijker om fossielen zeker te
stellen danom ze te beschrijven."

Met de collectievan 'La Belle Ro-
che' kan nu al een museum wor-
den gevuld.Comblain-au-Pont
heeft er wel oor naar. Ook Fraiture
ziet een museum op of nabij de
vindplaats wel zitten. In het kun-
stig uit natuursteen opgetrokken
kerkdorp van Sprimont, dat hoog
boven hetAmblève- en Ourthedal
uittorent, waren landbouw, vee-
teelt en bosbouw eeuwenlang de
belangrijkste bronnen van be-
staan. Aan de einder gloort het toe-
risme. 'LaBelle Roche' was met
het Steenmuseum van Sprimont
tijdens de Dag van het Cultureel
Erfgoed, in september, de grootste
trekpleister in de streek.

De actievoerders hopen datkoning
Boudewijn in de petitie aanleiding
ziet om zich, al dan niet incognito,
ter plekke te vergewissen van het
belangvan het behoud van defos-
sielengrot en daartoe zijn gezag zal
aanwenden. „Per slotvan rekening
is hij de belangrijkste inwoner van
het land," aldus paleontoloog dr
Jean-MarieCordy.

„Door dit multi-disciplinaironder-
zoek is het mogelijk om het milieu
vast te stellen waarin mens en dier
een half miljoen jaar geledenheb-
ben geleefd," aldus Cordy.

Ondanks naam en faam dreigt het
prehistorisch patrimonium van de
aardbodem te worden wegge-
vaagd, indien de NV Sablar de
exploitatie van de steengroeve 'La
Belle Roche' hervat. Zij wil een
compleet nieuwe fabriek bouwen
waarin de kalksteen wordt ver-
gruisd. Deze zal 4 ha beslaan. De
productie wordt van 60.000 ton

naar 470.000 ton per jaargetild.

Onderaannemers zijn de NV Gag-
neraud uit Charleroi en de NV
Echobel uit Houthalen die dever-
gruisde kalksteen in beton ver-
werkt. Het produkt is bedoeld als
substituut voor het grind uit de
Maasvallei. De grindwinning
wordt erafgebouwd.

In september van het afgelopen
jaarwerden de nieuwbouw- en uit-
breidingsplannen op het gemeen-
tehuis van Sprimont ter inzage
gelegd.

Voor dr Jean-MarieCordy is het
zonneklaar dat hervattingvan de
exploitatievan de steengroeve het
eindevan 'zijn' fossielengrot bete-
kent. Temporiseren is 'uitstel van
executie.

Cordy schat dat het deel van de
grot dat nog niet is onderzocht, 100
meter lang is. De breedte bedraagt
25 meter. „Met twintig gekwalifi-
ceerde krachten kun jeper jaar
hooguit 250 vierkante meter me-
thodisch onderzoeken. Jehebt dus
veertig mensen nodig om in vijf
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" Om uitspoeling te
voorkomen is de
ingang van de
fossielengrot in de
steengroeve 'La
Belle Roche' met
plastic golfplaten
afgeschermd.

De grot, dienabij de mondingvan
de Amblève in de Ourthe doorver-
legging van de loopvan beide ri-
vieren is ontstaan, is gedoemd te
verdwijnen, als burgemeester en
wethouders van Sprimont deNV
Sablar uit CoVnblain-au-Pont toe-
staan om de exploitatievan de
steengroeve 'LaBelle Roche' in
Fraiture te hervatten. Vanaf no-
vember 1989 ligt de steenwinning
stil.

Onmiddellijk na openbaarmaking
van de plannen gingen weten-
schappers van de universiteit van
Luik tot de aanval over. Daarbij
ondersteund door de bewoners
van Comblain-au-Pont en Spri-
mont. Die zijn vooral beducht voor
de geluidshinder, de stof- en stank-
overlast, te meer daar de steenex-
ploitant de productie van 60.000
ton tot 470.000 ton per jaar wil op-
voeren.

Tot 1 januari 1977 behoorde de
steengroeve 'LaBelleRoche' tot
het grondgebied van Comblain-au-
Pont, ofschoon zij door de
Amblève van het dorp was ge-
scheiden. Bij de herindeling van
gemeenten werden Amblève en
Ourthe de natuurlijkezuid- en
westgrens van Sprimont, dat van
oudsher bekend is om de blauwe
stenen die er worden gedolven.
Eens werkten ereen paar duizend
mensen in de steengroeven, nu
nog een paar honderd. Machines
hebben veel werk uit handen geno-
men. Toch wordt het steenhou-
wersvak nog altijd op een school in
de buurgemeente Aywaille gedo-
ceerd.

De evolutie van de steenwinning is
treffend in beeld gebracht in het
Steenmuseum van Sprimont dat in
de voormalige elektrische centrale
van een steengroeve is onderge-
bracht. Ook is er een vitrine inge-
ruimd voor fossielen die uit plaat-
selijkesteengroeven werden
opgediept. Het betreft deresten
van een hyena, een jaguar en een
mammoet. Hoe oud ze zijn durft de
directeur niet te zeggen.

Overigens is het in Sprimont een
publiek geheim dat er in de loop
der jarenaanzienlijk meer is ge-
vonden. Er werd echter geen
ruchtbaarheid aan gegeven. Pre-
historische vondsten leiden maar
tot vertragingen. En van veel waar-
de was het ook niet, vooralsnog.

Anders was dat, toen in 1980een
springlading in de groeve 'La Belle
Roche' de dwarsdoorsnede van
een oude grot aan het licht bracht.
Het toeval wilde dat een boorma-
chine het had begeven en dat de
ontboden monteur een amateur-
archeoloog was. Hij onderkende in
debrokstukken van derotswand
fossiele beenderen en waarschuw-
de de universiteit van Luik.

Daar sloegen de zintuigen van dr
Jean-Marie Cordy op hol. Hij beoe-
fent de wetenschap der uitgestor-
ven dier-en plantesoorten: de
paleontologie.

„Het was werkelijk ongelooflijk
watwe in de grot aantroffen," al-
dus de46-jarige paleontoloog.
„Fossielen van stuifmeelkorrels,
planten en dieren diemeer dan een
half miljoen jaaroudzijn. Door
middel van radiometrische onder-
zoeksmethoden kon dieouderdom
worden vastgesteld."

Alle lofheeft Cordy voor de .toen-
malige directievan de steengroeve
die de wetenschappers hun gang
liet gaanen haar werkplan aanpas-
te. Ook de gemeente Sprimont ver-
leende alle medewerking. Zij legde
een waterleiding aan, waardoor de
fossielen in de provisorisch opge-
trokken zeverij konden worden
gespoeld.

In twaalf jaartijd werden deresten
van een complete dierentuin opge-
diept. „Heel bijzonder," aldus Cor-
dy, „is de schedel van een Europe-
se jaguar."Talrijk zijn dekaken
van vleermuizen; talrijk ook de
botten en tanden van beren. Zij
zijn de voorouders van de heden-
daagse holenberen. Aangenomen
mag worden dat de grot een ope-
ning naar buiten heeft gehad,
waardoor de Ursus deningerier
kon overwinteren. Ook zijn er
meer dan driehonderd platte, ron-
de stenen gevonden, die deels aan
één zijde, deels aan beide zijden
zijn bewerkt. Het zijn de oudste
sporen van mensen in de Benelux.
Cordy: „Dat maakt deze rijkste en
meest complete collectievan Euro-
pa uniek."
Niet alleen onderzochten archeolo-
gen en paleontologen de grot, maar
ook de beoefenaren van de geolo-
gie en de geomorfologie (de verkla-
rende beschrijving van devormen
der aardoppervlakte in verband
met dewijze van hun ontstaan), de
sedimentologie(de leervan de geo-
logische afzettingen) en de strati-
grafie (de wetenschap diezich met
de beschrijving en de geschiedenis
der aardlagenbezighoudt). . '

litnburgs dagblad vrijuit
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DOOR SANTÉ BRUN

Deze week - vandaag en morgen nog - houdt
de Kring Zuid-Limburg van de Nederlandse
Orchideeën zijn jubileum-tentoonstelling: de
organisatie bestaat 25 jaar. Onze redacteur

I SantéBrun was ooit voorzitter van die club en
haalt in dit artikel zijn herinneringen daar-
aan op.

Orchideeën al 25 jaar
fascinerend in Limburg
Het is dus alweer vijfentwintig
jaargeleden dat ze bijeen kwa-
men in een zaaltje van hotel
Kras in de Heerlense Stations-
straat, de leden van de Kring
Limburg (toen nog niet Zuid-
Limburg dus) van de Neder-
landse Orchideeënvereniging
NOV. Een sceptisch clubje; de
kern werd gevormd door een
groepje doorgewinterde lief-
hebbers die tot dan toe, en
lang daarna, geregeld naar de
dierentuin in Keulen togen
waar een 'echte' orchideeën-
clubresideerde. De NOV werd
niet erg serieus genomen in
die tijd, de Zuidlimburgse
club sloeg ook een deel van de
regels in de wind, zodat je bij-
voorbeeld rustig lid kon zijn
van de club, zonder je bij de
NOV aan te melden.

Ik ben er niet vanaf het begin bij
geweest, maar heb me, bij mijn en-
tree in 1969, toch een goede indruk
kunnen vormen van dat clubje: ech-
te halfprofessionele plantenliefheb-
bers zoals Jack van der Graaff uit
Kunrade, dieeen vrijwel unieke col-
lectie van het geslacht Paphiopedi-
lum had, en zelf nog het inmiddels
uitgestorven beroep van 'plantenja-
ger' had uitgeoefend. Maar ook bak-
ker Mom uit Weiten die miraculeu-
ze prestaties leverde, of Laenen uit
Maastricht, die de hobby meebracht
uit 'Indië'. Bij de club waren vrij
veel mensen met een 'Indische' ach-
tergrond, degenen die de 'anggrek
boelan' oftewel de maanorchidee
Qiu beter bekend als Phalaenopsis)
nog in het wild hadden gezien, of
mensen die betrokken waren bij de
kolenexploitatie. De eerste voorzit-
ter, mevrouw E. Smulders-Aussems
uit Eygelshoven vertegenwoordig-
de die groep, evenals de eerste se-
cretaris, mevrouw Jongmans uit
Heerlen.

Daar was trouwens nog een ander
verband: enkele leden beschikten
over naar huidige begrippen formi-
dabele kassencomplexen die met
behulp van deputaatkolen zomer enwinter op tropische temperatuur
werden gehouden. Zo zorgden de
fossiele brandstoffen nog eenmaal
voor de atmosfeer waarbij zij ooit
zelf groot werden...
Vooral de kassen van mevrouw
Liesbeth Debets-Heslenfeld aan de
Valkenburgerweg in Heerlen - die
woonde in het huis dat nu dient als
hoofdbureau van de Open Universi-
teit - waren daar een goed voor-
beeld van. In een tomatenkas in die
inmiddelsverdwenen tuin hield de
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" Op de tentoonstelling zijn allerlei soorten orchideeën te bewonderen, zoals deze Brassia.
Foto: PETER ROOZEN

Kring in 1972 zijn eerste tentoon-
stelling, heel bescheiden opgezet,
zelfs een beetje op zijn boerenfluit-jes, maar een denderend succes. Bij
honderden kwamen de mensen er
op af en de aanwezige leden praat-
ten zich de kelen schor om de men-
sen uitleg te geven bij het tentoon-
gestelde.

Het duurde niet lang of ik, als jong
broekje, werd waardig gekeurd
voorzitter te worden, met drs Mar-
cel Verzijl als secretaris. In die tijd
werden diverse nogal avontuurlijke
reizen, zoals naar Parijs, georgani
seerd.

Intussen werden de maandelijkse
vergaderingen eerst in het Grand
Hotel in Heerlen, daarna in Café
Monsuwé in Übachsberg gehouden;
de eigenaar was een toegewijd lid.
En een vertegenwoordiger van de
toen opkomende groep kritische
natuurliefhebbers die, anders dan
de leden van het eerste uur, ook be-
langstelling (en zorg) had voor'in-
heemse orchideeën.
Zorg voor het milieu drong maar
langzaam tot de leden door, jaren
lang werd bij voorbeeld meege-
werkt aan importen van in het wild
verzamelde orchideeën, een inmid-
dels bijna ondenkbaar verschijnsel,

omdat de meeste landen export ver-
bieden. In die tijd werd ook nog
veel varenwortel (osmunda) als op-
potmateriaal gebruikt; dat moest
echter ook in het wild verzameld
worden ten koste van veel natuur-
schoon. Orchideeën, met name tro-
pische, waren verder ook niet te
houden zonder gebruik van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen, aanlei-
ding voor mevrouw Debets om haar
schitterende collectie aan de kant te
doen.

Inmiddels hebben de enorme ener-
giekosten veel liefhebbers tot zeer
bescheiden schaal teruggedrongen.
De vensterbankkweker is veruit in
de meerderheid. Veel orchideeën-
liefhebbers die ooit een beetje neer-
keken op mensen die 'gewoon'
Fuchsia's of cactussen kweekten,
hebben voor een deel hun oorspron-
kelijke liefde verlaten en zich ge-
stort op rotsplanten of, heel mo-dern, de Helleborussen oftewel
-Kerstrozen' en aanverwanten. Ook
waren erbij die zich, en met succes,
gingen toeleggen op Europese or-
chideeën, zoals Otto Evers in Stem.

Dat er behoefte is gebleven aan een
organisatievoor mensen diebelang-
stelling hebben voor dit bijzondere

plantengeslacht is duidelijk, gezien
het huidige ledental van deze onder
leiding van voorzitter Soens en se-
cretaris Piet de Vree.

Inmiddels waren, oa. door toepas-
sing van meristeemcultuur, geavan-
ceerde kweekmethoden ontstaan;
orchideeën kunnen nu ook uitste-
kend uit zaad opgekweekt worden,
ook door liefhebbers; dat is met na-
me interessant omdat er fascineren-
de mogelijkheid tot kruising be-
staan.

Van de oorspronkelijke leden van
de Kring is niemand meer huidig
lid. De Kring Zuid-Limburg heeft
nog 51 leden en inmiddels zijn er
daarbuiten meer groepen: Mergel-
land is er een van (met één lid uit de
groep van het eerste uur, Vleugels
uit Bunde) en verder Heythuijsen
en Noord/Midden-Limburg, die aan
de nu in Europatuin Lumens in
Limbricht lopende jubileumten-
toonstelling deelnemen.

Die expositie is vandaag nog open
tot 17 uur en morgen van 10 tot 17
uur; de toegang is vrij (een princi-
pieel punt dat vaak aanleiding was
tot discussie) en ook hier zijn, net
als 25 jaar geleden, mensen aanwe-
zig die bereid zijn de keel schor te
praten over de orchidee.

een westerling, die dravend door het leven gaat, moet
*->edachte aan de ontspannen, mediterende oosterling
,^en weldaad zijn. Het is natuurlijk een nogal scheef
% want ook in het moderne Japan speelt stress een■ r°l- maar zo gaat dat nu eenmaal met imago's. Een

Q
6r idee van de moderne westerling: je bent wat je hebt.
I.de fabrikanten van Japanse futons - tamelijk dunne,--bare matrassen van lagen gekamde katoen - een gou-
combinatie. En bovendien zo lucratief dat futons tegen-

ook in bijna elk westers land worden geprodu-
hl.

'Jnn is al eeuwen °ud. In hetposten, waar woningen vaak
\p van omvang zijn, is hij alt nS de eenvoudigste oplossing
t :fUlnitegebrek: op de plaats
e J,e tijdens de daguren woont,

cht avonds Je futon uit, om opnt Verende tatami-vloerbedek-
'l'riantStro' ook wel gebruikt als
'te l ?en tameliJk gerieflijk
-, kriJgen. 's Morgens rol je je
ecj ee£ op en de dagelijkse be-
,ts

n kunnen op dezelfde plek

'nte Se nuizen z'Jn de slaapge-
ila n anders. Er is meer ruimte,
■'fsen d°e je gewoonlijk niet in
[ e kamer als waarin je eet en>et °?h ondervindt de futon aljAd véel belangstelling buiten

<|ac zo veel dat er vandaag
ItJ? a!. de nodige westerse fabri-
ifj

, zlJn die futons produceren.
:h t ig' snel en massaal- Ty-
erib°egesneden °P Europese of'Kaanse klanten, die eerder af-,J} op het trendy sfeertje dati °nd de futon hangt, dan op
Werkelijke kwaliteiten.
j^^rnarken zit zon Europese
j^brikant, Innovation, die
ilü aar dezelfde materialen ge-
j als de handmatig gemaakte
tvfe exemplaren, maar toch
Crugschrikt voor niet-oosterse,
yJ7le toevoegingen als latex en'ner schuim. Het is zoiets als

Rildersmuseum
IKZOin mei ooen

LUC A- '"Oüri ngs °Pent °P 12 mei in
i^ ac gemeentehuis van Sassen-
Ofy een schildersmuseum, dat
H , 'ngaat op de geschiedenis■s et ambacht schilderen. Het
*k h *s echter niet voor het pu-
hl edoeld, maar specifiek inge-
i c ,°°r de branche,

l^g''ectie, die sinds 1981 in Den
tl Ui.e 2ien was, is het gevolg van
i-j;* de hand gelopen hobby. De
ÏYq ing is bi

-*
meesterschilder

igon^P °P zolder ontstaan. Wat
il 'riet het sparenvan verfkwas-
6-js andersoortig schildersge-
'lin aP. groeide uit tot een verza-

Van fantasierÜk geschilder-
de atnbordjes, oude verfspuiten,
Hf>enen' Pigment-kistjes, strijk-
t) s^» sjablonen,verfbranders en

Attributen die in
-^ °dernere versie, of vaak hele--I>*et meer worden gebruikt.

oorspronkelijk Afrikaanse muziel
met symfonische ondersteuning
Op zijn eigen manier aantrekkelijl
misschien, maar toch nogal ver af
gedreven van de oorsprong.

Hard
De originele futon is tamelijk hard
en gemaakt van lagen gekamd ka-
toen, die over elkaar zijn gelegd en
vervolgens vastgenaaid. Daarom-
heen komt een tijk in sobere tinten.
Deze 'persoonlijke' futons, soms in
maar zes lagen, soms in wel tien oi
twfcalf, geven het comfort, dat de ta-tami vloerbedekking in Japan maar
in zeer geringe mate biedt. Voor de
meeste westerlingen is het uitrollen
van een futon op de grond geen
aangename gedachte. Geen wonder
dat ze hier vaak gewoon-op een spi-
raal of lattenbodem terecht komen.
Voor de fabrikanten is dat een extra
aardigheid, want ook de verkoop
van een 'bak', een lattenbodem of
een spiraal laat de kassa rinkelen.Zeker als futon en toebehoren in de
wat luxere produktcategorieën wor-
den ingedeeld. -En dat terwijl de
oorspronkelijke futon in wezen een
uiterst sober produkt is, gemaakt
uit puur natuurlijke materialen.

Gruwel
Voor de ambachtelijke futonmakers
zqllen de fabrieksmatig geprodu-
ceerde exemplaren wel een gruwel
zijn, al is het maar door de genoem-
de niet-originele materialen en de
vaak dekbed-bontekleuren, die van
dergelijke futons in feite
kitschprodukten maken. De ge-
noemde producent Innovation
prijst zelfs een futon in 'Scandinavi-
sche stijl' aan. In sommige grote
steden duiken zo langzamerhand
ook kleine ateliers op van ambach-
telijke futonmakers - in Amster-
dam zijn er al zeker drie - dievoor-
zien dat ze door de groeiende be-
langstelling een goed belegde
boterham kunnen verdienen. Bij
hen gaat het om met de hand ge-
naaide futons, naar eigen ontwerp,
maar in de beste Japanse traditie.

Maar ook zij kunnen niet heen om
de typisch westerse behoefte aan
een 'bodem', een spiraal, een onder-
matras of een lattenbodem: sober-
heid is mooi, maar het moet natuur-
lijk niet ten koste van het comfort
gaan. Geen wonder dat de prijzen er
dan ook naar zijn: voor een goede
futon zitje zo boven de f 1000, maar
ze zijn er ook van drie of vier keer
zo veel.

i^^^ (ADVERTENTIE)

Cest si bonf
"^^ Binnenkort kunt u de

-jMl^mMm] groeten uit Parijs sturen.
j ' ’ Het Limburgs Dagblad

* vertelt u gauw meer.

ofuwkrant in de gaten.
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DOOR ANDRÉ KEIKES

De voorlichtingscampagne over
zonneboilers die vorig jaar werd
gestart, heeft succes opgeleverd.
Het afgelopen jaarzijn 2.200 zon-
neboilers geïnstalleerd. Dat is
evenveel als in de tien jaar daar-
aan voorafgaand.

Dit heeft de Nederlandse vereni-
ging voor toepassing van zonne-
energiesystemen Holland Solar
donderdag meegedeeld. In deze
vereniging zijn bedrijven, instel-
lingen, onderzoekinstituten en
andere organisaties op het ge-
bied van zonne-energie vertegen-
woordigd.

De doelstellingvan de campagne
die in het voorjaar van 1991 be-
gon, is de installatie van 300.000
zonneboilers in het jaar 2010. Nu
zijn dat er slechts 10.000. Zoals
het er nu uitziet, verwachten de
organisatoren dat cijfer te halen.
Holland Solar vindt dat er nu
een belangrijke doorbraak is be-
reikt.

De campagne gaat dit voorjaar
de tweede ronde in. De bedoe-
ling is dit jaareen grotere omzet
te bereiken dan in het afgelopen
jaar.Gemikt wordt op een aantal
van 4.000 zonneboilers.

Het stichten van branden in ber-
men, dijken en oevers om planten-
groei te verwijderen, moet worden
verboden. Dit stelt de Vlinderstich-
üng in een folder die ze aan alle
gemeenten en waterschappen heeft
gestuurd.

De stichting die zich inzet voor het
behoud van de vlinderstand, stelt
dat de meeste dieren die tussen en
in de planten leven, de branden niet
overleven. Met name voor de dag-
vlinders zijn branden funest. De
eieren, rupsen en poppen van deze
vlinders overwinteren doorgaans in
bermen, perceelsranden en ruigtes.
Volgens de stichting heeft de dag-
vlinderstand met een sterke achter-
uitgang te kampen. Aan het begin
van deze eeuw kwamen nog 75
soorten voor. Hiervan zijn er 15 uit
ons land verdwenen en worden nog
eens 20 met uitsterven bedreigd.

De Vlinderstichting benadrukt dat
er goede alternatieven zijn voor het
verwijderen van overtollig planten-
groei, zoals maaien. Nog beter ech-
ter is het als niet alles wordt ge-
maaid, maar gedeelten in dewinter
ongemaaid blijven staan.

In de folder wordt aan de gemeen-
ten gevraagd maatregelen tegen het
branden te nemen. Allereerst moet
er overal gestopt worden met bran-
den als beheersmaatregel. In de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) zou moeten worden opgeno-
men dat branden verboden is, aldusde stichting.

(ADVERTENTIE)

I Meubelgroothandel

yM Meeden 6u
m TOEGANG VOORW | lEDEREEN |
M I Zeer grotekollektie bankstel-V len, kasten, eethoeken,

Lazy-Boy fauteuils en vloer-
bedekking etc etc.

INRUIL MOGELIJK
5000 m 1verkoopruimte

jH maandag 13-18 uur
donderdag koopavondM At} VERSCHILLENDEM SLAAPKAMERS_ Heerenweg 251, Heerlen

mT^m\ Tel. (045) 216123
f .TT) f Langs grote weg

LIC Heerlen-Brunssum

(ADVERTENTIE;

SieMatic
■■■■■■■■-■

Keukencentrum

fl/ \ Wijnen bv
"-ï--- Simpelveld

tel. 045-441800

Guêo aA*4AtU4tn. sm<r€<d- .../

" Een moderne, aan de wes-
terse smaak en behoefte aan
comfort aangepaste futon.
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045-719966 ~ " --JTJfJIJ>iSP3ï?iH!ÏÏTIWI Avahuis, Hamar Q 045-210719
Te koop gevraagd ruim woonhuis

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 met weiland m zuid-urnburg. Tei. 045-231683.

Onroerend goed te huur aangeboden

*-*■*'■ lïSMl^Biij^Bi

Heerlen-Centrum
"Op de Geer", Geerstraat

Kantoorruimte van totaal 920 m2. Eeventueel separaat te
huur in units van 350 m2en 570 m2. Indeling: centrale
entree met toegang tot resp. negen en vijftien kamers,

eigen toiletgroep. Afgesloten parkeerplaatsen zijn
eventueel separaat te huur.

Huurprijs kantoorruimte ’ 220,- p/m2.

A.BC Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen Q3
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans |nvm

Tijdelijk
te huur in
Heerlen

totaal ca. 1.250 m 2in units
vanaf ca. 50 m2voor opslag
verenigingen, onderwijs of
kinderopvang e.d. Prijs
/25,-/m2/jr. Tel. inlichtingen
03404-53880.
Kamer te huur voor oudere
heer of dame te VALKEN-
BURG. Tel. 04406-12875.
Te huur appartement te
OIRSBEEK, huur ’ 750,-
-all-in. Tel. 04492-3164.
Te huur ZAKENPAND te
Kerkrade-Bleyerheide, 70m2, ’ 1.100,- p.mnd. Immo-
bilien van Lier-Raderma-
cher GmbH. Tel. 09-49.
2407.3017 van 9.00-13.00
uur.
Te huur: winkel-KANTOOR-
RUIMTE, opp. plm. 75 m2,
dir. te aanv. 046-331474.

Te huur vrijstaand woonhuis
in MAASEIK, vrij v.a. 1-5-
-92. Tel. 09.3211.562416,
zaterdag na 18.00 uur.
WOONRUIMTE voor nette
mensen met werk, z. kind.
Te bevr. Marebosjesweg 9,
Brunssum. Tel. 045-217805
Te huur in KERKRADE: in
rustig gelegen goed onder-
houden appartementen-
complex, ook zeer geschikt
voor ouderen. Een-kamer-
appartementen, ’ 346,57
mcl. service-kosten. De ap-
partementen zijn voorzien
van een individuele cv. - in-
stallatie en goed geïsoleerd.
Inschrijving onder vermel-
ding van naam, adres,
woonplaats en gezinssa-
menstelling naar : N.S.A.W.,
Postbus 741, 5201 AS
's-Hertogenbosch, tel. 073-
-120911 (tussen 9.00 en
12.00 uur), mevrouw W.
Brandsma.

—^^—— 1 : 1— in

Onroerend goed te huur gevraagd

’ 500,- BELONING, huur-
woning gez. met gar. of
schuur in een straal van 5
km. om Klimmen. Bij ondert.
huurcontract ’ 500,- belo-
ning. Tel. 04459-2026.
WOONRUIMTE gez. door
medewerkster Open Univer-
siteit, per 1 april in Heerlen,
huurpr. tot ’750,- p/mnd.
08370-22547 Hilda Smit.
Te huur gevr. WONING of
appartement voor alleenst.
dame. Tel. 045-319408.
As. echtpaar (ouder) zoekt
zo spoedig mog. woonruim-
:e m. 2 slpks. in KERKRADE
af Eygelshoven, liefst cen-
rum. Br.o.nr. B-0877, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
3oedlopende BISTRO in
/aals te huur, inventaris kan
overgenomen worden, vrij
/an Brouwerij. Tel. 04454-
-5666.
In verb. met nwe. baan te
huur gevr. omg. HEERLEN,
woning Ifst. met gar. Huur tot
f 700,-. Tel. 04160-42133.

Jong stel met kind zoekt
WOONRUIMTE, huur tot
olm, ’ 650,-. 046-513658.
Te h. gevraagd KANTOOR-
RUIMTE centr. Eygelshoven
ong. 100-150 m2. V.periode
v. ong. '/2J. Br.o.nr. B-0983,
L-D, Pb.2610, 6401 DC Hrl.
Te h. gevr. eengezinswo-
ning in de omg. LAND-
GRAAF, 09-49 2451-43256
Te h. gevr. WOONHUIS
centrum Eygelshoven v. pe-
riode van ong. Vfe jaar. Br.o.
nr. B-0985, L-D, Pb. 2610,
6401 DC Heerlen.
Te h. gevr. GARAGE (event.
dubbele) of stallingsruimte
omgeving Oostelijke Mijn-
streek. Tel. 045-312427.
Jonge zakenman zoekt
woonruimte in centrum van
SITTARD. Kamers, app. of
studio (1-pers.). Br.o.nr.
3-0970., LD, Postbus 2610,
5401 DC Heerlen.
Te huur gevr. woonhuis
omg. Heerlen voor jong stel.
045-724083, na 16.00 uur.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms OG. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
"* ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *"

Kies 20 jaar, rentevast 8,8% 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

Huizen gezocht!
Wij beloven u geen fortuinlijke winstmogelijkheden, maar
verkopen sinds 1982 in het gehele grensgebied tegen

reëele prijzen.
Ons succes van meer dan 700 verkochte panden is daar-
door gewaarborgd, doordat wij ons zeer aktief en met veel

inzet met de verkoop van elk pand bemoeien.
Als u uw huis zonder enige problemen wilt verkopen, dan

belt u ons op.

Immobilien van Lier-
Radermacher GmbH
Tel. 09-49-2407-3017 van 9.00 tot 13.00 uur.

**** Spaarhypotheek - 8,9% ****
Hypotheekcentrum Limburg

Q 045-74 16 16

!"il! IL m v *^Êm~_ ~ _ï_T
Avahuis, Hamar g 045-210719

Grensland Immobilien
Zoekt

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving,
voor onze duitse klanten.

Geen verkoop, geen kosten. Bln. van ma. t/m zat. 9-20 uur.
S 045-453106

Margraten / Schreulder
Gerendalseweg 20

Schitterend gel. landhuis op 570 m2met zeer mooi pano-
ramisch uitzicht, woonk. 50 m2, duurzame aanbouwkeu-
ken, 3 grote slpks., inpandige garage.

VRAAGPRIJS ’ 459.000,-k.k.

Hompertsweg 19
LANDGRAAF: te k. halfvrijstaand woonh. met berging, erf,
tuin en verd. aanhorigh. Ind.: woonkamer, keuken, badk.

3 slpkmrs. Totale oppervlakte 616m2. Te bevragen:
Caumerweg 38, Heerlen. Tel. 045-411457.

A_p__mpSmmßï
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Avahuis, Hamar g 045-210719

Vijlen, Aan de Wolf 4
Vrijstaand uitgebouwd woonhuis met garage. Compl. luxe
aanbouwkeuken met app., 3 slpks., vaste trap naar zolder
waar mog. 4e slpk., hardh. kozijnen, dubbel glas.

VRAAGPRIJS ’ 289.000,-k.k.

■ mt _a '""'-'ï'Wm\_____m__\_____t_________u.

Van particulier te koop op 12 km. van Maastricht en 15 km.
van Luik prachtig eigendom

Villa "Les Ormes"
Devant-Le-Pont allee verte 63, Visé België.

Zeer mooie ruime villa met park, boomgaard, moestuin en
afzonderlijk koetshuis en garage, Opp. ca. 66,20 are.

Voor inlichtingen: Tel. 09-32.12.232293 of schrijven naar:
Mevr. M.A. Schoenaers-Tollet, Elderseweg 104,

B-3700, Tongeren.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

Kerkrade, Winselerhofstr. 34
Uitstekend gelegen geschakeld landhuis, woonkamer

90 m2, 3 ruime slpks., geh. onderkelderd. Prijs op aanv.

(~^ AVAHUIS informatie

Avahuis, Hamar S 045-210719

Te koop in Spa (Belg. Ardennen)
Rand stadcentrum, tegen beboste en zonnige helling rustig
gelegen. Klein en gezellig zes-pers. HUISJE eventueel als
tweede of vakantie woonplaats.

Indeling: kelder, huiskamer en keuken, tuintje, overloop,
slaapkamer, bad-wc, 2 slaapkamers.
Uitbreiding mogelijk via terras-cour.

Gedeeltelijk ingericht en gerenoveerd.
Gas, warm en koud water, licht, kabel tv, centr.verwarming !

Vrije vestiging, prijs’ 150.000,- k.k.
Inl. en bezoek Dhr. Van Weel in Spa.

Tel, 's avonds 09-32-87-772414.

lfl HL___jH

Hoensbroek, St. Jozefstr. 11
Keurig onderhouden, gerenoveerd, vrijstaand woonhuis

met 5 slaapkamers. U kunt er zo intrekken!
VRAAGPRIJS ’ 239.000,-k.k.

'*■ ""\-___\ BJüf * \ iSJH R
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Avahuis, Hamar g 045-210719
Te huur evt. te koop

I * -*%__ ,>3G*z^m __ Bdiït**t ■ -"**Cy*-'m t■*^T*lrs-■■ ■ f"*** _
Exclusieve privéclub-parenclub

ook voor andere doeleinden geschikt. In Zuid-Limburg ge-:
legen, geheel ingericht 15 kamers, alle met voorzieningen,
bubbelbaden, ligbaden, massagekamers, SM kelder, sau-
na, div. bars, zalen, grote parking, privé woning met tuin en
tuinhuisje. Moet u beslist zien. (Koopprijs n.0.t.k.) (huurprijs
n.o.t.k. Hoge borg vereist). Tel. 045-462982.

WkmmmM^Lm

Schin op Geul, Waranda 20
Mooi rustig gel. halfvrijstaand woonhuis, 3 slpks., ruime ga-
rage met zolder en mooie tuin op Zuiden.

VRAAGPRIJS ’ 167.500,- k.k.
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Dura bouwbedrijven, 045-^10719
Geldleningen - financieringen

Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

I W^^^^mM. li I <-iflïïfcjjß
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Sweykhuizen, Kerkstraat 7
ruim halfvrijstaand woonhuis, Dracht tuin.

VRAAGPRIJS ’ 204.000,- k.k.
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Eygelshoven, Kwikstaartstr. 1
Halfvrijstaand woonhuis met 3 slpks. en garage.

VRAAGPRUS ’ 179.000,- k.k.
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Echt, Hoogstraat 36 A
Vrijstaand landhuis, nieuwbouw, met 4 slpks., met achter-
gelegen paardenstal 150 m2met vrij uitzicht op achterkant.

PRIJS OP AANVRAAG
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Avahuis, Hamar g 045-210719

Avahuis, Hamar g 045-210719

Vrijstaand landhuis
Bingelrade, Geerstraat 39

Gesitueerd in landelijke omgeving met blijvende panora-
misch uitzicht, Souterrain: onder gehele woning, waarin
o.a. garage groot 70 m2. Beg. gr.: L-kamer met dubb. deur
naar serre, ged. open keuken met eetbar v.v. alle comfort.
Badk.: ligbad, douche, vaste wastafel en toilet. Slaap-
kamer. Apart toilet. Verd.: 2 slaapk. en bergruimte. Ged.
voorzien van rolluiken en blinden. Het geheel is uitgevoerd
met 1e klas materialen. Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-3175.

Bouwgrond en huizen gezocht!
Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar ge-
schikte objecten in het gebied aan de grens.
Maak gebruik van onze deskundigheid en ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raad bij :
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelleverkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt:

"Een goede raad spaart veel geld"
250 DM BELONING

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

ll^HHHrSlflflH
een nieuwe dimensie
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Norel hallenbouw, 045-210719

i_____ t

Hamar, g 045-210719
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Dura Top, Hamar, g 045-210719
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Avahuis, Hamar g 045-21 ÖjjÊ
In kader van HJ

Uitbr.pl. Giesen/Bautsch I
van particulier te koop, bouwkavel voor vrijst. HH

Tel. 045-410808. JM

Heerlen, Ambachtsstraat 4 ■
Uitstekend gelegen herenhuis met 4 5 slaapkaC^BJ

grote woonkamer met parket. HVRAAGPRIJS ’ 179.000,-k.k. _^,flj

I

Heerlen, Molenberglaan 69 1
Uitstekend onderhouden karakteristiek mooi heren&'HJ625 m2grond, met ruime garage. I

VRAAGPRIJS ’ 459.000,- k.k. I
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Wijlre
Past. Steinbuschstraat 27.Geschakelde semi-bungalow met garage en tuin. I^met toegang tot garderobe, cv./berging, 2 slaapkarf«J!

badkamer met ligbad, v.w. Woonkamer met zit- e'«
eetgedeelte. Ged. open keuken met eetbar, fVerdieping: slaap- c.g. hobbykamer. Prijs ’ 175.00ö,'Tt

Makelaardl
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlentel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans
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Brunssum, Haselaar 6 ;
Uitstekend gesit. vrijst. landhuis, 4 slpks., luxe _
woonkamer 60 m2, opp. 379 m2, bouwjaar 1989
overleg. Eventueel inruil van patiobungalow mogelijk j
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Zuid-Limburg (Euregio) X
Bedrijfscomplex

Bedrijfsvloeropp. 480 m 2
Magazijn/opslag 530 m 2**"

Kantoren 130 m 2

Vrije hoogte 5.40 mtr
Goede los- en laadmogelijkheden. tj
Totale perceelsopp. ca. 1.465 m2.

Goed onderhouden.
Prijs ’ 495.000,- k.k.

INFO:
Pustjens Makelaardij O.G.

Rijksweg 37 A te Gronsveld
Tel. 04408-1423 _v
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Klimmen, Ter Maar 7 JtPanoramisch schitterend gelegen vrijstaand ruim 'aIXiIMJ
4 ruime slpks., totaal onderkelderd alwaar moge'^
voor kantoor/appartement, dubb. garage. Prijs op aanv l
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Voor Piccolo's zie verder pagina 52 ■<
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Wijver zelf metselen tijdrovende klus

kant-en-klare vijverbak kopen, ge-
maakt van gewapend polyester.
Zon bak weegt 'bijna niets', kan
niet lekken of kapot vriezen en is
altijd verhuisbaar. Niet goedkoop,
maar als je het gemak en de be-
trouwbaarheid ervan meerekent is
deze methode het geld zeker waard.
Bij tuincentra en bouwmarkten zijn
ze in allerlei modellen en formaten
verkrijgbaar, compleet met uitvoe-
rige instructies.

Water brengt
sfeer in tuin

H-rT in de tuin is een aantrekkelijk element. Van oudsher
Ih k* vyvers voornamelijk aangelegd om water bij de hand
m n waarmee de planten besproeid konden worden. Te-
r woordig maken we een vijver vrijwel uitsluitend om deco-I eve redenen. En ook een beetje om het geluid van klate-
y* Water (watervalletje, fonteintje) als rustgevende factor te

Een andere mogelijkheid is een spe-
ciale vijverfolie van butylrubber dat
zich in elke gewenste vorm laat
plooien. Makkelijk zelf te verwer-
ken, maar een nadeel is de kwets-
baarheid voor mechanische bescha-
digingen, zoals doorprikken of
doordrukken. Daarom moet de on-
dergrond absoluut glad en vlak zijn.

Het is aan te raden de ondergrond,
voordat de folie aangebracht wordt!te stabiliseren en glad te strijken
met een laagje halfdroge specie, an-
ders kunnen er lekken ontstaandoor boomwortels die vanonder
door de folie heen prikken.

" Hoe groter de vijver, des te beter het biologisch evenwicht.
Archieffoto: PETER ROOZEN

Zuurstof
Het klinkt wellicht vreemd, maar
hoè groter de vijver, des te beter
blijkt het biologisch evenwicht zich
te kunnen ontwikkelen, vooropge-
steld dat de vijver van de juiste
planten en eventueel vissen is voor-
zien. Een vijver kan beter niet in de
volle zon gesitueerd worden, omdat
dan het water te warm wordt en er
als gevolg daarvan, zuurstoftekort
ontstaat.

-*** _*_i
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£ Jpi-t EEN BETER MILIEU
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DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 1 maart t/m zaterdag 7 maart 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 17 ’ 9,69 530
900 19 ’ 10,83 597

1000 21 ’ 11,97 664
1100 23 ’ 13,11 733
1200 25 ’ 14,25 797
1300 28 ’ 15,96 866
1400 30 ’ 17,10 935
1500 32 ’ 18,24 1001
1600 34 ’ 19,38 1067
1700 36 ’ 20,52 1139
1800 38 ’ 21,66 1205
1900 41 ’ 23,37 1273
2000 43 ’ 24,51 1342
2200 47 ’ 26,79 1474
2400 51 ’ 29,07 1609
2600 56 ’ 31,92 1746
2800 60 ’ 34,20 1880
3000 64 ’ 36,48 2014
3300 71 ’ 40,47 2217
3600 77 ’ 43,89 2421
3900 84 ’ 47,88 2622
4200 90 ’ 51,30 2825
4600 99 ’ 56,43 3096
5000 108 ’ 61,56 3374
5500 118 ’ 67,26 3704
6000 129 ’ 73,53 4041
6500 140 ’ 79,00 4378

Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen
schijnen

-ri.llJJUJfmHJLUJflfl.«B!fll
Hypotheekrente 10 maart 1992
De afgelopen maanden daalde de renet op de kapitaalmarkt met 0,6
procentpunten. Deze verlaging wordt bij devaststelling van de hypo-
theekrentetarieven schoorvoetend gevolgd. In januari verlaagden de
hypotheekverstrekkers, zowel banken als verzekeraars, hun tarieven
met 0,3 procent. In de afgelopen week hebben de verzekeraars een
tweede aanpassing ingezet en de hypotheekrente met opnieuw 0,2
procent omlaag gebracht. Bij de banken was nog geen reactie in detarieven merkbaar.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

, , gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 507,

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,14
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92ABP 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 3,60
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 476
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74Bouwf. 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 9,40 5,33 3.73CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,79
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centraal 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 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82Centrale 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 3,73
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
Postbank 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 3,84Postbank 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 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l 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 9,40 5,27 3,67SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,65Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 3,62Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 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/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
By andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

Door aan de zuidzijde van devijver
wat struiken en heesters te planten
kan een teveel aan zonnewarmte ge-
weerd worden. Toch moet het vij-
verwater een beetje zonlicht kun-
nen opvangen. De temperatuur van
het water zal langzaam de tempera-
tuur van de lucht volgen. Daarbij
komt nog de energie die de warmte
van het zonlicht in de vijver brengt.

Omdat warm water minder zuurstof
kan bevatten dan koud water, is al-
leen daarom een hoge watertempe-
ratuur ongewenst. Logisch dus dat
er, naarmate er minder water in de
vijver aanwezig is, de temperatuur-
wisselingen groter zullen zijn.

Vandaar de voorkeur voor vijvers
van wat groter formaat. Die mogen
overigens ook niet te diep of te on-
diep zijn. De beste diepte is onge-
veer 60 cm. Door het aanbrengen
van losse zogeheten 'oeverbanken'
op een diepte van ca. 35 cm en de
toepassing van moerasbakken op 10
cm onder de waterspiegel is een be-
planting op drie niveaus mogelijk,
en wordt het vijverwater op alle ni-
veaus rijkelijk voorzien van zuur-
stof.

Als de bodem van de vijver voor
een flink deel vlak is, heb je meer
keus in plantensoorten, en kunnen
'eilanden' en andere toebehoren

zoals bijv. een pomp makkelijker
aangebracht worden.

Een belangrijk onderdeel is de vij-
verrand. Deze begrenst de water-
spiegel, vormt de overgang van het
water naar het maaiveld en is bepa-
lend voor de mogelijkheden om met
planten, stenen, keien of andere
materialen een aantrekkelijke over-
gang naar de rest van de tuin te
maken.

Bij de geprefabriceerde polyester
vijvers worden door de fabrikant
speciale randen op bestelling gele-
verd. Een belangrijk gegeven is dat
de vijverrand een scherpe begren-
zing moet vormen tussen vijver en
de omringende grond. Als bijvoor-
beeld de vijver via een moerasach-
tige overgang naar de tuingrond
overgaat, zal de grond door de capil-
laire werking het water uit de vijver
zuigen en zullen zelfs boomwortels
dit capillaire water weten te vinden.

Veel woonnieuws
op Huishoudbeurs

Nieuwe machine schuurt
tot 'in de puntjes'

«chi ft een nieuwe vlakschuur-
'''Kfliï gelanceerd* de RS 3E> die
«K d itot 'n de PuntJes kan schu-
if «liak- zi

-*
de verlengde, buiten

tfl v hlne uit stekende zool met
>rrn ,"Vormige punt. Door deze
*el(j *Un-nen hoekjes van bijvoor-st *°zijnen zonder moeite be-
te'khorden" Ook andere lastig

''"Mak 6 Plaatsen- zoals een op-
ee^ K Waar een obstakel (bijvoor-
»SSe en leiding) langs loopt, of
'Uvre ?Q jaloezieënvan een houten

rn ' *-everen voor deze high-
achine geen problemen op.

V hh\ y. et V-vormige deel van de6ritri **n afzonderlijke schuurvellen
ar' die driemaal gedraaid

iVensr) Woi"den en dus een lange
*el vTUur hebben. Het V-vormige
s. ari de zool is voorzien van zes

■ *y

afzuiggaten zodat het schuurstof
ook uit dit gedeelte snel en vrijwel
geheel afgezogen wordt naar de op-
vangzak.

De machine heeft een elektronische
snelneidsregeling van 4000 tot
10.000 toeren per minuut, hetgeen
resulteert in 8000 tot 20.000 schuur-
bewegingen per minuut. Daardoor
kan de werking van de machine
aangepast worden aan vrijwel alle
materiaalsoorten.

Het is een stuk gereedschap dat aan
zeer hoge professionele normen vol-
doet en dat is dan ook van de prijs
af te lezen: die ligt iets boven de 800
gulden.

Voor meer informatie: Festo, Delft,
015-699754.

Opmerkelijke trend is ook dat
steeds meer mannen de beurs be-
zoeken. Uit onderzoek blijkt dat
bijna zestig procent van de bezoe-

De gecombineerde beurs, waarvoor
één toegangsbewijs nodig is, wordt
dit jaar van 25 maart tot en met 5
april gehouden in de RAI. De Huis-
houdbeurs, die dit jaar voor de
47ste keer wordt gehouden, geldt
volgens Van Meer als de grootste
jaarlijkse consumentenmanifestatie
in Nederland.

De beurs Huis & Interieur lokt
steeds meer bezoekers naar de tra-
ditionele Huishoudbeurs in het RAI
tentoonstellingscentrum in Amster-
dam. Van de 328.000 beursbezoe-
kers vorig jaar waren er bijna
100.000 in eerste instantie gekomen
voor deze woonbeurs. Dat heeft me-
vrouw C.J.M, van Meer, project
manager RAI Gebouw BV, ver-
klaard op een persconferentie over
de Huishoudbeurs en Huis & Inte-
rieur RAI 92.

Nieuw op de Huishoudbeurs is een
paviljoen waarin natuur- en reform-
produkten, die zijn geproduceerd
volgens de EKO keuringsnormen,
worden gepresenteerd.
De laatste week van de Huishoud-
beurs wordt bovendien de Negen
Maanden Beurs (van 1 tot en met 5
april) gehouden. Op deze beurs wor-

den adviezen en tips gegeven over
alles wat met zwangerschap en
baby-artikelen te maken heeft.
Staatssecretaris E. ter Veld van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid
opent de beurzen op 25 maart met
de uitreiking van de Zilveren Knip,
die wordt toegekend aan een per-
soon of instelling die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor
de consument. Dit jaar gaat de on-
derscheiding naar de Vereniging
Eigen Huis (320.000 leden) die op-
komt voor de belangen van - toe-
komstige - bezitters van een eigen
huis.

kers van de woonbeurs uit man-
vrouw gezelschappen bestond.
Voor bezoekers die in eerste instan-
tie voor dé huishoudbeurs komen is
dat percentage 34 procent, aldus
Van Meer.

Perfect uitgekiend opbergsysteem
DOOR MAR GROEN

toe( j, voor 'klein
z°als schroeven, spijkers,

eje K--en a' d*e andere spullen
-ebt ; *-* e*-K dhz-karweitje nodig
«iv bepaald geen gebrek. Er
°*e adJes. bakjes, doosjes in tal-
Nii orten- Sommige zijn best
tyer 8/ maar dat het nog een stuk
'ejc t*^an bewees fabrikant Vy-
'e ir,» ens de beurs Karwei met
fcerr, °ductie van het Vybac-sys-

yr»cv ; ,
llt geh " everancier van een zeer
!it-.e re*-d assortiment bevesti-
'fese taterialen- Voor de winkel-
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l»t *-*ings- en displaysysteem
'^H ?n aHe mogelijke wensen

detaillist kon voldoen,
>>0gel at tevens voor de klant de
■^He' zou bieden om de
'o°ra] overzichtelijk en
ten. §°cd bereikbaar op te ber-

Spoelbak in keuken
traploos op en neer

hu
W6e erden doosjes met in één of
'uiter->rfnden te openen en goed
Sm ? deksel, waardoor de in-
!Unn duidelijk zichtbaar is. Ze
!estan- °Pgehangen of op elkaar
uHnp worden. Ook staande

1 Ze op een Piank in de dhz-
"-Plaats gezet worden.

e kl Uren van de doosjes duiden
■■»n ei?ljd de aard van de inhoud■chrol afrr»etingen van de spijkers,
'^r-neiH6l^enz' staat er duidelijk op
lfVt* doosjes zijn er in zevenn*at v

en * afhankelijk van het for-van de spullen die erin zitten.
I*o el Vvbac in de eerste plaats
;***W°ntwikkeld als Perfecte win-
k\ dpsentatie, is het praktisch nut

v oe-bet-zelver ervan zal heb-
«ti'S 11 diens standpunt beke-'wel hef,belangrijkst. Keukenfabrikant Poggenpohl be-

dacht een verbogingselement dat

Voor de bediening is een veilig-
heidsschakelaar toegepast die door
kinderen niet per ongeluk aangezet
kan worden. De constructie is zoda-
nig uitgevoerd dat er geen enkele
kans bestaat om hand of vingers te
snellen of te kneuzen.

Voor de spoelbak geldt het tegen-
overgestelde. Die zou hoger moeten
zijn dan het oppervlak van het aan-
recht, zodat je rechtop kunt blijven
staan bij het afwassen of het spoe-
len van groenten. De bodem van de
bak ligt immers zon 18 cm lager
dan het bladniveau. Van al het keu-
kenwerk wordt ongeveer de helft
van de keukenwerktijd aan het
spoelcentrum verricht.

Het verhogingselement kan een
complete spoel-unit met vaatwasser
tot een gewicht van 400 kg tillen.
Dit standaard-element is 2 meter
breed. Bij inbouw van apparaten is
de minimale hoogte 900 mm. Vier
door een elektromotor bediende h\
draulische cilinders brengen de
spoelbak traploos op elke gewenste
stand omhoog en 'remmen' af totdat
de bodem van de bak ongeveer op
de zelfde hoogte als het werkblad is.

Bij ontwerp en aanschaf van keu-
kens wordt steeds meer rekening
gehouden met de juiste werkhoog-
te, zodat je zonder rugklachten aan
de slag kunt blijven. Als de hoogte
van het werkblad klopt, moet eigen-
lijk de kookplaat iets lager zijn.
Want daarkomt een pan op te staan
en die verhoogt het werkvlak weer.

het mogelijk maakt de spoel-unit
compleet met kast er onder aan vast
te schroeven.

fcwu dlVerse manieren om zelf
W vihv te maken* Heel degelijkis■rid ver die helemaal van gewa-
ftit Ha on Semaakt is, maar je
ïje t beter niet aan beginhenler, tegen veel werk opziet en% j rstar>d hebt van die tech-? eenvoudiger is het eenk^metselen. Daartoe moet!faitei een funderingsplaat van
i^end beton gestort worden.
'kt!

Op de randen daarvan kun je dan
de muren metselen. Metselwerk is
van zichzelf echter niet waterdicht,
dus zal de binnenkant helemaal met
enige lagen bitumenfolie bekleed
moeten worden. Kortom, bij elkaar
is dit ook nog een flinkeklus, die je
doet afvragen of er geen eenvoudi-
ger bouwwijze bestaat.

Ja, die is er. Jekunt eenvoudig een

e Punt van de zool komt tot in de lastigste hoekjes. Foto: gpd
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Hoensbroek
Nabij centrum gel. woonhuis met tuin. Gar. Kelder. L-vorm.
woonk. Aparte keuken. 4 slaapk. Badk. met douche, ligb.
en 2e toilet. Zolder. Ged. roll.

Prijs ’ 135.000,-k.k. (6076)

Hl STIENSTRA sr"^== = HEERLEN
MMM "A'ELAARDI|BV 045-712255*

Kerkrade
Chevremont. Luxueus woonhuis met gar. Tuin met niveau-
verschil. Praktijkruimte ca. 43 m2. Woonk. met openhaard.
Eetk. Dichte keuken compl. met app. 3 slaapk. Wasruimte.
Badk. met ligb. en douche. Opt. isol. Geh. met hardh. koz.

Prijs ’ 389.000,- k.k. (5986)

Hl STIENSTRA =.r °"==s HEERLEN
=MM MAKELAARDI)BV 045-712255*
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Kerkrade
Uitst. onderhouden woonhuis met tuin. Living ca 30 m2.
Dichte keuken met kunststof installatie, 3 slaapkamers,

badk. met douche en 2e toilet. Hobbyzolder uitst. isolatie.
Prijs ’165.000,-k.k. (6146)

Hl STIENSTRA Kr*9"
HEERLEN

MMM MAKELAARD"BV 045-712255*
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Kerkrade
Chevremont. Woonhuis met tuin ca. 20 m. diep. Kelder.
Woonk. met plav. vl. Keuken met app. Bijkeuken. Berging.
3 slaapk. Badk. met ligb. Geh. met dubb. begl. en kunstst.
koz. Ged. roll.

Prijs ’165.000,-k.k. (6121)

Hl STIENSTRA ssr-"
=== HEERLEN

MMM MAKE"ARDI|BV 045-712255*
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Heerlen
Heksenberg. Royale tussenwoning met diepe tuin., woonk.
en suite, aparte keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers,
badkamer, zolder/ 4e slaapkamer.

Prijs ’ 135.000,-- k.k. (6077)

Hl STIENSTRA ZX""*
== = HEERLEN

MMM MAKE"ARDI|BV 045-712255*
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Oirsbeek
Gerenoveerd boerenwoonhuis (Rijksmonument) met bin-
nenplaats, garage. Royale woonkamer met gedeeltelijk

open keuken 46 m2, wask., 2 slaapkamers, met mogelijkh.
voor 3e en 4e slaapkamer, luxe badkamer met ligbad.

Goede mat. afwerking, goed onderhouden.
Prijs ’ 229.000,-k.k. (6040)

Hl STIENSTRA zsr**
HEERLEN

MMM MAKtLAARDI)BV 045-712255*

Hoensbroek
Nabij centrum, luxe afgewerkt woonhuis met tuin. Berging,
kelder, L. vorm. woonk. Aparte luxe eetkeuken met compl.
install., 3 slaapk., luxe bet. badk. met douche. Vliering, ged
hardh. koz., therm. begl. en rolt. Dak recentelijk vernieuwd.

Prijs ’ 134.000,-k.k. (5917)

I Hl STIENSTRA =rn9°n:
== = HEERLEN

MMM MAKELAARDI|BV 045-712255'

Klimmen
In moderne villawijk gel. lanhuis met praktijk-/kantoorruimt€
Sout.: Inpand. gar. voor 2 auto's. Sep. entree. Royale hal
Part.: Ruime ontvangsthal. Eet-/woonk. ca. 45 m2. Keuker
met luxe install. mcl. app. Ouderslaapk. met sep. badk
Tuin met div. terrassen, onder architectuur aangelegd. 1e
verd.: 2 slaapk. 2e badk. Berging. Uitst. onderhouden
Aparte kleurstelling. Eigentijdse indeling met exclusie
rOrsktör

Prijs ’ 485.000,- k.k. (5725)

Hl STIENSTRA ör-"
HEERLEN

MMM "AXELAARD"BV 045-712255*

Bocholtz ,
In jonge wijk gel. woonhuis met gar., L-vorm. woonk. er
ged. open keuken tot. ca. 40 m2, 3 slaapk., badk. met dou-
che. Vaste trap naar ruime zolder. Opt. isol. Uitst. onder-

houden. Opp. ca. 342 m2, bouwjaar 1987.
Prijs ’ 227.000,-k.k. (5915)

I Hl STIENSTRA zsr~
= == HEERLEN

MMM "AXELAARD"BV 045-712255*
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Brunssum
Royaal woonhuis met buitenberging. Woonk. en halfopen
keuken met aanrechtcomb. tot. ca. 46 m2, 4 slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet. Zolder met wasruimte en berging.

Prijs ’ 126.000,-k.k. (6108)

I Hl STIENSTRA =r"n9en:
HEERLEN

MMM MAKELAARD"BV 045-712255*

Eygelshoven
Woonhuis, geh. in veldbrand. Gar. met smeerput. Woonk.
met open haard. Keuken, bijkeuken, 4 slaapk., badk. met

douche. Vaste trap naar zolder.
Prijs ’ 149.000,- k.k. (6140)

Hl STIENSTRA=== HEERLEN
MMM "AKELAARDI|BV 045-712255*

Heerlen
Heerlerheide. Woonhuis met tuin., gar., woonk., keuken,
serre., 3 slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet., zolder.

Prijs ’ 119.500,--k.k. (5674)

I Hl STIENSTRA sr""
=Ü s HEERLEN
==M nAKtLAARDI|BV 045-712255*

Simpelveld
Hulsveld. Goed onderhouden boerenwoonhuis met voor-
tuin en grote binnenplaats. Ruime hal, woonkamer met
openhaard ca 40 m2. Keuken mcl. compl. eiken install.,

eetk., 4 slpks., badk. met ligbad, douche en 2e toilet. Grote
zolder ca 96 m2verdeeld in 2 ruimtes. Stal/berging.
Gerenoveerd in 1963. Opp. 327 m2. Bwjr. ca 1930.

Prijs ’218.000,-k.k. (5914)

I HI STIENSTRA ST" 9"
== = HEERLEN\^MM —'- 045-712255*

Heerlen
1 Zuid. Uitst. gel. herenhuis met tuin. Gar. Kelders. Woonk.

" ca. 40m2 met parketvl., openhaard en schuify>ui naar terras
! Gesl. keuken met compl. install. en app. 5 slaapk. Badk.■ met ligb. en 2e toilet. Vliering.f Prijs ’ 269.500,-k.k. (6104)

ilHl STIENSTRA £<r°9,n

=s= HEERLENMMM WAKE"ARD"BV 045-712255*
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Heerlen
Nabij centrum gel. royaal woonhuis met 2 parkeerpl. Ber-
ging. Evt. overname huurgar. Grote tuin. Woonk. Aparte
keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. Bet. badk. met douche en 2e
toilet. Luxe afgewerkt.

Prijs ’ 169.000,-k.k. (6093)

IHI STIENSTRA =: h n9 n

== m HEERLENMMM MA"LAARDI|BV
045-712255*
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Eygelshoven
Bungalow met inpand. gar. Royale entree, woonk. ca. 60m2met openhaardpartij. Ged. dichte keuken met eiken in-
stall. Bijkeuken. Apart slaapgedeelte met 3 slaapk. Badk.
met ligbad, douche, 2e toilet, bidet en dubb. v.w. Exclusie-

ve mat. Uitst. ligging.
Prijs ’ 399.000,- k.k. (6008)

I Hl STIENSTRA S"n9M
= == HEERLENMMM "AKELAARDIiBV 045-712255*

Oirsbeek
In den Moei. In jonge woonwijk gel. comfortabel woonhuis
met inpand. gar. Tuin. Sout. met verschillende ruimtes.
Woonk. ca. 34 m2met parketvl. en schuifpui naar terras/
tuin. Compl. moderne keukeninrichting, 3 slaapk., luxe
badk. Bergzolder. Kunstst. koz. Heteluchtverwarming.

Bouwjaar 1989.
Prijs ’319.000,- k.k. (6127)

I Hl STIENSTRA sr*«-\»3m~ ",

Schinveld
Landelijk gel. woonhuis. Grote gar. met werkpl. Kelder. Ro-
yale woonk. met openhaard en parketvl. Gesl. eetk. met
aanrechtcomb. Bijkeuken en serre. 3 slaapk. Badk. met zit-
bad. Grote zolder met 4e slaapk. en div. bergingen. Goed
onderhouden. Opp. ca. 2.000 m2. Bouwjaar 1939.

Prijs ’ 269.000,- k.k. (5825)

1 111 STIENSTRA sr en

mmm *.****» heerlen
AK-fif-JT ! 045-712255*
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P^^lBe i i i"l'
Heerlen

Centrum. Comfortabel appartement. Lift. Woonk. ca. 31 m2
met balkon. Gesl. keuken. Bovenverd.: 3 slaapk. Badk. met
2e toilet.

Prijs ’ 139.500,- k.k. (5777)

I Hl STIENSTRA zet-
| =M= HEERLEN^
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Hoensbroek
Centrum. Royaal woonhuis met tuin. Gar. Woonk. Keuken.
3 slaapk. Badk. met douche en 2e toilet. Vaste trap naar
zolder. Opt. isol.

Prijs ’ 159.000,- k.k. (6069)

|111 STIENSTRA- nen

MMM MAKELAARDI|BY M5712255*

Heerlen
Centrum. Luxe appartement op 3e etage met berging/hob-
byruimte. Ruime woonkamer ca 42 m2. Keuken met install.
Royaal balkon, 2 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad,

Eigen parkeerplaats.
Prijs ’ 105.000,-k.k. (6139)

I Hl STIENSTRA sr—*
=m= HEERLEN"AKELAARDIIBV 045-712255*

He,..:..

Heerlen
Noord. Woonhuis met tuin. Berging. Carport. Mogelijkh.
voor gar. Woonk. met eiken parketvl. Aparte keuken. 3
slaapk. Badk. met ligb. en mogelijkh. voor 2e toilet. Zolder.
Opt. isol.

Prijs ’ 135.000,- k.k. (5965)

IHI STIENSTRA srh" 9n

= == HEERLEN
MMM MAKELAARD"BV 045-712255*

Schaesberg
Gunstig gel. woonhuis met inpand. gar. Kleine tuin. Div.
kelderruimten. Royale entree. Living ca. 30 m2met open-
haard en parketvl. Aparte eetkeuken met aanbouwunit mcl.
app., 3 slaapk., 2 mansardekamers. Badk. met ligbad.

Prijs ’ 179.000,- k.k. (5546)

1 111 STIENSTRA sr**
= == HEERLEN

MMM WAKELAARD"BV 045-712255*
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Schinveld H
In nieuwbouwwijk gel. woonhuis met garage. Grote &"■
20 mtr. diep. Doorzonwoonk. met open keuken, 3 sflj

badkamer met ligbad en douche. Vaste trap naar gr-fIH
Prijs ’ 178.885,- v.o.n. exel. renteverlies. (160) ■

I|H STIENSTRA srl
WmM mWÊÊk' ■■■■WÊLW' ■■■■

Heerlen I
De Erk. Uitst. gel. landhuis met tuin en dubb. gar. 'flfl
hal. L-vorm. woonk. ca. 42 m2met prachtig uitzicW-fIH
keuken mcl. app. 3 ruime slaapk. Badk. HJPrijs ’ 398.000,- k.k. (5707) ■

| |H STIENSTRA =rl

Heerlen I
Heksenberg. Woonhuis met tuin. Berging. Kelder,
ca. 35m2 met openhaard. Keuken. 3 slaapk. Badk. HJZolderberging. HPrijs ’ 117.000,-k.k. (5964) ■

I |H STIENSTRA =TJ
I

f ** ""* mv, i HH

Eygelshoven I
Rustig gel. bungalow met tuin. Overdekt terras. ''^Hgar. Kelder. Living ca. 40 m2met allesbrander. Ged "flj
keuken met compl. install., 3 slaapk., badk. met ligbad flj

Prijs ’ 259.000,- k.k. (6128) ■
1 1|1 STIENSTRA =srï

■ m ff |1 IL.

Kerkrade .
West. Ruime tussenwoning, type herenhuis met
Tuin ca. 60 m. diep met 2 bergruimten. Woonkamer <&m2, 2 keukens, div. slaapkamers, Mansardekamer v
trap naar zolder.

Prijs ’ 279.000,-k.k. 6100

I Hl STIENSTRA =r^
=== HEERLEN

MMM MAKELAARDI|BV 045-71225?

Jabeek 9Uitstekend onderhouden woonhuis met tuin. Binnenpl3^.
weiland en div. stalruimtes ca 2.250 m2. Kelder, woofn
mer met parketvloer en open haard. Gesl. eetkeuken fjj

aanrechtcomb., aparte zitkamer, 4 slaapkamers, badkan
♦ Vaste trap naar grote zolder.

Prijs ’ 289.000,-k.k. (5840)

I Hl STIENSTRA sr*
=H= HEERLEN
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'De Vierde Kamer
op RTL4 met

Thijs Wöltgens
HEERLEN - Zondagavond is
Thijs Wöltgens, fractievoorzitter
van de PvdA in de Tweede Ka-
mer, tussen 23.15 en 00.20 uur te
gast in het RTL4-programma 'De
Vierde Kamer. Hij zal door Ton
Elias en Catherine Keijl onder
meer worden ondervraagd over
het congres van de PvdA en over
de kritiek op zijn fractie. De cen-
trale presentatie van het pro-
gramma is in handen van Pauli-
ne Sinnema.

HMOND - Alles wat goed is, komt snel. En vaak vansntal kanten tegelijk. Dat ervaart zanger Gé Reinders
moment. Hij was nog niet met Rita Coolidge uitge-l.over het duet dat ze samen op de plaat hebben gezetJ,kreeg het bericht dat hij de Country Composersd 1991 van de KRO en Conamus had gewonnen.

Meta de Vries
presenteert

Jazz Top Tien
DEN HAAG - Meta de Vries
gaat een wekelijkse Jazz Top
Tien presenteren op Eurojazz-
radio. Vanaf april zal ze elke
dinsdagavond van 21.00 tot 22.00
uur met dit programma te horen
zijn. De Jazz Top Tien komt tot
stand in samenwerking met de
Stichting Nationale Top-100
(Buma/Stemra) en is gebaseerd
op de best verkochte jazz-cd's in
Nederland.

Meta de Vries gaat bovendien op
zaterdagmiddag tussen 16.00 en
18.00 uur op dezezender een pro-
gramma over fusion presenteren.
Hans Dulfer, Jaap Lüdeke en
Willem Duys vullen reeds een
(Nederlandstalige) rubriek.

Eurojazz-radio is 24 uur per dag
te beluisteren. Inmiddels kun-
nen 2,5 miljoen Nederlandse 'ka-
bel-huishoudens het station
ontvangen. Alle jazzstijlen - van
oude jazz tot fusion en alles daar
tussenin - komen in de verschil-
lende programma-onderdelen
aan bod. Eurojazz-radio - direc-
teur is Wil Steyling - is eenafs-
plitsing van KLON, een jazzzen-
der in Zuid-Californië.

In september vorig jaar ging via
de Avro-televisie de publieksac-
tie 'Bouw mee aan Carré'- van
start. De opbrengst van de de ac-
tie, geraamd op drie miljoen gul-
den, is bestemd voor de verbou-
wing van het toneelhuis. Het
toneel van het koninklijk theater
moet hoger, breder en dieper
worden. Daardoor is het moge-
lijk ook grootschalige theater-
voorstellingen tot hun recht te
laten komen.

■ dus niet uitgesloten dat de
(errnond afkomstige zanger
i l°ekomst ook buiten Lim-

'en de Verenigde Staten
D,Baat krijgen. Begin april„ h'Jnt zijn tweede cd, met de1 "-'ood. Op de plaat ook het

1 ,J-et Rita Coolidge, 'Stolen
Mt trouwens eind maart als* Wordt uitgebracht.

"Ito. I ers staat er zelf ook ver-

" .van hoe hij aan Rita Coolid-

/Pfonkelijk zou ik het lied
! * metTony Willézingen, de
*; jj^'ge leadzangeres vanj^at,maar dat ging te elfder

2et door. Er waren contac-ijet de Verenigde Staten enilad een bandje met het lied, Iden gekregen. Ze was erJ*11 enthousiast over. Toen
k? we het maar opgeno-
! £e wil het zelfs op haar ei-Waat zetten, die binnenkort

J-tt. Bovendien heeft ze
ko

el om naar Nederland te,
o"*d dat het duet erg goed is
H^en. Maar weet je dat ik
|, benauwd was. Ik wist
tet klonk met Tony samen.
J-ht: oh, oh, ik hoop dat het
I?* niet tegenvalt. Maar het
"nee."

t^ste cd van Gé Reinders,
c oming' heeft ook goed

jj**i. En de volgende cd 'De
k Muskiet-liedjes' óók.

„Al sta je niet in de|/ ade, daarom kunnen je
,*" wel goed verkopen. Ik
J^ezelf daarover ook ver-
j " Ik ben langzamerhand tot

gekomen dat er
t?arkt is voor dit soort mu-

'Nkelijk dacht Gé Reinders
kÖ zijn muziek het best kon
chrijven als folk-rock. Wan-
■ suggereren 'een beetje
\ misschien',
Reageert de Limburgse zan-
H"ompt: „Dank, dank. MaariiXoung komt meer dan ik uit
[>>Pie-sfeer. Ik vind dat mijn
J-iéér die van de werkmans-ek is. Maar zéér Ameri-

Hij spreekt niet als psychologies-
tudent, want zijn studie in Til-

Inspiratie

Gé Reinders: „Ik wil graag de
'Waarheid' belichten, niet zo zeer
de historische waarheid, maar
wel de emotionele. Het mooiste
is het natuurlijk als je over een
bepaalde situatie begint te zin-
gen en dat het lied uitmondt in
een waarheid die voor veel men-
sen geldt. Het plezierige van
mijn vak is dat je ook nog eens
twaalf tonen hebt om onder die
26 lettertjes te zetten, zodat je
een mooie éénheid kunt afleve-
ren."

Voor de Limburgse zanger ligt
de inspiratie dus op straat.

zeggen dat als je het goed doet in
je vak ook bepaalde vooroorde-
len wegvallen. Maar toen ik jon-
ger was, heb ik er lastvan gehad.
Dat ze in Amsterdam opeens
Duits tegen me begonnen te pra-
ten bijvoorbeeld. Maar in Ameri-
ka heb ik er dus nooit last van
gehad. En dat kan voor een deel
die hang naar het land bepalen.
Tegelijkertijd ben ik heus niet
blind voor de andere kant van de
medaille: de slechte sociale voor-
zieningen, de massa's daklozen,
zelfs in Beverly Hills, hoor. Ik
heb het pas nog gezien. Een taxi-
chauffeur zei tegen me: 'Tussen
mij en die mensen zitten precies
twee maanden. En zo is het: als
je je baan verliest, is het zo ge-
beurd met je. Maar het zou wel
een mooi motief voor een lied
zijn."

Tv-sponsoractie
Carré verloopt traag„Ik heb de prijs gekregen voor

het liedje 'Why him?' Het gaat
over een man die zn vrouw is
kwijtgeraakt aan een andere
man. Hij is natuurlijk in de eer-
ste plaats kwaad dat de relatie
over is, maar hij blijft zich maar
afvragen: waarom heeft ze hem
gekozen. Why him?"

Reinders denkt dat dit ook de re-
den is dat hij de Country Compo-
sers Award heeft gewonnen.

„Het was niet te combineren met
mijn studie aan het conservato-
rium. Maar ik heb wel enig in-
zicht gekregen in sommige pro-
cessen in de geest van mensen.
Maar voor de rest? Ik hou van
liedjes waarin een geheim ver-
borgen zit. Dat geldt ook voor
'Stolen love'. Het gaat dus in het
kort gezegd gewoon over
vreemdgaan. En over de dingen

burg heeft hij niet afgemaakt. "

die twee mensen daaromheen
verzinnen."

„Weet je, er wordt nu al gepraat
over Duitsland. Dat komt door
de naam van Rita. Als ik het in
mijn eentje had moeten doen,
zou ik nummer één op de hitlij-
sten hebben moeten staan. Maar
dat is nu niet nodig. Ik hoop na-
tuurlijk dat we zo hoog mogelijk
komen. Maar ik ben, geloof ik,
het meest trots dat mijn liedje
door iemand, die ik zo hoog acht,
goed is bevonden."

Spannend, óók hoe het met het
duet en de cd verder gaat.

NEDERWEERT - Achttien
blaaskapellen zullen op zaterdag
21 en zondag 22 maart van de
partij zijn tijdens de Open Zuid-
Nederlandse Kampioenschap-
pen in Nederweert. Aan dit jaar-
lijks terugkerende concours, dat
in het concertpaviljoen aan de
Hulsenweg wordt gehouden, ne-
men blaaskapellen deel uit Gel-derland, Zuid-Holland, Noord-
Brabant, Limburg en België. De
jury, die onder anderen bestaat
uit musicus PietKnarren, beoor-
deelt de muzikanten op zater-
dagavond vanaf 20.00 uur en op
zondag vanaf 13.00 uur. Het 25
man sterke blaasorkest 'Die Hal-
berger Muzikanten' onder lei-
ding van Steven Walker zorgt
voor een slotconcert.

Achttien kapellen op
kampioenschappen

in Nederweert

Van de 100.000 sponsorcertifica-
ten is ruim de helft nog steeds
niet verkocht. Volgens Carré-
directeur Bob van der Linden
staat de renovatie van het 105
jaar oude theater desondanks
niet op de tocht.

houden. Voor een inmiddels uit-
verkochte zaal treden artiesten
als René Froger, André Hazes en
sterren uit Les Misérables belan-
geloos op. Het publiek telde grif
tussen de 25 en 150 gulden voor
de gala-avond neer. De op-
brengst van de avond bedraagt
een ton.

AMSTERDAM - De sponsorac-
tie voor het Amsterdamse thea-
ter Carré loopt nog steeds achter
op de eerdere verwachtingen.

Ij " Ik raakte toen in Amerika
l^sPrek met een Nederlandse
|L fouw, in het Engels. Op een

moment kwamen wet*-ter dat we beiden Neder-
ker waren. Ze stelde voor om
I) Jftaar in het Nederlands ver-Lt(i gaan. Ik vond dat best.l>ddellijk bleek dat ik Lim-
iss praatte en zij eigenlijk vrij
iJj'M. Hollands. Op hetzelfde
pent veranderde onze status
.opzichte van elkaar. Zij voel-et ook en we zijn weer gelijk
l/gegaan in het Engels. Toen
"i we weer op het zelfde ni-

i Vrijheid van de mensen is.~ dat jeer steeds opnieuw
je hebt geen ge-

jf^enis. Hier in Nederland
jJe altijd Limburger en dat
$>el drukt zwaar. Ik reali-
L?e me dat een keer heel

j. teruggeweest, heb veel
(~, het land gereisd. Ik heb na-
[jjik geprobeerd na te gaan
l^t is dat me zo aantrekt inl^d. Ik denk dat het de hang

.Jerenigde Staten hebbenj^rs altijd getrokken, als
,al, in de jarenzestig.

er na mijn middelbare

°' ook een jaar gestudeerd.
Was een uitwisselingspro-

voor scholieren van The*fican Field Service. Ik ben

tates

KinderNet in vier
miljoen huiskamers

" Leontien Ceulemans kondigt, zoals steeds, de program-
ma's van KinderNet aan.

De verbouwing gaat'ongeveer 17
miljoen gulden kosten. De ge-
meente Amsterdam neemt daar-
van negen miljoen voor haar
rekening, het ministerie van
WVC negen ton. Volgens Van
derLinden brachten grote spon-
sors inmiddels tussen de vier en
vijfmiljoen bijeen.

De tussentijdse trekking vindt
nu plaats op 26 maart en de eind-
trekking op 29 april. Met de Avro
wordt nog gesproken over de
wijze waarop die omroep aan-
dacht zal besteden aan het afslui-
ten van de publieksactie.

Certificaathouders dingen mee
in een loterij. De .publieksactie
zou, aanvankelijk op 26 decem-
ber worden afgesloten met de
eindtrekking van de loterij. Die
werd echter met vier maanden
uitgesteld.

Trekking

" Scène uit 'Lieve Frits' met de Maastrichtse theaterwerkplaats 'Het Kruis van Bourgogne'
Maandagavond wordt in Carré
het Amsterdams Sterrengala ge-

Vooroordelen

'Kruis van Bourgogne'
woensdag even op tv

Maastrichtse theatergroep op pad in Limburgse tuinderijen

Van onze rtv-redactie

DOKKUM -KinderNet is sedert
gisteren in vier miljoen huiska-
mers te zien. In het stadhuis van
Dokkum heeft commissaris van
de koningin in Friesland Hans
Wiegel de vier miljoenste aan-
sluiting gerealiseerd.

Van onze rlv-redactie Om de mijlpaal te vieren, zendt
Kindemet tot en met 15 maart
zowel in het Nederlands als in
het Fries uit. De programma's
worden zoals gebruikelijkaange-
kondigd door Leontien Ceule-
mans. Daarna doet Geertje de
Vries van Omroep Fryslan de
presentatie nog eens over in het
Fries.

KinderNet is het enige Neder-
landstalige televisiestation voor
kinderen van drie tot dertien
jaar.

raakt het me nietr- Je wordt ouder en ik mag
V

(ADVERTENTIE)

HET
i ,S
'OEKENWEEK

''NantsV^/boekhandelnaast _±__\j lioüdkuii

2, Heerlen

MAASTRICHT - In tien Limburgse tuinderijen
brengt de Maastrichtse theaterwerkplaats 'Het
Kruis van Bourgondië' een opvoering van 'Lie-
ve Frits'. Een niet-alledaags gebeuren omdat het
optreden plaatsvindt in tuinderskassen temid-
den van groenten, fruit en planten. Doorgaans
verwacht je een toneelgezelschap niet daar,
maar in een zaal ofeen schouwburg. Reden voor
de makers van de tv-rubriek 'Van Gewest tot
Gewest' aanstaande woensdag in het NOS-pro-
gramma op Nederland 3 om 19.25 uur aan een
en ander aandacht te besteden.

Theaterwerkplaats 'Het Kruis van Bourgondië'
wil afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid
geven om in hun eigen regio aan het werk te
zijn.

Regisseur Stefan Kimming en actrice José Kui-
pers werden gefascineerd door de wereld van de
tuinbouw in Midden- en Noord-Limburg en
door tuinderskassen, die 's nachts hetzelfdelicht als overdag hebben. Ze zagen een dualiteit
in het dagelijks leven van de tuinders. Overdaggaan ze om met de meest moderne technische
middelen en onderhouden ze internationale
contacten, 's Avonds en 's nachts keren ze terug
in de beslotenheidvan hun eigen, kleine leefwe-reld.

HF-Goed verlicht doet verkopen nH
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* Meer dan 200 soorten spots
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Jimburgs dagblad "j show
Roermondenaar zingt duet met wereldster Rita Coolidge

G'eReinders succesvol
wet 'werkmansliederen'

DOOR ELS SMIT

" Gé Reinders
in duet met

Rita Coolidge:
,_Jk hou van

liedjes waarin
een geheim

verborgen zit.
Dat geldt ook
voor 'Stolen

Love'."
foto: GPD
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Onr. goed te koop aangeb./gevr.
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Heerlen
Musschemig. Royaal woonhuis met gar. en tuin, woonk.,
aparte keuken, badk. met ligb. en 2e toilet, 3 slaapk.. Vaste
trap naar zolder: 4e slaapkamer. Spouw-en dakisollatie.

Prijs / 145.000,--k.k. (5869)

111 STIENSTRA Bar**"
HEERLEN
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Nieuwenhagen
Luxe landhuis. Royale hal. Living ca 45 m2, luxe keuken
met apparatuur, 3 grote slaapkamers, luxe badkamer met
ligbad en douche. Zolder. Geheel met dubbele beglazing.

Opp. ca 800 m2, bwjr. 1990.
Prijs ’ 399.000,-k.k. (5941)

lil STIENSTRA Br*-
= == HEERLEN

MMM MAKELAARDI|B< 045-712255*

Heerlen
Eikenderveld. Nabij centrum gelegen stadswoning met tuin

Woonkamer, berging, 3 slaapkrs., badkamer met ligbad.
Optimale isolatie, dubbele beglazing.

Prijs ’ 97.000,-k.k. (6145)

111 STIENSTRA ar"n9en: I
= = = HEERLENMMM MAKELAARDI|BV

045-712255*

Voerendaal
Kunrade. Goed gelegen halfvrijstaand woonhuis met tuin.

Garage. Woonk. met open keuken met div. app., 3 slaapk.,
badk. met ligb. Bergzolder. Ged. met roll.en dubb. begl.

Prijs ’185.000,-k.k. (6086)

111 STIENSTRA zxr** I
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Kerkrade
West. Woonhuis met tuin ca. 50 m. diep. Verwarmde gar.
Woonk., keuken compl. met app., bijkeuken, 3 slaapk.,
badk. m. ligb. en douche. Vaste trap naar zolder, bwj. 1988.
Prijs ’ 279.000,-k.k. 5880

lil STIENSTRA sr—■ I
HEERLEN

MMM MAKtLAARDI|BV
045-712255*

Vaesrade
Rustig gelegen semi-bungalow. Sout.: Garage, was- en

droogkeld., prov. kelder. Part.: Voor- en achterk. met open
eetkeuken ca 64 m2. 1e Verd.: 3 slpks, badk. met douche.

Prijs ’185.000,-k.k. (5376)

111 STIENSTRA Sf"
WWW _ HEERLENH*KELAA>D"BV 045-712255*

Klimmen
Centrum. Rustig gel. karakteristieke hoekwoning. L-vorm.
woonk. ca. 38 m2. Ruime eetkeuken. Ruime waskelder. 4
slaapk. Luxe badk. Zolder. Recentelijk geh. gerenoveerd.

Prijs ’ 235.000,- k.k. (6105)

lil STIENSTRA sr""" I§|i HEERLEN
AWW MAKELAARD,BV 045-712255*

Schaesberg
Centraal gel. appartement met balkon. Living ca. 26 m2.
Keuken met kunstst. install. Slaapk. Luxe badk. met dou-
che en toilet. Berging op part. Goed onderhouden.

Prijs ’ 89.000,- k.k. (6099)

lil STIENSTRA sr*-
HEERLEN
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Schaesberg
Woonhuis met kelder. Gar. Kleine tuin. Living en serre tot
ca. 50 m2. Ged. open keuken met eenvoudige install. Bij-
keuken. 3 slaapk. Luxe badk. Zolder. Ged. met dubb. begl.
en hardh. koz.

Prijs ’ 159.000,- k.k. (6133)

lil STIENSTRA sffhS"°";
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Kerkrade
Uitstekend onderhouden woonhuis met gar., tuin ca. 15 m.
diep met overdekt terras. Living ca. 32 m2met parketvl..
Keuken met luxe install. mcl. app., 2 slaapk., mogelijkheid
voor 3e slaapkamer. Luxe badkamer met ligbad en 2e toilet
Royale hobbyzolder. Geheel rolluiken.

Prijs ’ 189.000,--k.k. (6113)

lil STIENSTRA =!**"
=== HEERLEN

MMM HAKiLAARD"BV 045-712255*

Schaesberg
Rustig gel. split-level bungalow met terras. Tuin. Inpand.
gar. Living en keuken met luxe install. tot ca. 43 m2. 3
slaapk. Badk. met ligb., douche en toilet. Hobbyk.

Prijs ’ 249.000,-k.k. (6129)

IU STIENSTRA r"""
HEERLEN

MMM MAKELAARDIJ6V 045-712255*

Rifir«ram
Hoensbroek

(gemeente Heerlen) Stationsstr. 116-118.
Café-bar met discoruimte, voorraadruimte en keuken.

Separate ingang naar een achttal appartementen, alle met
woon-/slaapkamer, open keuken en doucheruimte.

Prijs ’ 285.000,- k.k.

Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen £V 2tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans nvm

Wahlwiller, Oude Baan 12
Vrijstaand woonhuis, 3 slpks., app., keuken/bijkeuken,

opp. 535 m2.
VRAAGPRIJS ’ 207.000,- k.k.

Te koop
Bouwgrond

op unieke ligging te Eygelshoven.
’71.250,-V.O.N.

ABC Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen CV2
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans §

Heerlen, Kruisstraat 26
ruim tussengel. woonhuis, met mooie serre, tuin op zuiden.

VRAAGPRIJS ’ 198.000,- k.k.

IJflflflMßflßflaMfllflfllMfliiflflMflMfllBi
Te koop halfvrijstaand woonhuis te
Wijnandsrade (Swier)

Opp.vl. 240 m2, Z-woonk., eiken keuken, 3 slaapk.,
douche, zolder, vrijst. garage en tuin.
Tel. 046-336602 b.g.g. 04404-1781.

■^VflwWflßfljl -i^"^ Bil
■fl^flfli^Él i

Vaak verkopen wij huizen die de krant net
niet halen. Zoekt u een huis, laat u

vrijblijvend inschrijven.
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3.

HOENSBROEK
Kouvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 appartemen-
ten, huuropbr. ’ 24.000,-. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k.

KERKRADE
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000,-
-k.k.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
600/1200 m 2bedrijfsloods.

\//
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TE HUUR
Heerlen-C. Winkelpand 450 m 2. Inl. op aanvraag.

TE KOOP GEVRAAGD
Woonhuis, vrijstaand halfvrijstaand, 10/15 km Duitse
grens.

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin-
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij-
vend! Wij doen meer dan alleen uw huis verkopen.
Vraag om inlichtingen.
Grasbroekerweg Heerlen VERKOCHT
Oranjestraat Hoensbroek VERKOCHT
Essenstraat Brunssum VERKOCHT
Caumerboord Heerlen VERKOCHT I
Stationsstraat Beek VERKOCHT
Weideklokje Vijlen VERKOCHT
Teheuxstraat Wijnandsrade VERKOCHT I
Mellesched Vijlen VERKOCHT
Molenbeekstraat Voerendaal VERKOCHT
Verzetstraat Heerlen VERKOCHT
Ruys deBeerenbroucklaan Heerlen VERKOCHT
Benzenraderweg Heerlen VERKOCHT
Gerard Bruningstraat Heerlen VERKOCHT
Laan van Hövel t. Westerflier Heerlen VERKOCHT
Neerbraak Landgraaf VERKOCHT
Keizerstraat Landgraaf VERKOCHT

0392
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Einighausen, Brandstraat
Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werkplaats c.g.
opslagruimte met zolder (ca 620 m3), gr. oprit en tuin met
achterom. Perc. opp. 880 m2, bwj. 1982. Prijs op aanvraag.

-Eruijtebs
makelaardij onroerendgoed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611

-f-

Appartement centrum Landgraaf
Ruime woonkamer, 2 slpks., keuken en bijkeuken,
ruim balcon, parkeergelegenheid. Vr.pr. ’ 85.000,-.

Tel. 045-326619.

**""" r%T^-—- *< -^
Voerendaal-Kunrade

Roy. vrijst. landhuis, 500 m2. Living 65 m2, luxe keuken,
inp. gar., 4 slaapk., luxe badk., zolder, geh. onderk. (5)

Evt. voor kantoor. Uitst. st. Pr.n.o.t.k. 045-753346.

\ËHPi*^Sfl9r\\? ili ï' _ H* ''MHflHflflflM

Exclusief Wonen
monumentale 17e eeuwse hofboerderij gel. in dorpskern,
centraal Z.L. Komf. in stijl aangepast. Omvat ruim woonh.
m. extra's, aangel. binnentuin 650 m 2en bijgebouwen.
Voor vele doeleinden gesch. Perc. opp. 1850 m2.

Aanv. in overleg. Pr.n.o.t.k. Tel. 043-642962

Brunssum
Te koop 7 prima gelegen bouwkavels voor particuliere
bouw in het plan de Hemelder. Perc.opp. van 330 m 2tot
600 m2. Prizen vanaf ’ 49.500,- v.o.n. mcl. BTW.

Bruuters
makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12-tel 045-713746

.
ij '*'-i|flS^.

Landgraaf, Hompertsweg 30
Ruim vrijst. landhuis 550 m3, op 2390 m2grond met car-
port, stenen paardenstal (2 boxen en voerk.) en stenen
hooischuur 40 m2, 2 paarden min. van Brunssummerheide

vr.pr. ’ 289.000,- k.k.

MjaNflflflte^ iw^^y j*gM|Itolr^l^kM1

■ff^flflli !-*sfc"""'£.'''J £

\\\\\\\\\W\f^^^^^ R i^|y|gfliß]

Hoensbroek
(gemeente Heerlen) Julianastraat 42.

Halfvrijstaand winkel/woonhuis met zijoprit, magazijnruimte
(45 m2) en diepe tuin. Winkelruimte (40 m.2) met

aansluitend keuken, berging, doucheruimte en toilet.
Boyenwoning m. woonkamer aan voorzijde en slaapkamer.

Zolderruimte met twee mansardekamers en keuken.
Prijs ’ 155.000,-k.k.

A.BC Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen CV3tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans NVM

Hulsberg
Halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. Rol-
luiken. Ind. o.a. provisie-kelder, L-vormige woonkamer,
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkamer en wasruimte.
1e verd.: 3 slpk., badkamer. 2e verd.: zolderruimte. Vraag-
prijs (mcl. ged. stoffering) ’ 159.000,- k.k.

|q4^26767|

Eygelshoven
Ruim ouder halfvrijst. woonhuis met berging en diepe tuin.
Ind.: o.a. entree, woonk. eetkeuken, 3 slpkmrs. douchecel,

ruime zolder (via vaste trap) en kelder.
Vraagprijs, ’ 120.000,- k.k.
S 045 - 31 81 82

/ÖS PAULSJ SIMONS

Hoensbroek
Ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en tuin.
Gelegen aan de rand van het centrum. Bouwjaar 1981.
Goed onderhouden, geïsoleerd. Ind. o.a. entree, hal, ruime
L-vormige woonk., keuken met een keukeninstal. en app.,
bijkeuken. 1e verd.: 3,slpk., badkamer. 2e verd.: vaste trap.
Grote hobby-ruimte (4e slpk.). Zolderruimte. Vraagprijs

’ 189.000.-k.k.

|045-326767|

Heerlen-Noord ■
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Te koop aangeboden: HOEKWONING met g"j|
Indeling: hal, grote woonk., open keuken, berging.flH
kamers, badk. met 2e toilet, zolder. Geheel voorzieflflfl

parketvloeren, electr. rolluiken en zonwenngflflflJ
Mogelijkheid voor bouwen van garage. Prijs op a31"Tel. 045 - 21 45 72. JH

A- m I

Einighausen, Past. Schijnsstr"
Uitst. gelegen royale halfvrijst. herenhuis met cV-'JBJen mooi aangel. tuin. Perc.opp. 643 m2. Ind. 0.111

mog. voor open haard, zitk., moderne keuken, b'ijJaH
slpks., badk., zolder. Aanv.n.o.t.k. Vraagpr. ’ 239.0"*|M

El RUIJTERi
makelaardij onroerend goed - sittard maastricM lflH
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-sj_|

ï i I" ...* ■
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Brunssum I
Goed gelegen halfvrijst. woonh. met kantoor en

loods annex garage. Pand is geheel verbouwd, in M I
staat en voor meerdere doeleinden gesc I

A Vraagprijs: ’ 295.000,- k.k. ■&S PAUL IyS SIMONS I
g 045 -31 81 82. I

fIH I I SB. I■pftifcJfiSSHJ liflfll

■BB*■flflflHflflflflf- . ■**■_ flflfl
Heerlen - Schelsberg

Vrijstaand woonhuis met kantoor/winkelruimte. OoM
als woonruimte te gebruiken. Ind. o.a. winkel/kan^garage, bergruimte. 1e verd.: woonk., keuken m^j
keukeninstal., grote tuin met hobbyruimte (ook ais.
low te gebruiken). 2e verd.: 3 slpk., badk. met o.a-»
douche. Zolderruimte. Vraagprijs ’ 295.000,- k.k.

|04^26767
Nuth, Pastorijstraat

In het centrum rustig gelegen appartement met Jj/
hal, toilet, woonkamer, ca. 40m2, met dakterras, JJkeuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs, luxe b^igeheel verkeert in prima staat van onderhoud en o 8
king is luxe. Aanv.: i.o. Prijs ’ 160.000,- k.k.

E RUIJTER
makelaardij onroerend goed- sittard maastricj*"*6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12-tel O^yi

Hii tjß flflfl 'Hl

Heerlen
Vrijstaand voor-oorlogs herenhuis met c.v.-gas e^tuin (tot. 925 m2). Ind. o.a. provisie-, berg- en c
Royale hal, woonkamer met erker. Ontvangkamer
bijkeuken, 3 slpk., badkamer, grote zolder (moge" :slpk.). Prijs ’ 285.000,- k.k.

|045-3267gJ I

"'C^^m^*"^bß ib'"■'"■'". ___\
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Sittard, Wilhelminastraat 1
Op zeer goede stand centraal gel. halfvrijstaand "*i \
met cv, geheel onderkelderd, garage en tuin. Ind" l
vormige living, keuken met aansl. eetk., 4 slpks.. baf\
ligbad, zolderruimte. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 265.000,-K'

B RUI JTERJmakelaardij onroerend goed - sittard maastncht g
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 -L

VoorPiccolo's zie verder pagina 56

Limburgs Dagblad Limburgs
-vPGLXiDSSIIIjyiI-



13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Met Witteman. Praatprogram-
ma met Paul Witteman.

16.00 "" Journaal.
16.05 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Catharina als naamheilige.
Herh.

16.14 (TT) Belastingshow. Informa-
tief programma over de inkomstenbe-
lasting. Herh.

17.32 Het meisje uit het jaar 3000.
18.00 "" Journaal.
18.19 Kassa. Consumentenmagazine.

Presentatie: Felix Meurders.
18.58 Vijf tegen vijf. Spelprogramma

gepresenteerd door Peter Jan Rens.
19.28 Jules unlimited. Serie over

nieuwe techniek en avontuur. Pre-
sentatie: Jan Douwe Kroeske, Pieter
Jan Hagens en Mieke van der Weij.

19.58 Flying doctors. Australische
serie. Afl.: Hardlopen.

20.49 (TT) Oppassen!!! Comedyse-
rie. Afl.: 500 jaar. Met Coen Flink,
Ben Hulsman, Marieke van der Pol,
Hans Hoes e.a. Anna en Rik zijn druk
met de actie 'Help de Indianen. Ze
vinden dat de rest van de familie ook
wel iets kan doen voor het goede
doel.

21.18 Sonja op zaterdag. Talkshow.
22.13 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
22.47 Per seconde wijzer. Kennis-

quiz met Kees Driehuis.
23.24 (TT) De wereld van Boudewijn
Büch. Serie reisreportages over de
Indische Oceaan. Vandaag: Dodo IV.
Presentatie: Boudewijn Büch.

23.57 AMen nation. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Oppeppen.Een sport-
school wordt ervan verdacht nieuw-
komer-hormonen bij mensen in te
spuiten zodat bodybuilders extra
kracht krijgen. George en Matthew
proberen bewijzen te vinden regen
de eigenaar van de sportschool.

00.42 Natuurmoment. Paardentrak-
tie, natuurfilm over De Steeg bij Arn-
hem. Herh.

00.48-00.53 "" Journaal.

18lt AVRO Sportpanorama.

"58 De hoogste versnelling. Auto-Magazine.
Af! **"rowm9 pains. Comedyserie..'■■" Paper route. Mike neemt een
rantenwijk om bij te verdienen, maar
j*' valt hem niet mee, 200 kranten.
'I laat Ben de helft doen in ruil voor

2nl[*elft van zijn salaris.
Jo'r? (""+TT) Journaal.-laf Yanks. Engelse speelfilm uit'*79 van John Schlesinger. Met: Ri-j^ard Gere, Vanessa Redgrave, Wil-am Devane e.a. Een miljoen Ameri-
-Icanse soldaten bereidt zich vanaf**2 in Engeland voor op de invasiean het Europese continent. Onver-'Jdelijk bloeien er relaties op tussen

22de anks en En9e,se meisjes,
ril Kare'- Praatprogramma van Ka-el van de Graaf.-36 Freedom fighter. Amerikaanse
>Peelfilm uit 1988 van Desmond Da-s. Met: Tony Danza, Colette Ste-
*enson, Sid Caeser e.a. De Ameri-

kaanse soldaat Victor Ross is in
gelegerd. Het is de tijd°°r de muur en hij wordt verliefd op

oae Oostduitse Anna.'-'4-01.19 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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 (TT) Een meisje van 13. 3-deli-

ge documentaire. Deel1.
19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Sap. 5-delige serie over de voe-

dings- en genotmiddelenindustrie
Afl.l.

20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteiten.
20.55 Vesuvius. Thematisch discus-

sieprogramma. Vandaag: Tussen
twee vuren. Presentatie: Cees Grim-
bergen.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45 Jaouaz. Speciale uitzending ge-

durende de vastenmaand Ramadan.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden. 07.00 Auto- en motorsport. 08.00
Skiën. 09.00 IJsracen. 10.00 Auto- en
motorsport. 10.30 Basketball. 11.00
Kickboksen. 12.00 World sports spe-
cial. 12.30 Basketball. Boston - Chica-
go. 14.00 Argentijns voetbal. 15.00 Bil-
jarten in Aldershot. 18.00 Finale ijsra-
cen in Parijs. 19.00 Boksen. 20.30
Atletiek: Groot-Brittannië - USA. 22.00
Golf: US PGA Tour. 00.00 Biljarten in
Aldershot. 02.00 IJshockey: Vancouver- Hartford. 04.00 American football.
05.30-07.00 Boksen.

10.00 Voor Polen. 10.30 Cursus Ne-
derlands. 11.00 Spaans. 11.30 Beroe-
penvoorlichting. 11.35 Filmmagazine.
11.50 Clips a la une. 11.55 Vidéothè-
que. 13.00 Nieuws. 13.10 Objectif Eu-
rope. 13.45 Comme vn cheveu sur la
soupe, komedie (1957) met Louis de
Funès. 16.05 Les fantasmes féminins.
16.25 Zipo, korte fabel. 16.35 Filmma-
gazine. 17.25 Nouba nouba. 17.55 Fe-
lix, voor de jeugd. 18.25 Culinair
magazine. 18.40 Télétourisme. 19.30
Journaal. 20.05 Le jardin extraordinai-
re. 20.45 The China syndrome, Ameri-
kaanse speelfilm. 22.45 Verkeerstip.
22.50 Sportmagazine. 23.50-00.15
Laatste nieuws.

10.30 Vak-werk. Rond arbeid.
11.00 Welkom op de arbeidsmarkt.
11.20 Veiliger wonen. Trappen en

ladders.
11.30 Sprechen Sic Deutsch? Cur-

sus Duits.
12.00-12.50 Voor Turken en Marok-
kanen.

15.40 Roman scandals. Amerikaan-
se speelfilm uit 1933.

17.10 Okavango. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.20 Joker- en lottotrekking. Paar-

denkoersen, mededelingen.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Caravans. Vlaamse comedyse-

rie. Afl.l: De varkenshoek.
20.35 After the promise. Amerikaan-

se tv-film. Elmer Jackson is een har-
dwerkende .timmerman, die na de
dood van zijn vrouw met vier kinde-
ren achterblijft.

22.05 Night court. Amerikaanse co-
medyserie.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 Rolling thunder. Amerikaanse

speelfilm uit 1977 van John Flynn.
Wanneer inbrekers de vrouw en zoon
van majoor Rane doden, besluit deze
zelf met de moordenaars af te reke-
nen.

00.55-01.00 Coda. Fantasiestuk nr. 2
opus 73 van R. Schumann.

België/TV 2

" Sandra Reemer met de
elfde aflevering van De Za-
terdagavond Show. (RTL4
-** 20.45).

07.00 Ochtendprogramma's.
08.00 Telekids. Kinderprogramma,

gepresenteerd door Irene Moors.
12.00 RTL4Classique. Concert door

het RTL-orkest.
12.45 Get a life. Serie. (herh).
13.10 G-men. Amerikaanse speelfilm

uit 1935, geregisseerd door William
Keighley. Brick Davis, grootgebracht
door de crimineel McKay, kiest de
kant van de FBI wanneer zijn vriend
door gangsters om het leven wordt
gebracht. Hij mag zijn directe chef
Jeff McCord absoluut niet, maar voelt
zich aangetrokken tot diens zuster
Kay.

14.35 Eurocops. Politieserie.
15.30 Lenny. Comedyserie.
15.55 Miniplaybackshow. (herh.).
17.00 Een eigen huis... een plek on-
der de zon. Elfde van een serie doe-
het-zelf programma's. Speciaal voor
dit programma is een huis uit 1951
met achterstallig onderhoud aange-
kocht. In iedere uitzending zal een
onderdeel van het huis worden aan-
gepast en opgeknapt. Naast prakti-
sche tips wordt er in iedere uitzen-
ding aandacht besteed aan zaken die
komen kijken bij het kopen van een
huis zoals hypotheken, verzekerin-
gen en subsidies. Verder zijn er korte
documentaires te zien over fabrica-
geprocessen van allerlei materialen
die in een huis worden gebruikt en
zullen op het gebied van inrichting di-
verse voorbeelden worden getoond.
Presentatie: Manon Thomas en Nico
Zwinkels.

17.30 Tineke. Weekendprogramma
met Tineke de Nooy. (Om 18.00
nieuws).

19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Liefde op het eerste gezicht,

Spel met Caroline Tensen.
20.45 Zaterdagavondshow.
21.45 Hunter. Serie.
22.35 Playboy late night show.
23.30 Laatste nieuws.
23.45 Doublé exposure. Amerikaan-

se film uit 1982.
01.15 Tales of terror. Amerikaanse

horrorfilm uit 1962.
02.40 Nachtprogramma. TV 5

Duitsland 1 Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

Satl

" Karl Dall. (Sat 1
22.10).

12.30 Tribune sociale. 13.00 Emission
Ecolo. 13.30 Le coeur et l'esprit. 14.05
Mondial circus, toneelstuk. 15.50 Festi-
val Ars Musica 1992. 17.00 Sindbad,
manifestatie. 17.30 Les guerres pour
l'eau. 18.30 Oud-strijders uit de oorlog
in Vietnam en Afghanistan. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Concert Van Morrison.
21.00 Coup de film. 21.25 Laatste
nieuws. 21.55 La bande des quatre,
Frans/Zwitserse speelfilm (1988).

MTV Europe

06.55 L'ora del destino. 12.30 Check-
up. 13.25 Estrazioni del lotto. 13.30
Telegiornale. 13.55 TGI - Tre minuti di.
14.00 Prisma. 14.30 TGS - Sabato
sport. 14.30 Roma: judo. 15.30 Sora.
ciclismo. 16.15 Firenze: Pallanuoto.
16.45 Disney club. 18.00 TGI flash.
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10 Piu'
sani piu' belli. 19.30 Parole e vita.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 TG/Uno sport. 20.40 Scom-
mettiamo...che? 22.45 TGI linea notte.
23.00 Speciale TGI. 00.00 TGI notte -
che tempo fa. 00.30 Re per una notte.
02.30 Meticcia di fuoco.

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders and view. 07.30 Videoclips.
08.00 ITN Nieuws. 08.30 All mixed up.
13.45 Europese culturele agenda.
14.00 Kickboksen. 15.50 Supersports
news. 16.00 World sports special.
16.30Vakantiemagazine. 17.00 Jonge-
renmagazine. 17.30 Heavy metal ma-
gazine. 18.30 Travel magazine. 19.00
Videofashion. 19.30 Eastern Europe
reports. 20.00 The mystery of Mr.
Wong. 22.00 Nieuws. 22.30 Film Euro-
pe. 23.00 Sportmagazine. 23.30 Con-
certmagazine. 00.30 Supersports
news. 00.40 Videoclips.

Super Channel

07.00 Ochtendprogramma's. 12.00
Nieuws. 12.05 Reflets. 13.00 Nieuws.
13.15 Horizon 93. 13.30 Ramdam.
14.00 Divan. 14.30 Au plaisir de dieu,
serie. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash vari-
celle. 16.45 Génies en herbe. 17.00
Jongerenmagazine. 17.40 Clips radio
21. 18.15 Kijkers ontmoeten TV 5.
18.30 Nieuws. 19.00 Autovision. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Maritiem maga-
zine. 21.00 Nieuws. 21.30 Au plaisir de
Dieu, serie. 23.00 Nieuws. 23.20 Lite-
rair magazine. 00.30-01.00 Ramdam,
cultureel magazine.

19.00 Sport extra. Snooker: Euro-
pean open, samenvatting.

20.00 Metropolitan Opera 25th Anni-
versary Gala. Met o.m. Placido
Domingo, Nicalai Ghiaurov, Thomas
Hampson, Sondra Kelly, Leo Nucci,
Luciano Pavarotti, Paul Plishka, Che-
ryl Studer, Frederica von Stade en
het orkest van de Metropolitan Opera
0.1.v. JamesLevine.

21.40-23.00 Snooker. Rechtstreeks
yanuit Tongeren.

09.00 International motorsport. 10.00
Paardesport. 11.00 Saturday alive, met
Worldcup Noordse combinatie skiën:
Cross country vanuit Oslo; Worstelen;
ATP tennis; Worldcup Noordse combi-
natie: Cross country vanuit Oslo; Golf:
Catalonië open kampioenschappen;
Skiën om de Wereldbeker: Afdaling
voor dames en heren vanuit Aspen.
20.00 International motorsport. 21.00
Polsstokhoogspringer**. 23.00-01.00
Funboard, indoor vanuit Parijs.

Eurosport

09.45 Tele-Gym. 10.00 This week.
10.15 Actualités. 10.30 Frans voor be-
ginners. 11.00 Engels. 11.30 FernUni-
versitat im Dritten. 12.15 Von Karachi
ms Karakorum. 13.00 Cursus geschie-
denis. 13.30 Wiskunde. 14.00 Der
Contergan-Prozess, documentaire.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Das wars- diese Woche. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 lm Spiegel der Schamanen, do-
cumentaire. 17.45 Kleine Meisterwer-
ke: 100. Todestag von Ernst Jakob
Renz. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Mit
Physik und Chemie gegen Tumoren,
wetenschappelijke documentaire.
18.30 Die Sendung mit der Maus, kin-
derprogramma. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine met om 19.30 Sport im
Westen. 20.00 Die Wüste und das
blaue Meer, reportage over een natio-
naal park in West-Afrika. 20.45 Szene-
Theater, amusementsprogramma met
het Rocktheater Nachtschicht. 22.00
Mythos Indien, 4-delige documentaire
serie over de geschiedenis van India.
Afl.l: Zeiten und Ströme. 22.30 Zu-
kunftsgesprache: Politiker fürs Jahr
2000. Jürgen Möllemann in gesprek
met Mathias Greffath. 23.30 Jazz vor
Mitternacht: 12. Leverkusener Jazzta-
ge '91, muziekprogramma. Met New
Horizons Ensemble en Orchestra Infini-
ty. 00.30 Laatste nieuws. BBC 1

08.00 Greatest hits weekend with Re-
becca de Ruvo. 11.00 The big picture.
11.30 US Top 20 video countdown.
13.30 XPO. 14.00 The pulse. 14.30
Greatest hits weekend with Ray Cokes.
17.00 Yo! Raps. 18.00 Week in rock.
18.30 The big picture. 19.00 European
top 20. 21.00 Saturday night live. 22.00
Partyzone. 01.00 Greatest hits week-
end with Kristiane Backer. 03.00-08.00
Night videos.

Duitsland 3 SWF CNN

Fc Tagesschau.
""J Land dazwischen: Südkorea.o^*2: Das Ende der Morgenstille.

1o"rT Medizin nach Noten 1/3.
10 Tagesschau.

■"3 Das grosse Monopoly. Docu-
mentaire over de strijd om gebouwen

10 19rond in het centrum van Leipzig.
"■35 Toeristische tips.

Oo Tagesschau}.
°3 Made in Germany. Duitse

JPeelfüm uit 1956.
io* Urnschau.
I3fvj Persoverz'cnt-
-13 n Ta9esscnau-J.05 Europamagazin.
3.30 Ceßit '92-beurs in Hannover.
£15 Kinderquatsch mit Michael.
kinderprogramma.
■>.00 (TT) Gesundheit! Medizin im
trsten. Hormonen.

Erstens.
Disney Club.

17 en Hier und Heute unterwegs."50 Tagesschau.

la'ft> sP°rtscnau-Teleg'-amm."■■W Sportschau. Sportmagazine
Bundesliga voetbal.J9-00 Markt.

9.30 Verstehen Sic Spass? Van-daag: Tierisch.
S-°0 (TT) Tagesschau.
?'l5 Die Rudi Carrell Show.
j 1*4'l Tagesthemen-Telegramm.
jJ-45 Lotto-trekking.
2^-50 Tagesthemen.
22}° (TT) Das Wort zum Sonntag.

Moon 44. Duitse speelfilm uit. "9 van Roland Emmerich. In hetlaar 2038 woedt er een hevige strijd°rn diverse manen die belangrijke
2 9rondstoffen bevatten.
2--52 Tagesschau.

"■^s Under fire. Amerikaanse speel-Ip uit 1982 van Roger Spottiswoo-
-5,e Met: Nick Nolte, Joanna Cassidy,~-ene Hackman, Jean-Louis Trintig-
Qant e.a. Beroepsoorlogsfotograafussell Price doet geroutineerd zijn
r[ erk, tot hij tijdens de burgeroorlog in

persoonlijk verstrikt raakt
rj 2

n een web van politieke intriges.
qp°0 Tagesschau.
~-°5-02.10 Zuschauen - Entspan-
"Jen - Nachdenken. Bilder aus Ne-Pal- Farber in Thimi.

09.45 Zie Duitsland 1.
Grieken, Italianen en Portugezen.

09.00 Heute.
09.03 EURO. Europees magazine.
09.45 Zie Duitsland.
13.05 Diese Woche.
13.30 "" Der heisseDraht zum ZDF.

Muzikale quiz.
14.15 FM Gevarieerd programma.
14.55 Das Geheimnis hinter der Tür.

Aflevering uit de reeks Wenn du mich
fragst.

15.20 (TT) Alle Herrlichkeit auf Er-
den. (Löve is a many splendored
thing). Amerikaanse speelfilm uit
1955 van Henry King. Met: William
Holden, Jennifer Jones, Torin That-
cher e.a. De arts Suyin wort in het
Hongkong van 1949 verliefd op de
Amerikaanse reporter Mare Elliot.

17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. Regionaal

nieuwsprogramma.
17.45 Karl May. Zesdelige serre over

het leven van Karl May. Aflevering 2:
Studie- en docententijd 1856-1862.

19.00 Heute.
19.20 (TT) MitLeib und Seele. Duitse

serie. Met: Günter Strack, Liesel
Christ, Hannelore Elsnere.a. Afl.: Die
letzte Chance.

20.15 (TT) Heisse Colts in harten
Fausten. (Return of the Gunfighter),
Amerikaanse speelfilm uit 1966. Met
o.a. Robert Taylor en ana Martin.

21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportprogramma. Presentatie: Karl
Senne. Aansl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende (VPS 23.19). uitslagen
van kansspelen van ditweekend.

23.20 SOKO 5113. Afl.: Horrortrip. De
Soko-medewerkers Less en Bla-
schke ontdekken dat een Porsche-rij-
der in zijn auto LSD vervoerd heeft

00.10 Heute.
00.15 Kampf der Weiten (The war of

the worlds). Amerikaanse speelfilm
uit 1953 van Byron Haskin. Met: Ge-
ne Barry, Arm Robinson, Les Tre-
mayne e.a. In de buurt van een Cali-
fornisch stadje landt een ruimteschip,
dat vol zit met wezens van Mars. Al
snel beginnen de Marsmannetjes met
het vernietigen van de wereld. Zelfs
atoombommen deren hen niet. De
wereld lijkt ten einde.

14.30 Cursus geschiedenis. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte, ma-
gazine. 17.30 Alles Alltag. 18.00 Kerk
en samenleving. 18.30 Südwestjour-
nal. 19.00 VIP-Tips, spelprogramma.
19.30 Wunderwelt Wiese, natuurfilm.
20.15 Nomaden auf dem Kaiserthron -
Auf den Spuren der Salier.documentai-
re. Afl.2: Höhepunkt und Gefahrdung
der salischen Macht. (herh.). 21.15
Monty Pythons Flying circus, satirisch
programma. Afl.2. 21.45 Aktuell. 21.50
Grenzenlos, discussieprogramma over
politiek en media. 23.20 Schmidt - Die
Mitternachtsshow, varietéprogramma.
01.20 Journaal. 01.22 Non-Stop-Fern-
sehen.

06.00 Tekenfilms.
07.10 Marenen aus allerWelt. (Story-

book international), sprookje.
07.35 Piff und Herkules. Franse te-

kenfilmserie.
08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
09.20 Klack. Spelshow.
10.10 New Kids on the block. Ameri-
kaanse tekenfilmserie.

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken-
filmserie.

11.00 Marvel Universum. Kinderpro-
gramma met de tekenfilms Fantastic
Four - Das Superteam, Dino - Riders,
Rude Dog und seine Bande en Spi-
derman und seine aussergewöhnli-
chen Freunde

12.35 Michel Vaillant. Tekenfilm.
13.05 Teenage mutant hero turtles.

Amerikaanse tekenfilmserie.
13.30 Super Mario Brothers. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Fledermause im
Keiler. Herh.

14.00 Daktari. Amerikaanse serie.
Afl.: Unerwünschte Gaste. Herh.

15.00 Sheriff Lobo Afl. Aus eins
mach' zwei!

16.00 BJ 'und der Bar. Dunkle Ver-
gangenheit.

16.55 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.35 Knack den Superpreis.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Gophers. Comedy-serie. Afl.6:
Rockstar Lemmi Lemming.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Full house. Fauler Zauber.
20.15 Wings of freedom. Hasselhoff

haut drauf, (W.8., Blue and the
bean), Amerikaanse komedie uit
1988 van Max Kleven.

21.45 Alles nichts oder? Met Hella
von Sinnen en Hugo Egon Balder.

23.00 Zwei Kumpel in Tirol. Duitse
softsexfilm uit 1978 met o.a. Ingrid
Steeger.

00.25 Griechische Feigen. Duitse
sex-komedie uit 1976. Herh.

01.45 Mannermagazin.
02.10 Zwei Kumpel in Tirol. Herha-

ling van 23.00 uur.
03.30 Nebraska-Jim Spaans/Italiaan-

se western (1965).
04.50 Blinder Alarm (The cobblers

of Umbridge), Engelse korte film.
05.15 Nepal - Königreich zwischen

zwei Weiten Reisreportage.
05.45 Tekenfilm.

06.00 Quarbeet, kinderprogramma met
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony,
Ollies total verrückte Farm, Silver-
hawks - Die Retter des Universums,
Batman, Das falsche Gesicht, Verliebt
in eine Hexe, Zorro, Dick und Doof.
10.00 Cagney & Lacey, serie. 10.55
Von Herz zu Herz. 11.50 Glücksrad.
12.30 Wirtschaftsforum. 13.00 Sat 1
Bliek. 13.05 Zauber der Berge. 13.35
Raumschiff Enterprise. 14.25 Manner-
wirtschaft. 15.00 Sat 1 Bliek. 15.05 ■
Tarzans Abenteuer in New Vork. VS-
avonturenfilm uit 1942. 16.20 Wunder-
bilder der Tierwelt. 16.45 Decolleté,
Modemagazin. 17.15 Klipp-klapp.
17.45 Punkt, Punkt, Punkt. Woordspel.
18.15 Herz ist Trumpf. Spelprogram-
ma. 18.45Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 ■ Der rote Kreis, Duitse Wallace-
Krimi uit 1959. 22.00 SAT.I Bliek.
22.10 Jux & Dallerei. 23.10 Heisse
Sehnsucht, Zwitserse erotische film uit
1985. 00.25 Tennis. Grand Prix-Turnier
in Key Biscayne (VS), ca 01.55 Erotik
im Beruf. Duitse sexfilm uit 1971. 03.20
Vorschau/Videotext.

07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws.
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35
Wiz bang. 08.45 The Jetsons. 09.05
Eggs 'n' Baker. 09.35 Thundercats.
10.00 Going live, kindermagazine.
13.15 Grandstand, sportprogramma.
18.05 Nieuws. 18.25 Stay tooned, te-
kenfilm. 18.50 Big break, quiz. 19.20
Noel's house party, amusement. 20.10
Innerspace, Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Joe Dante met Dennis Quaid
en Martin Short. Een wetenschappelijk
verkleinde marinier komt compleet met
een verkleinde onderzeeër in het li-
chaam van een hypochonder terecht.
Pogingen om hem eruit te halen wor-
den gehinderd door saboteurs die de
verkleingsmachine willen stelen. 22.05
Moon and son, serie. 23.00 Nieuws.
23.20 That's life. Satirisch consumen-
tenmagazine. 00.00 Midnight caller,
serie. 00.50 Moving, Amerikaanse

07.30 Moneyline. 09.00 Worid busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 International correspondents.
14.10 The big jstory. 15.10 Health
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien-
ce and technology week. 16.40 Style
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40 News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek.
20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10
Your money. 21.40 International cor-
respofdents. 23.40 Newsmaker Satur-
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big
story. 03.10 Showbiz this week
05.10-07.10 The Capital gang.

FIOLMS TV VIDEO radio23.36 Freedom Fighter
(1988-USA). Film over soldaat in
Berlijn door Desmond Davis. De
soldaat wordt plotseling van zijn
Oostduitse vriendin afgesloten door
de oprichting van de Muur. Niet
bijster boeiend. Met: Tony Danza,
Neil Dickson en Geraldine James.

Nederland 1
7.07 Nieuwsshow (7.08 en 8.10
Aktua en 7.30 Nws.).' 11.05Kamer-
breed. 12.05 Aktua ( 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen I.b.v. land en
tuinbouw). 14.05 Aktua sport
(17.05 en 18.10 Aktua. 17.30
Nws). 19.04 Coulissen. 19.30
Langs de lijn, sport en muziek.
22.02 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 23.06 Met het oog
op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 1

tueel 13.00 Hitparade 1600 Pro
en contra, jeugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine 18 00
Uit de regio 18.10 BRF Aktuell
18.35 Vri|e Tribune, politiek lorum
18.45 Evangelium in unserer Zeit
19 00 Saterday Night Rock Show.
21.05-21.07 Uitslagen Belgische
lotto

9.00 Postbus 94. verzoekplaten.
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.

Omroep Limburg13.04 Veronica klassiek: Brabants
Ork met piano. 14.33 Veronica
kamermuziek: Muz. voor viool en
piano. 15.12Nieuwe platen. 16.00
Lang leve de opera. 18.00 Nws.
18.04 Avondstemming. 20.00 Nws.
20.02 KRO-klassiek met om 20.02
Capella Figuralis; 21.15 KRO klas-
siek 22.00 22.00 KRO literair:
Camera obscura. 23.00 Het orgel
23.20-24.00Laudate.

*TL4
]3-l0 G-Men (1935-USA). Span-
ende film waarin James Cagney
®en man speelt die, hoewel hij
9rootgebracht is door een onder-ereldfiguur, zich aan de zijde van°e FBI schaart als zijn vriend doorgangsters vermoord wordt. Regie:W'Hiam Keighly.

23.45 Doublé Exposure
(1982-USA). Bekwaam gespeelde,
maar thriller zonder spanning van
William Byron Hillman over een
succesvolle fotograaf, die meent te
lijden aan vreselijke nachtmerries
waarin hij zijn modellen vermoordt.
Met o.a. Michael Callen en Joanna
Pettet.

RTL4

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 KROs country time. 19.04
Glas in lood. 19.30 Leven zonder
antwoord. 20.04 Concours de la
chanson. 21.04 The Bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

J*Tl'5_40 Roman Scandals*'933-USA). Ouderwetse, verruk-
*eüjke musicalproduktie van Frank

'üttle met Eddie Cantor in de.°°fdrol, die heen en weer door de
W reist tussen het moderne en hetantieke Rome.

Nederland 1
20.25 Yanks (1979-USA). Verkwis-
tende produktie van John Schlesin-
ger over romances tijdens de
Tweede Wereldoorlog tussen Ame-
rikaanse soldatenen Engelse vrou-
wen. Met 0.a.: Richard Gere, Lisa
Eichhorn en Vanessa Redgrave.

RTL Plus
23.00 Zwei Kumpel in Tirol
(1978-D). Het gebruikelijke Tirol-
repertoire, deze keer door Alois
Brummer, over twee kameraden
die achter elke rok aanlopen. Met
0.a.: Franz Muxenender, Rinaldo
Talamonti en Ingrid Steeger.

Radio 3
6 04 Wakker. 8.04 Popsjop. 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.

JjL Plus
*°-.15 Bail Out (1988-USA). Veel
actie, dolle pret en goede dialogen
J} «lm waarin David Hasselhof met
"^ee maten voor een firma werken,
°l<3 er voor zorgt dat op borgtocht

ri igelaten personen zich weer tij-
-5J9 voor de rechtbank presenteren.
V°k bekend als: W.8., Blue and""e Bean. Regie: Max Kleven.

BRT 1
23.20 Rolling Thunder (1977-USA).
Film van John Flynn. Veteraan Wil-
liam Devane komt na 8 jaar gevan-
genschap thuis en ontdekt dat in
die tussentijd zijn gezin vermoord
werd. Wraak in koelen bloede is
het gevolg. Verder met: Tommy
Lee Jopjjs en Linda Haynes.

22.15 Moon 44 (1990-D). Science
Fiction van Roland Emmerich die
het moet hebben van de speciale
effecten. Anno 2030: Veiligheids-
agent Stone moet de verdwijning
van erts-transporten op 'Maan 44'
onderzoeken in een tijd dat grond-
stoffen zeer schaars gewordenzijn.

Duitsland 1

01.15 Tales of Terror (1962-USA).
Vier verhalen van E.A. Poe, inge-
dikt door Roger Corman tot een
driedelige film met Peter Lorre als
wraakzuchtige echtgenoot, die zijn
vrouw inmetselt. Verder met Vin-
cent Price en Basil Rathbone.

RTL4

23.55 Under Fire (1984-USA). Oor-
logsfotograaf Russel Price (Nick
Nolte) raakt in deze film van Rpger
Spottiswoodepersoonlijk betrokken
bij de strijd tussen de regering van
Somoza en de Sandinisten in Nica-
ragua. Film geeft, zeker voor Ame-
rikaanse begrippen, kritisch beeld
van guerrilla-oorlog.

Duitsland 1

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden..
8 00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert: Pianomuz. 12.00
Muziek voor m-Jioenen. 13.00 Nws.

Radio 4

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 1700,
18.30en 21.00 uur).
6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platen (7.30 uit de regio; 7.45
agenda; 8.10 persoverzicht; over-
peinzing) 9.05 LP-Mai*kt. 10.00
Vinko Bicanic live. 12.00 Agenda
voor Brussel, aansl. Musik bei
Tisch (12.15 agenda Ostkanton;
12.35 persoverzicht). 12.45 Ak-

4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter
8.55 Overpeinzing. 9 00 Nieuws
9.05 Der Musikpaviljon (1000
Nieuws) 12.00 Nieuws. 12.05 Pop
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade 14 00 Nieuws en
economisch praatje 14 07 Orches-
ter der Welt 15 00 Café Carlton
(16.00 nieuws) 17.00 Der Tag urn
Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee (18 00
Nieuws) 19 00Auf cm Wort, aansl
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws 20 05 Chor-
musik. Gospels. Spirituals. 2200
Nieuws. 2205 Musik zum traurnen
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

WDR 4

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. 10.15 De muzikale fruitmand
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
1205 Meer dan een lied alleen!
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. 17.00 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.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hel Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp-
verlening 21 15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

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).

België/Radio 2
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. Aktuéle hitparade uil
de USA 21.00 Je taime.
24.00-6.00 Kuschelrock. De mooi-
ste lovesongs
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" Nick Nolte in 'Under Fire'. (Duitsland 1 - 23.55 uur).

Nederland 2 Nederland 3 RTL4
speelfilm uit 1988 van Alan Metter met
Richard Pryor en Beverly Todd. Fami-
lieleden en buren dragen ertoe bij een
verhuizing in een nachtmerrie te veran-
deren. 02.15-02.20 Weerbericht.

BBC 2

België/Tele 21

België/TV 1

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

Nederland 1

België RTBF 1

"8-00 Studio Trappelzak. Kleuterma-
yazine met: Kleine Sjang; Biggetje
uirk gaat tekenen; Bastiaan & Barba-
* Afl.: Op reis.
ronn r Tirnboekt°e. Programma
o^d de favoriete prentenboeken van

te'?o Robinson. Tekenfilm,
"""■"o Een reis naar Australië. 3-deli-J* serie. Afl.3.

sh °9"30 Ko de Boswachter-
l3onl*" *N-atuur" en milieumagazine.

"°O-13.i2 Nieuws voor doven en
lsslechthorenden.
1««5 Health & Beauty. Cursus. Afl.B.JJ-00 "" Journaal.'0 Hollands decor. Wandeling of

etstocht n.a.v. een boek: Groningen
16 od-Herh*"20 Heb ik iets gemist? Hoogte-
-17 oRten van AVRO programma's.
18 on Disneyc,ub* Kindermagazine.

-°0 Kruis + munt. Spelprogramma.

07.40 Open universiteit. 16.00 Mahab-
harat, serie. 16.40 Look, stranger. Afl.:
In the footsteps of Tess. 17.00 Away
all boats, Amerikaanse speelfilm uit
1956. 18.50 Late again, compilatie.
19.40 Nieuws. 19.55 The magie art of
Jan Svankmajer. 20.35 Fine cut, actue-
le documentaires. 22.05 The Sicilian.
Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
Michael Cimino. Een Siciliaan steelt en
moordt in naam van zijn onderdrukte
kameraden. 00.00-01.30' Guitar le-
gends - Rock 'n Roll Night: met o.a.
Joe Cocker, Jack Bruce en Bob Dylan
en Keith Richard.

Sportnet
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Ufo"
Heerlen, Kampstraat 98

Keurig ondern. halfvrijst. woonhuis, 4 ruime slpks., grote
zolder en leuke tuin.

Vr.pr. ’136.000,- k.k.

Landgraaf, Leemkoel 1
Rustig gel. halfvr. woonh. met 2 slpkmrs. badk. met douche

Vr.pr. ’ 139.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.
Voerendaal, Grachtstraat

Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met cv., garage
en tuin. Ind.: hal, toilet, L-woonkr. met parketvloer en o.h.
luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. 1e verd.: overloop
3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap naar hobbyruimte en berging. Het panc
verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs
f 259.000,- k.k.

M RUIJTERS
makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045- 713746

Ardennen- Boven Malmedy. Ski-gebied. Vrijst. mod. luxe landhuis op
2.807m2. Langs bosrand. Blijv. vrij. uitz. bwj. 1981 o.a.
3 gr. slpkmrs. 3 badk. gar. cv. ’ 370.000,-.

Ardennen
Langs Belg./Luxemb. grens. Vrijst. op 1.000m2. Tot. 10
kmrs. 3 keuk. 3 douches, bwj. 1985, op eenvoud, wijze te
splitsen in 2 a 3 appartementen, vr.pr. ’ 185.000,-.

Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen. Tel. 04450-2182. Zat, tot 13 u.
I

Voerendaal
Halfvrijst. woonh. opp. 365 m2. Beg.gr.: hal, toilet, gr.

L-vorm. woonk. met 0.h., half open luxe keuken met app.,
gar./berging met zolder. 1e verd.: 3 slaapk., luxe badk. met

ligb., 2e toilet. Vaste tr. naar 2e verd.: zolder/4e slaapk.
Royale tuin op zuiden onder arch. aangel. Bijz.h.: travertin

vl. en luxe afwerking, interieurbouw. Aanv. i.o.- Prijs ’ 249.000,- k.k. Inl. 045-753381.

5 Brunssum, Trichterweg
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., inpandige garage en tuin.

'_ Ind.: souterrain: kelder, garage. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr.
j met 0.h., ruime keuken met app., waranda. 1e verd.: 4
j slaapkrs, moderne badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e
5 verd.: vliezotrap naar hobbyruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs

’ 247.500,-. k.k.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastncht heerten
6411 AT heerlen- van grunsvenplein 12 - tel045 - 713746

Hoensbroek, St. Gerlachstr. 3
te koop goed onderhouden halfvrijst. woonh. met garage
Ind.: provisiekelder, hal, wc, woonk. 34 m2met mog. oper
haard, keuk. met compl. aanbouw, 3 slaapk., badkamer
bergzolder. Gedeeltelijk rolluiken, dubbele beglazing.
Vr.pr. ’ 155.000,-k.k. Tel. 045-221894.

M~** m "^-"émwk^-MW

Heerlen-Zuid:
Vrijstaande villa aan de buitenrand van centrum. Rustig en
blijvend goed gelegen. Geïsoleerd. Rolluiken. Ind.o.a.
souterrain: ook van buitenaf bereikbaar. Dubbele garage,
werkruimte, wasruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte, toi-
let. Begane grond en 1e verdieping: Royale hal, grote
speelse living- eetkamer (totaal 78 m.2) met open haard.
Lux uitgevoerde keuken met app. Werkkamer (t.v.-kamer).
4 slaapkamers, kastenkamer. Luxe badkamer met o.a.
douche, ligbad met 2 vaste wastafels. Doucheruimte. Groot
dakterras, tuin, terras. Rolluiken. Prijs: ’ 495.000,-k.k.

1045^3267671

B N*A*vWxßJ^' _____j^)L. -" j^?

Sittard, Wilhelminastraat
Gelegen op top-locatie nabij centrum luxe appartemenl

i met cv. en parkeerplaats. Ind. o.a. living, keuken, moderne, badkamer met ligbad, douche, v.w., 2 slaapkamers. Aanv

" n.o.t.k. koopprijs ’ 235.00,-k.k.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046-511611

Bil

Heerlen, Gouverneurstraat 81
■ Halfvrijstaand, met 2 slaapkamers.

VRAAGPRIJS ’ 108.000,-k.k.

tl
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Nuth, Molenveld 26 ij.. Uitstekend gelegen nieuwbouw, riant vrijstaand landdjj "«_ op 1200 m2grond, nabij centrum, bwj. 1990, 4 ruime » I, VRAAGPRIJS ’ 429.000,-k.k.
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Sittard, Pepijnstraat-Lahrhof
Goed onderhouden woonhuis met cv., carport en tujj
net zuiden. Ind. o.a. woonk., keuken, bijkeuken, 3 sC
Oadkamer, zolder. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 145.000,-k.k.

IE RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittardmaastncht heer*!
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 -tel 046- 5116'
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Heerlen, Vlotstraat
Goed gel. hoekwon. met cv., berging en tuin. Ind.: souter-
rain: kelder. Beg.gr.: entree, keuken, bijkeuken, woonk.,
ensuite. 1e Verd.: overloop, 3 slaapk., badk. met ligbad,
v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 slaapk. Aanv. i.o. Prijs
f 245.000,- k.k.

Hruijters
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12" tel 045 - 713746

Heerlen, Drieschstraat
Nabij centrum goed gel. appartement met lift en garage.
Ind.: souterrain: berging, garage. App.: hal, toilet, woonk.
met balkon, keuken, 2 slaapk. met balkon, badk. met oa.
ligbad. Aanv. i.o. Koopprijs ’ 115.000,-k.k.

|045-326767 l
Brunssum, Hoofdbroekerweg 31

Halfvrijstaand woonhuis met kelder en cv., keuken met
complete aanbouw, luxe badkamer, 3 slpkmrs., zolder met

Vlizo trap. Geheel thermopane en rolluiken.
Vr.pr. ’ 138.000,- k.k.

Van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

■■ '; '-J; * m
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Hoensbroek, Ligtenbergstraat 69

Halfvrijst. woonhuis op 341 m2grond, ruime woonkamer, 1
slpk. 28m2, mogelijkh. 2 van te maken, tuin op zuiden,
kunststof ramen.

Vr.pr. ’179.000,- k.k.

~hS^—^w -HÉi II

Eygelshoven:
vrijstaand ouder woonhuis met cv.-gas, berging en tuin.
Ind. 0.a.: kelder, woonkamer, eetkamer, keuken, 4 slpk.,
douche-ruimte en zolder (vaste trap). Vr.pr. ’ 140.000,-k.k

|045-326767|

BI ill' *' Br

Übach over Worms
Woonhuis met cv.-gas, berging en tuin. Geïsoleerd, dub-
bele beglazing. Goed onderhouden. Ind.: oa. woonkamer,
keuken 3 slpks., badkamer en zolder. Prijs ’ 139.000,- k.k.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen van grunsvenplein 12 - tel 045- 7137*46

VBbT-RH Bfiflflflßta».
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Wijnandsrade, Koningsgraven 38
Mooi vrijstaand landhuis op 670 m2grond, woon/eetkamer
plm. 60 m2, kantoor, hobbyruimte, 4 slpks., zolder en in-
pandige garage.

Vr.pr. ’ 398.000 k.k.

■■b AimM^^^m\WrMmT J*K~. -rft,- iiiiMMim '^ : 4?' - , 'JjéjSkÉ-. ■'- flliiiiiuwiiau.: |k A_éLwbm.mm Br JB

Heerlen, Pleiweg 25
Halfvrijst. woonhuis met inp. garage, 3 slaapkamers, pracht

tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre.
VRAAGPRIJS ’ 205.000,- k.k.

Amstenrade, Hoofdstraat
Goed onderhouden, dubbel woonhuis met cv., kelder,
aanbw en tuin. Percopp. plm. 445 m2, event. geschikt voor
praktijk, winkel of kantoorruimte. Vraagprijs ’ 205.000,-k.k.

E RUIJTERS
makelas' dij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046- 511611

BBJ. dÊKk

Obbicht, Karel van Bronckhorstin
Op goede stand gelegen uitst. ondefh. vrijst. landhuis^;
cv., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. Perc-Ojj
420 m2. Ind. o.a. living met open haard, luxe keuken "*apparatuur, 4 royale slpks., badk. met ligbad, vaste ï
naar zolderverdieping. Aanv. i.o. vraagprijs ’ 325.000,-k k

El RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611^

!■ ; 5 |TI§"S"H

Koningsbosch
Aan de rand van Koningsbosch. Riant landhuis, lanrj
gelegen. Perc. opp. plm. 2100 m2, bwj. 1991. Sfeerv
ruime hal, veldbr., tegelvl. Woonk. 54 m 2veldr., tefl\ t
Prachtig overdekt terras (Zuiden). 3 gr. slaapk. R°2 üsche badkamer. Eetkeuken 16 m2, bijkeuken 16 m2-'^garages (inpandig). Geh. onderkelderd, vloerverwar^en apart verw. (gas). Geheel zeer goede is°-
Prijs in overleg. Tel. 04743-2098. A

Voor Piccolo's zie verder pagina 5^



België/TV 222.40 Dochters van de Nijl, docu-
mentaire over vrouwen in Egypte.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.30 Aktüel. Wekelijks programma
met actualiteiten uit Nederland en
Turkije.

11.00 Het allochtoon video circuit:
Kijk op Chinese schilderkunst,-docu-
mentaire. Meer inzicht in de traditio-
nele schilderkunst die ook nu nog in
China wordt beoefend.

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf, do-
cumentaire.

12.00 Het Capitool, live discussiepro-
gramma.

12.45-12.50 Spotje van het Natio-
naal Reumafonds.

13.00 (TT) Aarde, mens en milieu,
13.20 Voorlichtingsprogramma over

de geschiedenisserie Rusland wordt
rood.

13.30 Grieks voor beginners, afl.2.
14.00 Orfeo en Euridice, opera van

Gluck uitgevoerd door het koor en or-
kest van de Royal Opera House Lon-
den 0.1.v. Hartmut Haenchen. Ensce-
nering van Harry Kupfer.

15.22-16.22 Tweede Ramadan uit-
zending, magazine van de Islamiti-
sche Omroep Stichting.

18.10 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.15 Sesamstraat.
18.33 Studio Sport.
20.00 Verhoor (Przesluchanie),

Poolse speelfilm van Ryszard Bu-
gajski. Met: Adam Ferency, Janusz
Gajos, Anna Romantovska e.a.
Polen, begin jaren '50. Een cabare-
tière wordt zonder aanleiding gear-
resteerd, waarna zij op mogelijke
relaties met de vijand wordt gemar-
teld.

22.00 "" Journaal.
22.07 Oog in oog, serie van 24 televi-

siespelen. Afl. 15: Cassette uit Calpe,
van Eddy Asselbergs gespeeld door
Chris Lomme. De 40-jarige Eva ver-
trekt, met alleen haar videocamera
als metgezel, naar het Spaanse Cal-
pe. Herh.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 RTL4classique.
13.05 Clip.
13.10 Studio Rembrandt. Herh
13.55 Columbo. Amerikaanse politie-

serie met Peter Falk e.a.. 'Mmd over
Mayhem'. Dr. Cahill vermoordt pro-
fessor Nicholson nadat deze had
gedreigd Cahills zoon aan te klagen
wegens plagiaat. Colombo krijgt hulp
uit een onverwachte hoek.

15.05 Rons Honeymoonquiz.
16.30 Gezondheid.Aandacht voor uit-
eenlopende onderwerpen uit de we-
reld van de gezondheidszorg.

17.00 Match. Actueel sportprogram-
ma.

17.35 Full house. Amerikaanse serie.
'Happy birthday, Babies' (2). Michel-
le's verjaardagsfeestje wordt ruw ver-
stoord door de komst van Jesse en
Rebecca's eeneiige tweeling.

18.00 Zes uur nieuws. Presentatie:
Jaap van Meekren.

18.25 Bios. Film- en videoprogram-
ma.

19.05 Jake & the Fatman. Ameri-
kaanse serie. The Lady in red. Ed
Delaney, een ex-agent, heeft maar
een obsessie: het oplossen van een
dertig jaar oude moord.

19.30 Avondnieuws.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg.
20.00 Match: voetbal. Met hoogtepun-

ten en samenvattingen uit de Spaan-
se, Engelse en Italiaanse competitie.

20.45 Baywatch. Amerikaanse serie.
The Rookie school.

21.40 De reis van je leven. Quizpro-
gramma. Vandaag: Florida.

22.25 Ursul de Geer. Under-
cover-agent Michael Levine van de
Amerikaanse narcoticabestrijding is
deze keer te gast bij gespreksleider
Ursul de Geer.

23.15 De vierde kamer. Politieke pro-
gramma. Met o.a. Catherine Keijl.
Aansluitend het RTL 4 Laatste
Nieuws.

00.20 Dallas. Amerikaanse serie.
01.10 Nachtprogramma.

■00-11.55 Omroepparochie. Eu-
charistieviering vanuit de St. Francis-cus Xaveriuskerk te Amersfoort.3°o-13.12 Nieuws voor doven enB|echthorenden.
*-°5 Health & Beauty. Cursus.
*-30 Het gezongen woord. Gast:Marie Cecile Moerdijk.
«■OO "" Journaal.
«07 Heb ik iets gemist? Compilatie
Programma's van afgelopen week.'00 KRESJ met:.'"00 Kiekeboe. Kleutermagazine.*fl-: Scheten;
'"10 Oren van jekop, poppenserie..W-- Gewoon;
'"20 Gezusters Kokkel, jeugdserie.

.£"": De toegift;
'"40 De sprookjesstoel, sprookjes
Van de gebroeders Grimm. Afl.: De
pisser en zijn vrouw.'s 5 Kruis + munt, spelprogramma
'■9-v. het 125-jarige bestaan van het,Rode Kruis.
j«-20 CRASH met:""20 Nummer 28, serie over zeven
'°ngeren voor het eerst op kamers in, de grote stad.
j«-30 Hotel Amor. Herh.""00 Perfect Strangers. Amerikaan-Se comedyserie. Afl.: De vrijgezellen-avond. Balki organiseert een vrijge-

voor Larry en Jennifer.
"27 (TT) Waku waku. Quiz over die-

!®n met Rob Fruithof. Panel: Ted deBfaak, Wilma Driessen, Henk Ro-
bijn en Minoesch Jorissen.
£"00 (""+TT) Journaal.

(TT) Vreemde praktijken. Co-
medyserie.**45 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenmagazine. Presentatie: Aad
Wi den Heuvel, Sylvia Millecam,
fegor Frenkel Frank, Hans Böhm

.Bfi Bavo Galama.
'"35 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.

The Chief. 6-delige Engelse po-
Weserie. Afl.s. Stafford wil de politie

Richter bij de mensen brengen maar
3e mensen zien dat niet zo zitten.Q-10 A titre personnel, praatpro-gramma met Milou van Sprang.
<3*55-00.00 "" Journaal. 23.52-23.57 "" Journaal

09.00 Bump. Engelse tekenfilmserie
over een onhandig olifantje.

09.05 De grote dikke beer vertelt.
Afl.: Jonge hazen zijn niet dom.

09.35 Bonk en Beer. Serie naar het
toneelstuk Trappelzak slaapt uit.

09.50 Mannetje & mannetje. Serie.
09.55 Broertjes. Serie. Afl.: Logeren.
10.10 Pootjes. Dierenserie.
10.30 Kinderdetective bureau.

Jeugdserie. Afl.2: Hond vermist!
11.00 Reiziger in muziek. Live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.02 TROS Voetbal Plus.
12.50-13.35 "" De VARA matinee.
Radio Kamer Orkest 0.1.v. Hans Zen-
der en Boris Pergamenschikov, cello
spelen: 1. Meeresstille und glückliche
Fahrt opus 27, Mendelssohn. 2. Cel-
loconcert in a opus 129, Schumann.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-
tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

18.35 Eerie, Indiana. 13-delige avon-
turenserie over het leven in Indiana.
Afl.6: Just say no to fun.

19.00 The wonder years. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Triangle.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag een portret van Hal
Hartley en Christ Whitley.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bies Keek

op de week. Actuele satire metKees
van Kooten en Wim de Bic.

20.37 Belevenissen. Tweewekelijks
programma waarin Peter van Ingen
een persoon uit de actualliteit volgt.

21.05 Let the blood run free. Austra-
lische comedyserie. Afl. 10.

21.30 (TT) De dienst. 6-delige docu-
mentaireserie over overheidsdien-
sten. Vanavond: De belastingdienst.

22.38 102 boulevard Hausmann. En-
gels drama van Alan Bennett over
een korte periode uit het leven van de
schrijver Marcel Proust. Met: Alan
Bates, Janet MeTeer, Paul Rhys, e.a.
Regie: Udayan Prasad. Proust heeft
volgens zijn huishoudster Céleste te-
veel aandacht voor de jonge Massis,
een begaafd violist.

Geen uitzending

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

09.00 Trans world sport.10.00 Skiën
om Wereldbeker. 11.00 Indoor vanuit
Parijs. 12.00 Boksen. 13.00 Sunday
alive. Met o.a. Parijs - Nice. 20.00 Ski-
springen. 21.00 Funboard. 22.00 Skiën
om Wereldbeker. 23.30-01.00 Boksen.

Super Channel

07.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws.
12.05 Objectif Europe. 12.30 Référen-
ce: L'invité de TV 5. 13.00 Nieuws.
13.15 Amusementsprogr. 14.00 Die-
renprogr. 14.30 (TT)Funeraria funera-
rio politiefilm van Murrillo Salie naar de
roman van Maxime Delamare. 16.05
Nieuws. 16.15 Correspondances.
16.25 Programma over het medium te-
levisie. 17.30 Documentaireserie over
WO 11. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Spelprogramma. 19.30 Bel-
gisch nieuws. 20.00 Actualiteitenmaga-
zine. 21.00 Nieuws. 21.30 (TT) Kublai
Khan, film van Denys de la Patellière.
23.20 Nieuws. 23.40-00.15 Cinerama,
filmmagazine.

07.30 The mix. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 All mixed up. 09.30 Prophecy
countdown. 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. 13.15 All mixed up.
14.50 Supersports news. 15.00 Reli-
gieus magazine. 15.30 Touristic maga-
zin. 16.00 Sportmagazine. 16.30 Hang
loose. 17.00 Jongerenmagazine. 17.30
The world tomorrow. 17.45 Super
events. 18.00 Business weekly. 18.30
E.R.F. 19.00 Videofashion. 19.30 The
last resort. 20.00 Fraternity row, Am.
speelfilm uit 1977 van Thomas J. To-
bin. 21.50 Supersports news. 22.00
Nieuws. 22.30 Concertmagazine.
23.30 Film Europe. 00.00 All mixed up.
00.30 The mix all night.

MTV Europe

06.00 Ochtend/middagrogr. 18.05 TGI- Flash. 18.10 90 minuto. 18.40 Dome-
nica in. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 TG Uno sport. 20.40
Pronto soccorso 2. Film. 22.20 La Do-
menica sportiva. 23.00 TGI flash.
23.05 La Domenica sportiva. 23.50 Zo-
na cesarini. 00.30 TGI notte - che
tempo fa. 01.00 Spartacus. Film. 03.55
I tre sceriffi. Film. 05.00 Divertimenti.
05.55 Le avventure di Caleb William.

09.35 Moontrap (1989-USA). Over
["et algemeen idiote SF-film van B-
kwaliteit van Robert Dyke met Wal-
ter Koenig als astronaut die op de
"^aan een serie verouderde en sja-
cherijnige robotten vindt.

FRTL Plus

Duitsland 2
|5.15 Unter den Brücken (1945-D).■wee mannen op een Rijnaak zien
6en vrouw op een brug. Met wie
9aat ze mee? Regie: Helmuth
"^autner. Met 0.a.: HanneloreSchroth en Carl Raddatz

en Janusz Gajos

Duitsland 1
09.00 Telekolleg 11. 09.30 Telekolleg
aktuell. 10.00 Telekolleg 11. 10.30 Cur-
sus biologie. 11.00 Magazine voor Por-
tugezen, Spanjaarden, Kroaten, Ser-
ven en Turken. 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. 14.15 Humanökologie. 15.00
(ZW+TT) Heidi kehrt heim. Am./Duitse
speelfilm uit 1967. 16.35 Hundert Meis-
terwerke. 16.45 Külturgeschichten.
17.00 WDR-Treff. 18.00 Aktuelle Minu-
te. 18.01 Die Kinder vom Mühlental.
18.30 Gott und die Welt unterwegs.
18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 (ZW) Schwarzer
Sturm (Viento negro), Mexicaanse
speelfilm uit 1965 van Servando Gon-
zalez. 21.40 Schmidteinander. 21.59
West 3 aktuell. 22.10 Ich stelle mich.
23.40 Die Karibik: documentaire over
het Caribisch gebied sinds de ontdek-
king door Columbus. 00.30 (ZW)Fla-
mes of passion, Engelse experimentele
film van Richard Kwietniowski. 00.47
Laatste nieuws.

SATIDuitsland 3 SWF BBC1
08.00 Greatest hits weekend. 11.30
European top 20. 13.30 XPO. 14.00
The big picture. 14.30 Greatest hits
weekend. 18.30 Week in rock. 19.00
US Top 20 video countdown. 21.00
120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Head-
bangers bali. 02.00 Greatest hits.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
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 with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch.
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00 CNN World report.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00
Cursus Engels. Af1.52. 09.30 Telekol-
leg aktuell. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Musik urn
elf. 2e symfonie in D opus 36, Beetho-
ven (dirigent Gerd Albrecht). 12.00
Tele-Akademie. 12.45 Sëhen statt ho-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Funkkolleg: Fernsehbegleit-
programm '92. 15.00 (ZW) Es fing so
harmlos an. Duitse speelfilm uit 1944
van Theo Lingen. 16.25 Toeristisch
magazine. Vandaago.a. aandacht voor
aansprakelijkheid bij het verlies van
bagage bij vliegreizen. 17.00 Propa-
ganda als Waffe. 17.45 Quiz 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Musicbox.
19.45 Alles Alltag... 20.15 Labyrinti-
sche Reise. 21.00 Aktuell. 21.05 Kei-
ner fragt, was ich fühle. 21.50 Sport-
magazine. 22.45 Wortwechsel. 23.30
Weisser Fleck. 00.15 Denkanstösse.
00.20 Laatste nieuws. 00.22 Non-Stop-
Fernsehen.

06.00 Peter Pan. Tekenfilmserie. '06.25 Die Flintstone Kids. Serie
06.40 Torn und Jerry Kids. Serie.
07.05 Yogi Bar. Tekenfilmserie.
07.30 Scooby Doo. Tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro-

gramma. Aansl. tekenfilmserie.
09.35 Moontrap - Gefangenen in

Raum und Zeit. Sf-film uit 1988 van
Robert Dyke.

11.10 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Studie zum Jakobskampf.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes, talkshow.

12.05 Edelhart Magazin. Muziekpro-
gramma. Presentatie: Ingo Schmoll.

12.30 Major Dad. Amerikaanse serie.
Afl.: Unser Major ist der Beste.

13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher Afl.: Die Freuden des Alltags.

13.30 Familie Munster Afl.: Tausche
Kindheit gegen Elternschaft.

13.55 Ultraman - Mem geheimes Ich
Afl.: Andrew wird Schauspielerin.

14.20 Das Bibel Quiz. Spelprogram.
14.55 MusiCafe. Schlagerprogram.
16.00 Erste Sehnsucht. Franse eroti-

sche film van David Hamilton.
17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das

turbulente Krankenhaus (St. Else-
where). Amerik. ziekenhuisserie.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Vandaag: Zuid-Californië.

20.15 Traumhochzeit. Romantische
h'uwelijksshow.

21.50 Spiegel tv. Nieuws-magazine.
22.35 Prime time " Spatausgabe.

Zeppeline stehen in der Luft.
22.55 Playboy late night show.
23.25 Liebesstunden.
23.55 Schloss Pompon Rouge. Co-

medy-serie. Afl.: Die frohe Botschaft.
00.20 Kanal 4 - Dokument. Docu-

mentaire. Vandaag: Brecht.
00.50 Hollywood shuffle. Amerikaan-

se komedie van Robert Townsend.
02.10 Die Stadt der ll lusionen (The

bad and the beautiful), Amerikaanse
speelfilm uit 1952 van Vincente Min-
nelli. Met o.a. Lana Turner.

04.10 Zwischen Moskau und
Shanghai (Moskau - Shanghai),
Duitse speelfilm uit 1936 van Paul
Wegener. Met: Pola Negri, Wolfgang
Keppler, Gustav Diessl. ■05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

kunstbeschouwingen.
Die besten Jahre. Amer. serie

.Afl.: Nicht gesellschaftsfahig.
ÏO-20 Tagesschau.
g° 25-00.30 Z.E.N. Bilder aus Nepal
°as Kloster Tengpoche.

Disney Club. Kindermagazine.
'"00 Haste Töne. Reportage van de. '3e muziekbeurs in Frankfurt..'■3o Besuch bei Ludwig Harig.
'00 Kopfball. Spelprogramma.!l3° (TT) Die Sendung mit der."aus, informatief kindermagazine.

£00 Presseclub.
«"45 Tagesschau.
J£lo Weekoverzicht
""15 Musikstreifzüge. Vandaag de
9'taristen Kenny Burrell, Philip Cathe-r 'ne en Jean Toots Thielemans.
'"45 Geheimeode F. Duits/Franse

.Serie. Af1.5: Tierarzt gesucht.
4-10 Die Herren des Strandes. Bra-

ziliaanse serie. Afl.2+3.]S.OO Tagesschau.
'5-05 Tele-Fussball: Die grossen
Tricks der Superstars-.. Afl.3: Jean-
Pierre Papin.

;1&-20 ARD Sport extra. Met: IJshoc-
j-tey bundesliga: Halve finales play-
.Wfs; Skiën: Wereldcup-wedstrijden.
I^oo ARD-Ratgeber. Juridische tips.
'■30 Bilder aus der Wissenschaft.

.Wetenschappelijk magazine.
J«00 Tagesschau.
«05 Wir über uns.
«10 Sportschau.
8-40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se-P». Af1.328: Eigene Wege.

! ».09 Die Goldene 1. Bekendmaking
L^an de winnaars van de tv-loterij.
L*-10 Weltspiegel. Reportages.

' «50 Sportschau-Telegramm.
:J}-58 Programma-overzicht.
?0-00 (TT) Tagesschau.
!^-15 Tatort. Duitse politieserie. Afl.:

"erspekuliert. Wanneer de bankier
in zijn villa in Kronberg

gevonden is de eerste gedach-
Je zelfmoord.

Tagesthemen-Telegramm.
'■45 Die Feuerwehr hilft - vorbeu-

L9en musst du, brandpreventie.
$"50 Titel, Thesen, Temperamente.
[S-20 Tagesthemen.
S-35 Ihr Deutschen. Documentaire.r*«.2o Hundert Meisterwerke. Serie

08.43 Programmaoverzicht.
08.45 Geschichten von nebenan.

tret vaVi de 66-jarige Salomon Perel,
een Joodse jongen die in een tehuis
van de Hitler-jeugd werd opgevoed.

09.15 Zur Zeit. Kerkelijk magazine.
09.30 Eucharistieviering, vanuit de

Pfarrkirche St. Marien in Eutin.
10.15 Wallenstein. 4-delige serie.

Aansl. Pointen vor 12.
12.00 "" Das Sonntagskonzert.

Concert van jongekunstenaars.
12.45 Heute.
12.47 Treffpunkt.
13.15 Damals. Terugblikprogramma.
13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.:
Rudi kriegt was auf die Ohren.

13.55 Werner Fend: Mem Dschun-
gelbuch. Natuurdocumentaire serie.

■14.15 Achterbahn. Serie voor kinde-
ren. Afl.: Die Riders.

14.45 C 14 - Vorstoss in dieVergan-
genheit. Serie programma's over
archeologische ontdekkingen.

15.15 Unter den Brücken. Duitse
speelfilm uit '44 van Helmut Kautner.

16.50 Aktion 240. Filantropisch over-
zicht. Aansl. Der grosse Preis (VPS
17.04).

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga-voetbal en ijshockey.
18.15 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine. Thema: Kinderpornografie.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt.Politiekmagazine.
19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 (TT) Drei Birken auf der Heide,

Duitse speelfilm uit '56 van Ulrich Er-
furth.

21.40 Heute.
21.50 Sport am Sonntag.
21.55 Kinder des Feuers. Documen-

taire over de proeven die Dr. Josef
Mengele deed met tweelingen in het
concentratiekamp Auschwitz.

22.45 König David. Symfonische
psalm in 3 delen van Arthur Honeg-
ger naar het drama van René Morax.
Uitgevoerd door het Orchestre Natio-
nal de France 0.1.v. Georges Pretre.

23.50 Das Cabinet des Dr. Caligari.
Duitse speelfilm uit 1919/1920. Dr.
Caligari heeft tentje op de jaarmarkt
waar vreemde dingen gebeuren.

01.05 Heute.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10 Nieuws. 10.15Looking for
God...through prayer. 11.00 Sec hear!
11.30 Deutsch direkt. 11.55 Advice
shop extra! 12.00 Business matters.
12.30 Work is a four letter word. Afl.:
Who cares wins. 13.00 Bazaar. Maga-
zine. 13.30 Agrarisch magazine. 13.55
Weekweerbericht. 14.00 Nieuws. 15.00
(TT) Eastenders. Soapserie. Een
avondje uit resulteert in een romance
voor Phil. 16.00Kung fu. Am. speelfilm
uit 1972 van Jerry Thorpe. Een Ameri-
kaans-Chinese boeddhistische monnik
ontvlucht China wanneer hij beschul-
digd wordt van moord. 17.10 Teken-
film. 17.25 (TT) Biteback.Discussie-
progr. 18.05 Modemagazine. Vandaag:
Nieuwe herfst- en wintercollecties.
18.30 (TT) Antiques roadshow. 19.15
(TT) Play it safe.tips voor veiligheid.
19.25 Nieuws. 19.40 (TT) Village
praise.Religieuse serie. 20.15 (TT)
May to December.Comedyserie. 20.45

06.00 Quarbeet. 06.05Ne0n Ri-
der.o6.ss Verliebt in eine Hexe. 07.25
My little Pony. 08.00 Grisu, der kleine
Drache. 08.25 Police Academy. 09.00
Batman. 09.30 Zorro. 10.00 ■ Dick
und Doof. 10.30 Drops. 11.00 Duitse
Meisterschaften in den Latein-Amerika-
nischen Tanzen in Bielefeld. 12.40 Km-
o News. 12.55 So gesehen. 13.00
SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib Gesund.
13.35 Raumschiff Enterprise, Ameri-
kaanse sf-serie. 14.30 Mannerwirt-
schaft, Amerikaanse familieserie.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Black - Der
schwarze Blitz, Frans/Canadese serie.
15.35 Die Dame ist der Gatte. Ameri-
kaanse slapstickfilm. 17.05 SAT 1
Bliek. 17.10 Old Surehand. Duits/Joe-
goslavische speelfilm uit 1965. 18.45
SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1 Sportclub.
19.20 Glücksrad 20.15Der Kaiser und
das Waschermadel. Oostenrijkse
speelfilm uit 1957. 22.00 Talk im Turm,
talkshow. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.35
SAT 1 sport. ATP-toernooi in Key Bis-
cayne. 01.30 Vorschau/Videotekst.

radio20.15 Drei Birken auf der Heide
(1956-D). Houtvester Erich Schnei-
der keert na jaren terug in zijn ge-
boortedorp waar hij weer verliefd
wordt op zijn jeugdvriendinnetje.Hij
heeft echter een rivaal. Regie: Ul-
rich Erfurth. Verder met: Sonja Sut-
ter en Helmuth Schneider.

Duitsland 2
7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30
Nws.) 753 Ter overweging 808
Grooi nieuws. 9.05 De verbeelding.
9 30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één 10.05 Wegwe-
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30
Nws). 13.10 Hier en nu. 1405
Langs de lijn, sport en muziek
(17.30 Nws). 18.10 NOS Aktueel
19 04 Van 0 tot 80. 20 04 Jazz uil
het historisch archief; ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis. 21.04 Ap-
pels en peren. 22 04 New age
music magazine. 23 07 Met hel
oog op morgen. 0.02-7.00 TROS
Nachtwacht.

Radio 1

Duitsland 2
23.50 Das Kabinet des Dr Caligari
(1920-D). Film van Robert Wiene
over psychiatrisch patiënt, die de
geschiedenis van de moordende
schizofrene dokter Caligari vertelt.
Lijdt de patiënt zelf aan waanvoor-
stellingen of niet? Met Werner
Kraus en Conrad Veidt.

Radio 2
8.02 Vroege vogels 10.04 Tony
van Verre ontmoet Wim Hofman
(1) Herh 10.30 Muziekmozaïek.
1204 Nederlands op AVRO 2
13.04 AVRO Radiojournaal. 14.04
Café op twee 15.30 Mezzo. 17.04
De taaimeesters. 1730 Tour de
chant 18.04 Album. 20.04 3 x bel-
len. 20.30 The great American
songbook. 22.00-7.00 Zie radio 1.

RTL Plus
00.50 Hollywood Shuttle
(1987-USA). Ongelijke, maar ple-
zierige komedie van Robert Town-
send over jonge zwarte acteur, die
probeert in Hollywood voet aan de
grond te krijgen. Met: Robert Town-
send, Anne-Marie Johnson en
Starletta Dubois.

Radio 4
8.00 Nws 8 04 Liefde op 't eerste

België/BRF
635 Fröhhcher Auftakt 7.45 Ve-
ranstaltungskalender 8.05 Fröhh-
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kirc-
he 905 Mundartsendung 10.00
Volkslieder 11.05 Schlagersouve-
nirs 12 35 BRF-Sonntagsmenü
14.05 Die deutsche Schlagerpara-

WDR 4
405 Radiowecker 600 Nachrich-
ten 605 Morgenmelodie 800
Nachrichten 805 Volkstumliche
Matinee 10 00 Nachrichten 10 05
Operette nach Wunsch 1200
Nachrichten 12 05 Musik ist
Trumpf 1300 Heimatmelodie Fol-
klore rund urn die Welt 14.00
Nachrichten 1405 Was darf es
sein? 17 00 Der Tag urn Funf,
Chöre der Völker 1800 Nachrich-
ten und Wetter 18 05 Schellack-
schatzchen 1900 Auf ein Wort.
Abendmelodie 20 00 Nachrichten
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich-
ten. 22 05 Musik zum traurnen
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress

6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 9.00 Nws 9.02 Woord op
zondag 9.30 Te deum laudamus.
9 55 Waterstanden 10 00 Het ver-
haal 10 10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen op vijt.
12 00 Nws 12 05 Het zwarte gat
14.00 Radio Romantica. 16.00
Club Veronica Trend. 16.55 Mede-
delingen en schippersberichten.
17 00 Samenkomst. 17.58 Wilde
ganzen 18 00 Nws 18.10 Liturgie
en kerkmuziek 18 40 Vrouwen
over vrouwen. 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.
19 55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop
2120-22.20 Medelanders Neder-
landers.

Radio 5

600 Sonntag Morgea 900 RTL-
Sonntagsfruhstück 11 00 Radio
Shop. muziek en actualiteiten
12 00 Hits der Woche, Top 30
14 00 Happy Birthday 17.00 End-
sport Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport 18 00 Classic-
Hits Die grössten Hits. die besten
Oldies 21 00 Je taime. Das zartli-
che Magazin 24 00-4 00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

RTL Radio

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen Een opgewekte muzikale
ochtendgroel (6.30, 7.00, 7.30
nieuws) 800 Nieuws en Lotto-uit-
slagen 8 12Relax 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.
1400 Fiestag. 1700 Nieuws
17 05 Afgefloten (17 45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18 00 Nieuws
18 10 Funiculi Funicula 2000 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22 00
Nieuws) 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5 30 Nieuws )

België/Radio 2

gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana 9.55 Programma-over-
zicht 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Euridice Strijkkwart 12 00 De
Nederlanden: Pianomuz. 13.00
Nws 13 04 Diskotabel 14.15 Con-
cert op zondagmiddag: Gelders
Ork. met mezzosopraan (in de
pauze: Praten over muziek) 16 30
Vokalise 18.00 Nws 18.04 Muziek
uit duizenden 19 00 Continu klas-
siek. 20 00 Nws. 20 02 Specialitei-
ten a la carte 22 00Kamerconcert:
Pianomuz. 23.00-24.00 Finale

Omroep Limburg
900 Postbus 94, verzoekplaten
11 00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert 1300
Overname Radio 1 14 00-1800
Omroep Limburg Sport

de 16 05 Domino - die Spielshow
des BRF 1705 Sporttreff 18 40
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon-
zert 21 05 Sportresultate vom
Wochenende

FRTLPlus

16.00 Premiers Désirs (1983-F).
van David Hamilton over een

Schoolmeisje op vakantie, dat ver-"efd wordt op een miljonair die haarvan de verdrinkingsdood gered lijktte hebben. Met: Monica Broeke en
patrick Bauchau.

" Gustav Knuth en Hannelore Schroth in 'Unter den Brüc-
ken'. (Duitsland 2 - 15.15 uur).

Radio 3
7 02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04Eet*. . 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17 04
Basta 18.04 Het steenen tijdperk
19 04 Forza. 20.04 Leidsekade Li-

ve 22.04 Rock City. 23.04-24.00
Liefdeslijn.

20.00 Viento Negro (1966-Mex).
Strenge voorman van groep spoor-
wegarbeiders krijgt meer werk als
er vrouwen op het werk komen.
Film van Servando Gonzales. Met:
José Elias Moreno en David Rey-
noso.

Duitsland 3 West
20.00 Przetuchanie (1982-PI). Ster-
ke politieke film noir van Ryszard
Bugasjki over een Poolse patriotti-
sche vrouw, zangeres bij de troe-
pen die de bevrijding van Polen
meemaakte, die een onbekommerd
bestaan leidt totdat zij in 1951 na
een 'wilde' nacht in de gevangenis
belandt. Met 0.a.: Krystyna Janda

Nederland 3

Super Channel
«0.00 Fraternity Row (1977-USA).
Schrijver/producer Charles Gary
°ver het universiteitsleven van eenexclusieve school in het oosten vanIe VS.

02.10 The Bad and the Beautiful
(1952-USA). Hollywoodverhaal van
Vincente Minelli over een ambitieus
producent (Kirk Douglas), gezien
door de ogen van zijn relaties: een
actrice (Lana Turner), schrijver
(Dick Powelkl) en regisseur (Sulli-
van).

RTL Plus
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22.40 (TT) Nieuws. 22.55 Mastermind.
Quiz. 23.25 (TT) Heart of the matter.
Documentaire serie. 00.00 Dear John.
Amer. comedyserie.. Afl.: Gone cam-
ping. 00.25 (TT) The shadow.Serie
waarin beroepen in verschillende lan-
den met elkaar vergeleken worden.
00.55 Astronomisch magazine. 01.15
Mahabharat.Serie.ol .ss-02.00 Weer-
bericht.

(TT) Lovejoy.Engelse serie. Afl.: Kids
21.35 (TT) So haunt me.Comedyserie
22.05 (TT) Screaming.Comedyserie

BBC 2

België Telé 21

Eurosport

# Toeristische quiz met
Björn Schimpf. (RTL Plus -
19.10).

TV 5

09.00 Samson. Dolle avonturen bij
Samson en Gert in de huiskamer.
Met tekenfilms: Bolke de Beer, Bouli,
Torn & Jerry en Babar.

10.00 Sunday proms. Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano 1991.
Frank Braley speelt de Sonate in F,
KV 332 van W.A. Mozart en het Pia-
noconcert nr.4 van L. van Beethoven.

11.00 De zevende dag. Praatcafé.
Met om 11.00 De week in beeld;
11.15 Confrontatie; 12.00 Zeven op
zeven.

12.45 Sportmiddag. Sportprogr.
13.15 Star runner. Nieuwzeelands/

Canadese jeugdfilm van P. Sharp.
15.00 Hans en Grietje. Animatiefilm.
15.10 Dossier Verhulst. Serie.
16.00 1 voor iedereen. Familiepro-

gramma. Vandaag: 16.00 culinair
progr. 16.10 Op verzoek. 16.25N-
atuurlijke huidverzorgingsprodukten.
16.35 Mijn hart is vol muziek. 16.40
Tuiniermagazine. 17.00 Picobello en
17.10 Look, met o.a. mannenmode.

17.30 Mlerlina. Jeugdserie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.74.
18.00 Journaal.
18.10 De Edison tweeling Ameri-

kaanse jeugdserie.
18.35 Simon en Sarah. Vlaamse

jeugdfilmvan Jan Keymeulen.
19.00 De Cosby show. Am. serie.
19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army. Engelse serie.
21.25 De andere kant. Portret. Van-

daag: Guy Mortier.
22.00 I.Q. Quiz met denkvragen.
22.30 Vandaag en Sport.
22.50 Ziggurat. Kunst- en cultuurma-

gazine. Met o.a. Anthony Perkins te
gast op het Filmfestival te Brussel om
zijn nieuwe film A demon in my view
voor te stellen.

23.30-23.40 Coda - Plastische kun-
sten.

België RTBF 1 nale progr.. 13.30 Nickelodeon, Am.
speelfilm uit 1976 van Peter Bogdano-
vich. Met o.a. Ryan O'Neal. 15.25 Dis-
covering Menorca. 15.50 Giovanna
D'Arco, opera van Verdi. 18.00 Rugby
special. 19.00 The real McCoy. 19.35
The money programme. 20.15 (TT)
The natural world. 21.05 Follow the
money. 22.05 Uitreiking van filmprijzen
voor 1991. 23.05 (TT) UU. Tv-spel
00.40 Tin Machine live. 01.40-02.15
Rapido. Muziekmagazine.

07.35 Open universiteit. 13.00 Regio

10.30Terre et soleil. 11.00 Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20 Fire
down below. Am. speelfilm uit 1957
van Robert Parrish naar de roman van
Max Catto. 15.10 Documentaire over
de chimpansee. 16.15 Génies en her-
be. Spelprogr. 16.50 Nouba nouba.
17.25 Jeu des dictionnaires. 18.00
Autovision. 18.30 Week-end sportif.
19.30 Journaal. 20.05 Loterire. Amuse-
mentsprogr. 21.30 An inconvenient
woman. Amer. tv-film van Larry Elikann
naar gelijknamige roman van Dominick
Dunne. 23.05-23.30 Laatste nieuws.

Sportnet
07.00 NBA basketball. 07.30 Pilote.
08.00 Paardesport. 09.00 Golf. PGA
European tour '92. 11.00 Watersport.
11.30 Matchroom pro boksen. Int.
zwaargewichten. 13.30 Forte snooker
league 1992. 15.30 Atletiek. Int. indoor-
wedstrijden. 17.00 WK ijsracen. 18.00
USA pro skiën. 18.30 Go.Ned. auto-
sportmagazine. 19.30 Sint Maarten zei-
len. 20.00 Motorsport. 21.00 WK rally-
sport. 22.00 US PGA tour. 00.00-03.00
NBA basketball.

13.35 Reflets. Reportages uit het bui-
tenland. 14.35 Concert van lerse zan-
ger Van Morrison. 15.35 Radio 21.
17.55 Félix. 18.25 Mort de Noel, to-
neelstuk van Franz Xaver Kroetz in
een bewerking van Pierre Petrel. 19.30
Journaal. 20.00 The pride and the pas-
sion. Am. speelfilm uit 1957 van Stan-
ley Kramer. 22.00 Laatste nieuws.
22.30-23.25 Week-end sportif.

FILMS TV VIDEO
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Onr. goed te koop aangeb./gevr.
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Elsloo, Burg. Maenenstraat
Op goede stand rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis
met cv., aanbouw, garage en tuin. Ind. o.a. L-vorm. living
met open haard, keuken, bijkeuken, 3 slpks., badkamer,
hobbykemer, zolder. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 159.000,-k.k.

El RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611

Meerssen
Te koop uitstekend gelegen landhuis.

Beg.gr. ruime hall, woonk. 50 m2met open haard, 3 slaap-
kamers, badk., woonkeuken, overdekt terras, zonnige tuin.
Onderverd.: geschikt voor kantoor of praktijk, studeer-
kamer, werkkamer 38 m2, wijnkelder, was-, cv.- en berg-
ruimte. Dubbele garage.

Goede staat van onderhoud, goed geïsoleerd.
Vraagprijs ’ 495.000,-k.k. Tel. 043-643861.

t

Übach over Worms,
Europaweg 139

Uitstekend onderh. halfvrijstaand uitgebouwd woonhuis
met garage en werkplaats op 299 m2grond, 3 slpks.

VRAAGPRIJS ’ 235.000,- k.k.

_/£________________
jÊËm\

Heerlen
Jongehoekwoning met berging en rondom tuin. Knusse
indeling met o.a. hal, woonk. keukenhoek, 2 slpkmrs. en

badk. Uitstekend in de wijk gesitueerd.
Prijs ’117.000,- k.k.

/ös PAULKJ SIMONS
S 045 - 31 81 82

Voerendaal, Tenelenweg 83
Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage, 3/4 slpks., grote
woonkamer, plus aparte bedrijfs-/hobby-/atelier-ruimte ca

60 m2, geheel onderkelderd.
VRAAGPRIJS ’ 239.000,-k.k.

o_Mmj^^_fi^^i
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Schaesberg - Centrum
Voormalig winkelpand met boyenwoning, cv.-gas, garage
(ook geschikt als praktijk - kantoorpand met boyenwoning).
Ind. o.a. kelders, winkel/magazijnruimte. 1e verd.: woon-
kamer, keuken, slpk., badkamer. 2e verd.: 2 slpk. badka-
mer, zolderruimte. Prijs ’ 145.000,- k.k.

|04^26767|
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Landgraaf, Heigank 37
Ruim halfvrijst. herenhuis met tuin en garage, 3 slpks., vas-
te trap naar 2e verdieping.

Vr.pr. ’ 169.000,- k.k.

fifeHiV mWÊÊm^m^f mM
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Schaesberg - nabij centrum
Vrijstaand woonhuis met cv.-gas. garage en tuin. Rustig
en blijvend goed gelegen. Ind. o.a. royale hal, L-vormige
woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs.

’ 225.000,- k.k.

1045^3267671
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Geleen, Maaslaan

Zeer ruim halfvrijstaand herenhuis met aanbouw, geheel
geïsol. en onderkelderd, sauna, garage en leuke tuin. Ind.
o.a. 3 kelders, royale living, luxe keuken, 4 slpks., luxe
badkamer met o.a. 2etoilet, vaste trap naar zolder, veel ex-
tra's. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 215.000,-k.k.

E RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611

_\\\\\\\\\\\\\w%: -* ■ * *AmmW\ A

Übach over Worms
Ruim vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en grote
tuin. Goed onderhouden. Het pand is geheel onderkelderd
(ook van buitenaf bereikbaar). Ind. royale hal, woonk. met
parketvloer, open haard, eetkeuken, bijkeuken, 4 slpk.,
badkamer en zolder. Koopprijs ’ 315.000,- k.k.

104^326767^

Kerkrade, Schoolstraat 31
Halfvrijst. geschakeld woonhuis met patio-tuin en garage,
3 slpks., zolder via vaste trap.

Vr.pr. ’ 229.000,- k.k.

Moresnet (België)
In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met inpandige
garage, cv. en tuin. (percopp. 1.483 m2). Ind.: souterrain:
garage, c.v.-ruimte, bij-/waskeuken, provisiekelder, 2
slaapk., douche, toilet. Beg.gr.: ruime hal, toilet, luxe keu-
ken, woonkr. met open haard ca. 42 m2, balkon, badkr. met
ligbad., v.w., slaapk. Aanv. i.o. Prijs ’ 325.000,- k.k.

E RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen
641 1 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

Resid. Heerlen
Te koop luxe studio, een- jaar geleden verbouw, plm.
50 m2verlaagde plafonds
en halogeen verlichting,

moderne keuken en app.,
badkamer en toilet wit mar-

meren vloeren, 4 mtr.
kastenwand, geheel wit ge-
stoffeerd. Aan. direkt. Vr.pr.

’ 140.000,-. Tel. 045-
-713226/043-218464.

Beek
Pr. Mauritsiaan. In centrum

gelegen winkelpand met
aparte boyenwoning. Ind.:

o.m. kelder, 2 winkelruimtes
plusm. 18m2 en 83m2, bok
gesch. als kantoor, garage,
parkeerplaats. Woonged.:
woonk. eetk. 3 slpkmrs.

dakterras, ’ 349.000,- k.k.
Krarrrer Makelaardij o.g.

Tel. 046-373636.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
HEERLEN: Luxe veldbrand,
vakwerkwoning (1986) met
1020m2. grond: 3 slpkmrs.
kelder, garage (10x3.45) en
hete-lucht verw. Een kijkje is
beslist de moeite waard!
Vraagprijs: ’359.000,- k.k.
Mak. kant. L. Janssen. Tel.
046-335840.
Te k. LANDHUIS, nieuw-
bouw vrij te aanv. Luxe uit-
voering, marmeren vloer en
trappen, vloerverwarming,
keramische kacheloven
(open haard) etc. te Tüddern
Bungalowpark DM430.000,-
-09-49 2456-4027.
VAALS: modern woonh. te
k. woonk. met open hrd. 4
slpkrms. kelder, gar. zonni-
ge tuin, rustig gel. pr.

’ 330.000,-kk 04454-2846.
MAASMECHELEN, te koop
bouwgrond gel. Ringlaan,
24 mbr. 09-32.91243238.
Te koop GEVRAAGD" bun-
galow/huis. Tel. 045-421226

Schaesberg
Vrijstaand woonhuis met cv.-gas, garage en tuin. Ind. o.a.
provisie-kelder, grote bergruimte. Beg.grond: toilet, woon-
kamer, keuken. 1e verd.: 3 slpk., badkamer 2e verd.: zolder
Rolluiken. Vraagprijs: ’ 185.000,- k.k.

1045^26767^

Hoensbroek, Eikenweg
Goed gel. halfvr. woonhuis met cv., inpandige garage,
kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.-ruimte, provi-
siekelder. Beg.gr.: hal, toilet, keuken met app., woonkr. 1e
verd.: 3 slaapkrs, moderne badkr., 2e verd.: zolder te be-
reiken middels vlizotrap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kan-
toren, toilet, kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat
van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs ’ 225.000,- k.k.

E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen- van grunsvenplein 12 - tel 045- 713746

H \_mwÈ]Br^ÈiL<mW

Hoensbroek:
Vrijstaand woonhuis met cv.-gas, grote garage (2 auto's)
en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gelegen aan de
buitenrand van Hoensbroek. Uitstekend onderhouden.
Geïsoleerd. Ind. o.a. Sout: garage, hobby- en c.v.-ruimte.
Part: royale hal, living (ca. 50 m2), keuken met luxe keu-
keninst. met compl. app., bijkeuken 1e verd.: 4 royale slpk.,
badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs ’ 387.000,-k.k.

104^267671
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Hoensbroek
van Hövell. tot Westererf Hof 26

Uitstekend gelegen vrijst., zeer ruim landhuis met garage.
VRAAGPRIJS ’ 379.000,-k.k. '

Heerlen, Litscherboord
Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige garages, cv.
en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby-/kantoorruimte, provi-
siekelder, cv.kelder. Beg. gr.: hal, toilet, woonkr., eetkr.,
keuken, 3 slaapkrs, badkr. met ligb., douche, v.w. en bidet.
Algemeen: Het geheel verkeert in prima staat van onder-
houd en is voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. Prijs

’ 340.000,-k.k.

Bruijters
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045 - 713746

Wjinandsrade
Brommelen, gerenov. boer-
derij best. uit boerenwoon-
huis en bedrijfsr. woonh. is
uitgev. in "splitlevel". Ind.:
o.m. woonk. werkplaats,

magazijn. Perc.opp. plusm.
2.100m2. Ook geschikt voor

paardenliefhebber, vr.pr.

’ 375.000,- k.k.
Kramer Makelaardij o.g.

Tel. 046-373636.

Te k. gevraagd vrijst.
WOONHUIS in Heerlen en
omg. Prijs max. ’ 500.000,-.
Br.o.nr. B-0755, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te k. Welten-Heerlen, De
Kommert 71, PATIO-BUN-
GALOW, ’ 249.000,- k.k.
Tel. 045-713804.
Halfvrijst. woonh., gr. tuin,
gar., 3 gr. slaapk., gr. veran-
da te SCHINVELD. Aanv.
per 1-5-92. 045-251115.
Te k. BEEK, vrijst. woonh.
'82, prachtige ligging, 450m2, ruime keuken, bijkeu-
ken, zolder, 3 kelders, 3
slaapk., compl. badk., groot
overdekt terras. Aanv. i.0.,

’ 330.000,-. 046-373758.

Vilt
Meesweg, gerenov. woonk.

met gar. en mooie tuin.
Perc. opp. 503m2, kelder,

woonk. met open haard, la-
metvl. serre, keuken m. mo-
derne witte mr. met app. bij-
keuk. 3 slpkmrs. badk. zol-

der via vaste trap. vr.pr.

’ 259.000,- k.k.
Kramer Makelaardij o.g.

Tel. 046-373636.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
BOUWKAVEL a/d Hees-
bergstraat te Heerlen, opp.
822m2. Voor info: V.O.C.
045-740900. Grouwels/
Daelmans. Tel. 043-254565
BOUWKAVELS in B.P.
Vrusschemig gelegen a/d
Zandweg te Heerlen, opp.
v.a. 746m2. Prijzen va.
’lOB.OOO,- v.o.n. Inl. 045-
-740900. Grouwels/Dael-
mans. Tel. 043-254565.
Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-06Ï5, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Maastricht
Oranjeplein, Oranjeresiden-
ce, in 1988 geren, appart.

veel extra's, ruime hal,
woonk. plusm. 40m2, 2rui-
me slpkmrs. grote keuk. m.

luxe moderne keukeninr.
modern toilet, compl. badk.
goed geïsol. d.m.v. all. ko-
zijnen met dub. begl. voor-

en achter balkon. Prijs in
overleg.

Kramer Makelaardij o.g.
Tel. 046-373636.

Meerssen
Kuileneidestraat, ruime tus-

senwonng, geh. gerenov.
kelder, woonk. keuken met
eik. keukeninr. berging, 4

slpkmrs. compl. badk. diepe
tuin. Kooppr. ’ 139.000,-k.k

Kramer Makelaardij o.g.
Tel. 046-373636

Puth-Schinnen
Bouwperceel

voor de bouw van 3 vrij-
staande woningen, mooie
lokatie, totaal ca. 900m2,
prijs ’ 130.000,- k.k. exel.
BTW, ml Paul Crombag O.G
Limbricht, tel. 046-580087

Brunssum
Touwslager, goed gel.

woonh. met tuin, cv. en car-
port. Ind.: o.m. woonk. met

open keuken, 3 slpkmrs.
badk. met douche en v.w. 2e
verd*. zolder, ’ 129.000,-k.k

Kramer Makelaardij o.g.
Tel. 046-373636.

Valkenburg
Daalhemerweg 92, riante
vrijst. zeer ruime woning m.
huis, wei, gr. gar. en achter-
liggende bedr.ruimte. Blij-
vend vrij uitz. in bosr. omg.
Voor vele doeleinden ge-
schikt: kantoor, praktijk,
appartem., dubb. bew. of
pension, 12 slpkrs,
’349.000,-. Inl. voor 12.00
en na 18.00u. 04406-12997
Bez. alleen volgens afspr.

Geleen
Beleggingspand/woning in
verhuurde staat, van Galen-
straat 18, huuropbrengst
’5.800,- p.jr., pr. ’55.000,--. k.k. Inl. Paul Crombag 0.G.,
Limbricht, tel. 046-580087.

Meerssen
; Huis te koop met uitbouw en
kleine tuin. Prijs ’ 149.000,-
-k.k. Burg. Binckhorststr. 31,
Bezichtiging na tel. afspraak
043-650563 of 043-642754.

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
r*A(\ cor\eeo

'MAASTRICHT, Frankenstr.
winkel/woonhuis, met bedr.
ruimte, magazijn en berging,
ruime woning met 3 slpks.
zolders en kelders, tuin en
dubb. gar. gescheiden in-
gangen. Aanv. in overleg.
Prijs op aanvraag. Advies-
buro Janssen, 04408-2437.
Gevraag woonhuis vanaf
140m2 inhoud en ca 300m2
grond in KERKRADE,
Bocholtz of Simpelveld tot

’ 170.000,-. 045-428758.
BOUWKAVEL te koop ge-
vraagd in Heerlen of omgev.
v.a. 750 m2. Br.o.nr. B-0740
L.D. Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen
Te huur of te koop gevraagd
vrijstaand HUIS te Onder-
banken, liefst met 4 slaap-
kamers. 09-49.24114174.
GELEEN-Z: te k. halfvrijst.
woonh. met cv., garage, kl.
siertuin, 3 slpks., badk. m.
ligbad, 2 kelders. Ged. v.v.
roll. Aanv. i.o. Vraagprijs

’ 160.000,- kk. 046-747040
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HOENSBROEK, Opbraak-
straat 26. Modern split-level
woonhuis met carport en
fraai aangelegde tuin. Ind.
hal, toilet, eetkamer/keuken
met nieuwe inrichting,
woonkamer, studeer/hobby-
kamer, 3 slpkmrs en badka-
mer. Het gehele pand is ge-
ïsoleerd en verkeert in een
prima staat van onderhoud.
Vraagprijs ’158.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën V.
0.F., Juliana Bernhardlaan
8, Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Te k. KNOKKE appart., 2
slpkmr, voll. geinstall. vlakbij
zee ’235.000,-. Tel. 09-32-
-12453427.
Te k. rustig gel. beneden-
won. te MEERSSEN met
tuin op zuiden. Ind.: woonk.
met mod. open keuk., berg-
ruimte, 2 slaapk., badk. met
ligb., toilet, berghok. Cv.,
eigen parkeerpl. Vr.pr.

’ 130.000,- k.k. 043-
-640439, na 19.00 uur.
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.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging.
Ind.; hal, toilet, keuken,
woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 119.000,-k.k. Inl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Te koop in HULSBERG,
woonhuis/zakenpand. Ideaal
als restaurant of pizzeria. Vr.
pr. ’ 180.000,- k.k. Info: Eu-
ro Imobilien, 045-414015.
ROOSTEREN, te koop blij-
vend goed gelegen woon-
huis met ged. dubb. beglaz.
en roll., ruime gar. en car-
port, overd. terras, grote kel-
der, hobbyruimte, hal, bijz.
knusse living met open
haard, nwe. half open eiken
keuken met app., 4 slpks,
badk. vaste trap naar zolder,
geen achterstallig onder-
houd. Vr.pr. ’269.000,- k.k.
Tel. 04499-4276.
Te k. tussenw. te MAAS-
TRICHT, vr.pr. ’125.000,-
-nu nog bewoond. Inl. tussen
12 en 15 uur 043-631923

Beek
Langweide, luxueus landh.
met gar. Ind.: o.m. ruime
woonk. (46m2) met open
haard en park.vl. keuken

met compl. keuk.inr. bijkeuk.
3 slpkmrs. met park.vl.

compl. badk. met modern
sanitair en tegelwerk, zolder

pr. ’315.000,-k.k.
Kramer Makelaardij o.g.

x«l nAC OTieoi?

Bedrijfsruimte

GEVRAAGD:
Te koop of te huur

bedrijfsruimte met showroom en buitenterrein geschikt
voor de uitoefening van autobedrijf.

Omgeving Hoensbroek-Heerlen
Br.o.nr. B-1051 LD., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

Sittard
Gelegen aan grote door-

gaande weg NZ 76. Bedrijf-
object best. uit plm 50 m 2
kantoor, 20 m2magazijn

plm. 150 m.2 opslag, verhard
i en omheind buitenterrein,

alleen millieu vriendelijke
bedrijven. Tel. 046-515716.

Te huur in Kerkrade centrum

Winkelpand
ca 50 m2. Modem pand, bij-

zonder gunstige huurprijs.
I Inl. 04492-3842.

Te h. gestoffeerde kantoor-/
BEDRIJFSRUIMTEN
Streep, Schaesberg, 70 m2.. ’ 650,- p.mnd. 043-634962.

GENK (België). Gunstig gel.
ATELIER 190 m2, buro, ma-
gazijn, eetplaats, 2 w.e.'s en
garage. Bij industrieterr. en
afrit E 313, prijs ’1.900,-.
Tel. 09-32.11382269.
Te huur WINKELRUIMTE
ca. 100m2 centrum Heerlen.
Spoedig te aanvaarden. Inl.
046-754711 na 19.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwen/Verbouwen
Te koop BRANDROLLEN
dakbedekking. Tel. 04492-
-3164.

Bouwmaterialen & Machines
'-'■'"■'■::: : : :- ■ : * : ■ ■ ■ ■ * : ::' " *

Te koop Vorkheftruck TMC
I (elektrisch), hefvermogen 1,5 ton, hoogte 4 meter,

md. laadapparaat. Tel. 046-371061, Dhr. Pieters.

Marantie VOORDEUR met, glas en koper, hxbr 2.11 x
0.92 m. Tel. 045-226396.

Te koop rode mulde DAK-
PANNEN. Tel. 04451-2474.

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
Bandenkraan FORD type 45
diesel 1983 in goede staat,
’17.500,-. Tel. 04923-
-61953.

Aanbieding VLOER
GELS 33x33 cm, 1e WJ’ 29.50 p.m2. Lijm en «Jsei gratis. Tegelhandel'
van Dorst, De Hut 7, "pen. Tel. 04450-1970^/
KINDERKOPPEN. t
soorten. Aanmerkelijk JrJ:koper dan in NedetwL
Heymans-Zutendaal l
Tel. 09-32.11611290.^
Te k. een partij geW^J
NATUURSTEEN (leis^
plm. 35 m2. Past. Alberts*-16,5*-

16, Puth. ___>
Te k. GEVRAAGD: b*Jkast (electro), bouwlift *
tonmolen (benz.motor).
045-241727, na 17.00"^

In en om de tuin _,

Tuinhuisjes op maat
Tuinhuisjes en blokhutten in alle gewenste modellen e"

maten. Nergens beter maar ook nergens goedkoper
B.v. blokhutten 28 mm 2,5 x 2m voor ’ 1.650,-

Ook leveren wij tuinhekken, pergola's en alles voor de
aankleding van uw tuin. Wij zijn open:

di. t/m vr. van 8.30-18.00 uur en zat. van 8.30-12.30 ut»

Timmerbedrijf H. Senden, Valkenburgerweg 111, Wre
Tel. 04459-1269. __^

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL J
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
GAZONMAAIERS nieuw en
gebruikt tegen zeer scherpe
prijzen. J. Hermans BV, Op
De Bies 6, Schimmert. Tel.
04404-1224/1333.
Bloeiende heide, primela's,
violen, rododendron, aza-
lea's, rozen, vaste planten,
coniferen, heesters, fruit- en
sierbomen, graszoden.
Kweekerij, Tuincentrum
DAUTZENBERG, Locht 23,
Kerkrade. Tel. 045-428900.
Euverum 16, Gulpen. Tel.
04450-2131.

Te k. rechte eiken SPO^BIELZEN v.a. ’2O,- P^LHoutzagerij Windels, In-J,
trietrrein Bouwberg "^sum. Tel. 045-270585^>
Te k. geïmpr. TUINHO^voor schuttingen, afra^Lsgen, bloembakken, vlon-S"
pergola's enz. Ronde P^rolborders alles tegen *-£concurrerende prijz-311^
event. thuisbezorgd. >*Jzagerij Windels, lndus»J,|
terrein Bouwberg BrunSs**5**

Tel. 045-270585. s

Oud Hollandse nostaWf
sche BUITENVEBL^TING o.a. lantaarn, P*£hanglampen, brieven^sen. Jan van Dorst, Oe p

7, Gulpen, 04450-1970^v
Te k. HAAGCONIFERJ-J'Columnaris, 0.80-1.00 n'
’5.50, 1.00-1.20 mtr. 7'M
04405-3520 b.g.g. 210]^

ZATERDAG 21 MAART 20.30 uf'
CASINO BRUNSSU^

' DRAAG EEN STEENTJE0
*" ,\ H^ , een school in het kindcrdojt

'JÊVj^T' ]OAO PESSOA BRAZIV 1,

}r\\K Het comité Heerlen van SOS"
■ Kinderdorpen zal in JoaoP6*s^

de bestaande kleuter- en lag-5,
school uitbreiden. In de toekomst is de school °bestemd voor dekinderen uit de sloppenwijken in
buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie v''1
dezekinderen te brengen isveel geld nodig.Hetcofl1'
HeerlenvanSOS-Kinderdorpen vraagt daaromuwhu'
DOOR f20.00 OVER TE MAKEÜ
KOOPT U SYMBOLISCH ££#
STEEN VOOR DE SCHOOL

J Lr-TTT^1 ■' l i-*"-"*^ iHgc-^,
t—_______ . , . „„rit^,

r***************** I""1. ." ' ■"■'"*" ''' 1 j . ...... *■ . in . *"■■' ir"»—

l i1..'... . '.'. :.. . '' "'' —^[ZDCZZ3[ZZ]C3^nmr in—n—3

r^-ir^i r^—il-
Ukunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerle
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie
(girorekeningRabobank: 10.30.856).Inlichtingen: Mc% I
I.Philips-Leufkens, Comité HeerlenSOS-Kindcrdorp<q
Tel.: 045-412736. J

HEEFT U ER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLA'S
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?
Bel Spiral als 't overal verspreid moet

worden!

§ Ho**Postbus 6094. 5960AB r~
fax 04709-8*333.

-SPIRAL
-m*-Jr+ * _\



Zaterdag 14 maart 1992 "59

mWm^MkT%MMmUU_TXWj 1
mmmmm^M MM*9999*!^ Il » 5\ MM

* mmmWfmwu^TW\r^^A'']^mM
* iTTTlvVllLliÉÉivèlÈl

mmmm^mW&Q^m&YmX S^
Wmmmmm^mmMf _\\\\\_____________\^^9^m

mM aaw mwM \\\__W __________________%

Deze <Q/ NVM-makelaars
weiken aan de veiicoop van
Uw huis!
\- Aquina Heerlen 045-7155662- ABC Heerlen 045-7120403- Leenaers Heerlen 045-7172374- Van dePas Heerlen 045-741616 r==i5- De La Haye Hoensbroek 045-223434 fm_\6- Pickée Landgraaf 045-326767 lil7- Simons Landgraaf 045-318182 NVM8- Ernens Voerendaal 045-752142 ____
t

TE KOOP GEVRAAGD
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar wonin-
9en in 0.a.:

JfOERENDAAL:*v. woningen tussen ’ 125.000,- en ’ 300.000,-;HEERLEN:
en landhuizen tussen ’ 100.000,- en/350.000,-;

KERKRADE:
fen woning tussen ’ 120.000,- en ’ 170.000,-;
LANDGRAAF:
*v. woningen tussen ’ 125.000,- en ’ 275.000,-;
SIMPELVELD:een woning tussen ’ 150.000,- en ’ 200.0Q0,-;
BRUNSSUM:een woning tussen ’ 125.000,- en ’ 150.000,-.
Heeft u verkoopplannen? Bel ons vrijblijvend!>^sverkoper betaalt u ons geen courtage.

#^L| VAN DE PAS MAKELAARDIJ mjt
\=_^-F^: HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG (il
* "-~^T-T Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM

% = Telefoon: 045-741616 -******s******-1

LIMBRICHT
Notaris mr. Theo Gelissen

te

Sittard
?a! op woensdag 25 maart 1992 om 15.00 uur in Hostel-
'erie De Molenbron, Molenstraat 12 te Limbricht, ex art.
'<23 oud 8.W., in één zitting bij opbod en afslag in het
openbaar verkopen:; atiobungalow met ondergrond, patiogarage en tuinaan de Vrijheidslaan 29 te Limbricht, kad. bekend gem.
J-irnbricht, sektie A nummer 3866, groot 3,49 are.
Reling: hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaapka-mers, badkamer, portaal en garage,

na betaling van koopsom en kosten, zo-
ndig met de grosse van de veilingsacte.

°etaling: koopsom: uiterlijk 6 mei 1992.
eilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing
® Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed
987 van deKoninklijke Notariële Broederschap, voor-over uit bijzondere voorwaarden niet anders blijkt.

Radere inlichtingen: notaris mr. Theo Gelissen, Wal-ra mstraat 24 te Sittard, tel. 046-510547.

WOONHUIS TE HEERLEN
e notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen en mr. R.M.J. van
ent te Heerlen, zullen op dinsdag 17 maart 1992 om. t>-00 uur in café „De Kroon", Gravenstraat 2te Heerlen,n net openbaar ex-artikel 1223 lid 2 BW (oud), bij op-. °d en afslag in één zitting, verkopen:et Woonhuis te Heerlen, Nautiluserf 7, kad. bek. als

sektie U nummer 204 groot 1.37 are;
r . e'ing: entree, toilet, woonkamer met open keuken-uirnte, 1e verd. 3 slaapkamers en badkamer, 2e verd.
<oirJer;aar>vaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling
°°Pprijs en kosten, eventueel met behulpvan de gros-. "** van de akte van veiling. Het pand is niet verhuurd;°etaling koopprijs: uiterlijk 1 mei 1992;

gemeentegarantie: degene die voormeld pand wil ko-P 0 en deze aankoop wenst te financieren met ge-meentegarantie, dient vóór de veiling in het bezit te zijn.an een positief advies van het Bemiddelend Orgaan

gemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Alge-mene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van
°ePassing, behoudens die uitzonderingen zoals ver-
jj^'d in de veilingakte;
Wichtig ing en nadere inlichtingen: resp. te regelenn te verkrijgen bij genoemd notariskantoor, Temps-Plem 25 te Heerlen (tel.nr.: 045-719430).

Gemeente Meersen
e notarissen J.L.TH. Oostwegel en mr. P.W.H.A. Ritzen

te
Kerkrade-West,

Wien op vrijdag 27 maart as., des namiddags om 15.00
Jf' in hotel Koningin Gerberga te Meerssen, Volder-lraat 31, op grond van artikel 1223 lid 2BW (oud),

bij opbod en afslag in één zitting verkopen:
gemeente Meerssen:

et halfvrijstaand woonhuis met inpandig garage, on-
=r9rond, erf en tuin, staande en gelegen te Rothem,[geënte Meerssen, aan de Holstraat 37, kadastraal

tw gemeente Meerssen, sectie H nummer 7, grootcc are en dertig centiare.
deling; ruime woonkamer met open keuken, twee

en zolder.anvaarding: eventueel te bewerkstelligen met deyrosse van de akte van veiling.
etaiing van de koopprijs: uiterlijk 15 mei 1992.

kanfICht'n^en: 'n nader over'eg met genoemd notaris-
an toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden
nroerend Goed 1987, met inachtneming van-de akte

Nad °n-lena,wiikin9en*ris<f 6re -n'ormatie: ten kantore van voornoemde nota-fcsen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel.U45-41*!945.

I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

555 tact, 2e niveau: ;
ss woonkamer met balkon; 3 slaapkamers + badka- _______!
ss mer. Aanvaarding vrijwel direct.

: /_. HOENSBROEK
== f mm\\\\\sk tm ’ 149.000,-k.k.
SS u ' _, mmmttM Halfvrijstaand woon- =ss PJÜ^ImH huis met garage ss
ss I ■■W^ilil nab'- centrum lnd-: 5ssout: kelder; beg.gr.: ss

woonkamer
7.80x3.50, keuken, =■ bijkeuken, garage + ;

; tuin. 1everd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: 5
» vliering. Aanvaarding direct.

55 eet- cq. studeerkamer, bijkeuken, tuin ca. 70 m diep ss
ss op het zuiden. 1e verd.: 4 slaapkamers + badkamer ss
ss met bad, douche, v.w. en apart toilet. 2e verd.: zol- ss
ss derruimte te bereiken via vaste trap. Grondopp. Ss■ 1100 m 2.Aanvaarding in overleg.

* VOERENDAAL

* ’ 177.000,- k.k. Ss

'A^!a_aa> j| Halfvrijstaand woon- ***s
I 'aAs-U huis met 9ara9e en =cv., bj. 1969, goed =onderhouden. Ind: sBj9 hal, toilet, woonka- E

■ mer met open keu- s
SS »»»»»ii»»«ri ken 6.50x6.05/3.55, =
SS terras + tuin, garage. 1e verd.: 3 slaapkamers + =
ss badkamer. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezo- =ss trap. Aanvaarding in overleg.
=s " Makelaar o.g. " Taxaties . ss
ss " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
ss " Woningen " Verzekeringen

SS *". '**'"- '' "■ -——mg, __
| makelaardij =W — |

fjj m: " Hoolstraat 42, Voerendaal

1 Clfli ■sbeese» |
NVM Met e^n NVM-makelaar =! IMAKIlMAKI-L*H koop je zonder zorgen.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
BRUNSSUM

Notaris mr. J.M.M. Kreijn te Brunssum zal op woensdag 25
maart 1992 om 15.00 uur n.m. in „Verenigingsgebouw de
Burcht", Wieënweg 16 te Brunssum, in het openbaar ex art.
1223 lid, 2 (Oud 8.W.) in één zitting bij opbod en afslag verko-
pen:
het woonhuis met verdere aanhorigheden, berging en tuin,
gelegen te Brunssum, Torenstraat 74, kadastraal bekend als
gemeente Brunssum sectie B nummer 5588, groot 1 are 20
centiare;

Indeling:
gang, kelder, woonkamer, keuken en toilet;
1e verd.: 3 slaapkamers en badkamer;
2e verd.: 1 slaapkamer.
Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten, uiterlijk
13-5-1992, eventueel te bewerkstelligen met de grossevan de
akte van veiling;
Bezichtiging na tel. afspraak.
Algemene voorwaarden:
Op deze veiling zijn de Algemene Veilingvoorwaarden Onroe-
rend Goed 1987 van toepassing, behoudens uitzonderingen in
de veilingakte.
Inlichtingen ten kantore van de notaris, Op de Vaard 7, Bruns-
sum, tel. 045-251284, waar verkrijgbaar is de brochure "het

' kopen van een huis op een veiling". ouoi

i

TIMMERPANELEN
in zw vuren, grenen en meranti
20 tot 80 cm breed.
Dikte 20, 24 en 28 mm.

MDF-plaat
8-30 mm.

TRIPLEX-MULTIPLEX
1-40 mm. KUNSTSTOF panelen in

kleur en nert-dessins. I
FINEER
in 12 houtsoorten
Wij zagen perfect op maat en
voeren alle machinale bewerkingen
uit. Ook eigen materiaal.

GEURTEN HOENSBROEK
045-212531, Hommerterweg 27

's maandags gesloten, omt

\m I
DRAAG EEN STEENTJEBI)!

een school in hetkinderdorp

JOAOPESSOA BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal in JoaoPessoa de bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
In detoekomst isde schoolook bestemd
voor de kinderen uit desloppenwijken
inde buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie van deze kinderen te bren-gen ls veel geld nodig. Het comité
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagtdaarom uw hulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOORDE SCHOOL.

" \

[ ♦ I

DOE MEE,
BEL 06-300400.

KOSTEN.F. t.- PER MINUUT TGV. 125 JAAR NED RODE KRUIS

BRUNSSUM HOENSBROEK
Vraagprijs ’ 259.000,-k.k. Vraagprijs ’ 159.000- k.k.

Een in uit- , Groot, goed

lokatie en provisiekel-van goed materiaal voorzien. der. Begane grond: garages, woonk., keuken,INDELING: toilet, werkplaatsen, tuin. 1e verdieping: woonk.,Sout.: provisiekelder. Beg.gr.: entr., fraai toil., slpk., berging, badk. 2e verd.: 3 slaapkamers enwoonk. met parketvloer en een fraaie open haard, een berging. Alg.: gas-c.v., goede staat van on-keuken met aanbouw, garage, fraaie ruime tuin derhoud. EEN PAND DAT BESLIST VAN BlN-
met zonneterras. 1everd.: 3 slaapkamers, uitste- NEN GEZIEN MOET WORDEN.kende badkamer. 2e verd.: middels vliezotrap
bereikbare zolder. Alg.: Goede staat van onder- BEDRIJFSOBJECThoud. Mooie ligging. Deels geïsoleerd. EEN __ .....,_,
PAND DAT BESLIST GEZIEN MOETWORDEN. TE HUUR

HOENSBROEK/ HOENSBROEK/
HEERLEN ">E KOUMEN

Vraagprijs ’ 92.500,-k.k.^ ’ 80,-per m'

~ doorgaande bedr'rfs'haf

i huur aan. KOUMEN

detailhandel broek/Heer-
geschikt. Onderhoudstoestand redelijk. Indeling len'>°°ds IS vo?rzien van cc" r°lpoort' 9ewa-
en bezichtiging op afspraak, perceeloppervlakte Pend be'onnen vloeren en parkeerterrein Loods
325 m 2. »«"~*» ls van duurzame materialen gebouwd. Uitbrei-

dingsmogelijkheden aanwezig.- -s

C -
Steens /Jkk Haye/Wald/Dogge

ASSURANTIE \I>VISF t!R S MAKKI.*A A R D i.l ONKOKKENI) GOEI)

GEOPEND: f 1 \ HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag " " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags -TtVtY TFI " 045-223434

10.()()-12.30uur (£ljjSJ FAX 045-230033

A^-JA, IK ZOEK EEN HUIS.
JHr-Ar9n\'■"

Stuur mij gratis informatie over huizen in:

y_W/_fSjf^^ Q Heerlen □ Voerendaal
/km/A ü Landgraaf _ ü Brunssum ~ 0

JfftiËL^ÊL^ □ Kerkrade □ Nuth

rtl_mW^ □ Simpelveld y j|m W in de prijsklasse: a

□ tot ’ 125.000,- &**"</*?AéW□ van/125.000,-tot ’ 150.000,- *<?&□ van ’ 150.000,- tot ’ 200.000,- /□ van ’ 200.000,-tot ’ 300.000,- y□ boven ’ 300.000,- <-?>* <&>J^T //Crj&r / / /MMk\ VAN DE PAS MAKELAARDIJ arm jCÊr / /
\==-r~ HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG bil / //- -_— Burg. de Hesselleplein 13,Heerlen NVM / / / / /_ - Telefoon: 045-741616 J^T // / / /

«■■■»^Bri^HBaaBHfIHMHHMHB''raaHHaMHMMBHMI

ii^ii' ’ * 1 f F^ J

■ T | [*1 , \.A_m^______f^^WlTl 'u '£JH lil I'^Amx mWm^o^^\l af 'V 1 A.J^*aaatr afll

MAANDAG 30 MAART 1992
RODAHAL-KERKRADE

aanvang 20.00 uur

KARL MOIK PRESENTEERT **-«"jf <** r*f
VOOR ALLE VRIENDEN VAN T
DE VOLKSMUZIEK: Ik
★ Patrick Lindner B^l L
★ Maria en Margot Hellwig Ékl f*k
★ het Oberkramer Sextet WL
★ de Münchner Zwietracht mM m
★ en Hias, de komiek van de avond JÊ
De muzikale ondersteuning wordt ._B B k ///
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn '^//M BÉtaÉÊL****..
Stadlmusikanten.

VRIENDENKORTING ’ 7,50 p.p.
lerang ’ 64,- wordt ’ 56,50 (uitverkocht), de 2e rang

’ 55,- wordt ’ 47,50, 3e rang ’42,- wordt ’ 34,50.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij alle Limburgs Dagblad
kantoren, bij deVW Vaals en Simpelveld.

I MUSIKANTENSTADL I
Op vertoonvan uw vriendenpas en bij inleveringvan
deze bon geniet u’ 7,50korting op alle rangen.

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

De korting geJdf alleen in de voorverkoop.

Vrienden van het^k
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad',
dan kunt u ook bi| een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

ama^HBHHMaMMHHi^HMHHinHMMMiM

ilMULKEN
1. IKEUKENS

m^ÊmWÊ

a^ÉMSt /JÊÊËËËmWmV '""*_^jmit^^^f "- -Jaauak^Jf _^^^^^^ \»a»aa»#». . *)■».
J*_f m___________

m_________________________________________tm\ Ayk^^^^WMT^^^^^^^tm^m^mMU^L^^^^^^^mm^mmm ■B^iS^^^""'___^■■«""^MLTiC^^WTT^^^IjÜ ■■■w*mmmwm^.... ï^«^i^p*. mMmm\^

M\_\_l\li il^^L 4mM& \%rrm^___\X\ ycj t-_. HaH '^i*^*»p»

APOLLOLAAN 3 - HEERLEN DOQQGTI
bü 't Loon, «nhIFPtTtel. 045-714848 UUI

Je huis in dekrant brengt mensen over devloer.
tin de makelaar weel van wanten en kranten.

"■— ■ — ■■ ■

IVASTGOEDI
kVilïl^dE^LaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHß ruimte. Compleet afgewerkt O.a. VOOr-kAaUkikUSlaaaaaaailaaßll^^^^^l zien van vloerbedekking, zonwering.

WmÊ Parkeerplaatsen op eigen terrein Be-
BRUNSSUM-TREEBEEK schikbaar vanaf juli '92. Huurprijs

J Winkelruimte ± 120 m 2langs drukke / 4 200,- p/mnd.
-**" I verbindingsweg Brunssum-Hoensbroek-I Nuth (hoekpand). Voor diverse doelein-

Huurprijs ’ 1750,- p/mnd. I*n JiiriHivmrtllkßr
GELEEN, RIJKSWEG-ZUID HOENSBROEK OE KOUMEN' Winkelruimte ca. 110 m 2compleet afge- Bedr,|fshal ca! 1160r7rnetmem-0m «" Tl°t Pantry* toileten-»-1" bouwkantoren ca. 270 m* (türe-tev) en■ gang. Korte huurperiode ook tMOrigk. buitenterrein ca. 760r0^. Hoogte 7'mHuurprus ’ 1135,-p/mnd. en 0 a 2 rjockshelters, rolpoort ver-'" *"* I GELEEN MARKT warming etc Kantoorindeling «aar wens
Winkel/Kantoor ca. 200 m 2met beüri-fs- «n'7S 3,1 ü3os'" p2'I ■ ruimte ca>450 m2met detaHhandelbe- "d; fc"*» ' 1 <-*-"»/ *40*- *m 2stemming.'Totaal beg. grond ca. 300 *^

*■
m 2Vraagprijs’ 695.000,- k.k. HOHBBROBI, PASSARTWE6

t GELEEN MAURJTSLAAN Gedeeltelijk gerenoveerdehoeve (kasko)

*** Winkelruimte/Showroom ca 325m 2 voor geschikt op ca.
beg. grond en 275 m* op verdieping als- hLKn9/^ Sn^'f w(evt' U"te
mede 2 verhuurdeappartementen SlSfnnn B°°° m l Vraaflpn,s
(huuropbrengst ± ’ 15.000,-) Vraag- ' " uutJ '"prijs ’ 590.000,- k.k. HOENSBROEK, JEUGRUBBENWEG
HEERLEN CENTRUM Bedrijfsruimte met showroom ca 1340
Winkelruimte ca. 70m*aan voetgan- m?* voorzien «"" receptie, diverse kan-
gersdomeln. Compieet afgewerkt Huur- ,00rri-"'rites, kantine, wasruimte, maga-
Driis f 1700 - n/mnri Zl|n- r°'Poorten en buitenterrein. Huur-Pqb / /uu, p/mno. prjjs ’ 700Q fe
MAASTRICHT, FRANKENSTRAAT KEPKRinF nnyrrcyßAr-uWinkel ca. 60 m 2met boyenwoning. SE?lt?AOE' J*"***3?
Compleet afgewerkt. Huurprijs winkel 0f, n'euwbouw

’ 1500 - wonina f 700 - met kan,oren M- 764 m 2.Indeelbaar in
units, bedrijfsklaar opgeleverd. Hoogte

SITTARO, STEENWEG hal "- 6-5 meter. Huurprijs op aan-
Lunchroom/petit restaurant inclusief in- vraaB
ventaris, met boyenwoning. Koopprüs KERKRAnE uoiïctba-itop aanvraag, eventueel te huur. *««KAUt, moustraat

Showroom/magazi|nruimte. Beg. grond
STEIN, HEERSTRAAT-ZUID ca- 525 m2,le verdieping 265 m 2.
Winkel/kantoorruimte ca. 250 m 2. Evt Compleet met kantoor, pantry, toilet,
met boyenwoning (huur ’ 600,- p/mnd) carport. Vraagprijs ’ 290.000,-k.k.
en drie garageboxen. Huurprijs kantoor/ UKM ~ e. nn „, _„__„„„..,
winkelruimte ’ 2500,- p/mnd MEERS-ELSLOO, KLOOSTERSTRAAT
Koopprijs (vraagprijs) ’ 275 000 -p/ Semibungalow met bedri|fsruimte totaal
mnrj "' v ca. 600 m2en twee garageboxen. Even-

tueel te huur. Koopprijs ’ 295 000 -k.k.

l'fJa!ÉM:JJ?>—auf SinARO, HANDELSSTRAAT'\_____________^^ Bedri|fsobjekt bestaande uit bedrijfshal
ca. 240 m 2, loods ca. 115 m 2,kantoorBRUNSSUM TREEBEEK ca. 37 m 2en royaal woonhuis met opCa. 120 m 2kantoorruimte langs drukke de begane grond o.a. keuken, bijkeu-verbindingsweg Brunssum / Hoensbroek ken. woonkamer met open haard, slaap-

/ Nuth (hoekpand). Voor diverse doel- kamer + badkamer en op de verdiepingeinden geschikt. Huurprijs ’ 1750,- 3 slaapkamers met douche. Koopprijs
p/mnd. op aanvraag.
GELEEN, CENTRUM ,^Representatieve kantoorruimte ca. 330 l»l3lMliH|g[*3tt>].|li
m 2verdeeld over 3 verdiepingen in vrij-
staand herenhuis. Huurprijs ’ 2400,- „„ Btscm^ QVER mastW BELEGGINGSOBJEKTEN IN
HEERLEN, AKERSTRAAT COMMERCIEEL ONROEREND GOED
Ca. 220 m 2representatieve kantoor- VAMAFf 200.000,-.

- winkelruimten (te koop of te huur) van 50 tot 1500 m 2in geheel Zuid-Limburg;
- winkels op A-1-lokatie vanaf 60 m 2in de plaatsen Maastricht, Heerlen, Roer-mond, Geleen en Sittard ten behoeve van landelijke winkelketens;

- Bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2. «„,

V&HVASTGOED
Hulterweg 28,6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

' ■*- w fc é

Limburgs



Zakelijk Vastgoed
H Kerkrade, Einderstraat 24 Heerün, De Koumen Sittard, Dr. Noünslaan Simpelveld,Kloosterstraat 21

VAWTrViODIIIUTt In centrum (nabii ■trarkt) praktijk-/ Op industrieterrein "De Te koop op de beste locatie nog Winkel (ruim 165 m 2) metKArrTUUKKUIMIt kantoorpand te huur. Zeer Koumen" moderne bedrijfshal te Ierealiseren bedrijfshal 1.600m, prachtige boyenwoning tekoop.
centraal gelegen met park. mog. koop/Ie huur. Opp. 900 m*. kantoren 200 m2en showroom Koopsom ’ 395.000,-k.k.

Beek, Horsterweg op eigen terrein. Opp. b.g. ca. Nokhoogte 9 mtr. 2 Elektrische 230 m2(ook gesplitst te koop].
Nabij vliegveld in aanbouw 120m2, 1 everd. ca. 95 m 2, poorten,l*antoorruimten. Perceelsopp. 4.600 m* zodat SrTTARO, Voorstad
zijnde kantoorruimte in units va 2e verd. archiefruimte. vraagprijs ’ 585.000,-k.k. evt. uitbreidingmog. is. Al winkelruimte te huur (casco|.
250m*-750m:. Huurprijs ’ 3.000,-p. mnd. exel B.T.W. Kooppriis ’ 1700.000,-k.k. Mogelijkheden v.a. 75 m 2.
Huurprijs ’ 200,-per m2per jr. Huurprijs ’ 5.000,-p. mnd. exel B.T.W. Huurprijs ’ 500,- p. m* p. jr.

Kerkrade, Heêrlenersteenweg exel. B.T.W. .___ exel. B.T.W.

_g I kantoorruimte. Bouw slart Heerlen, Schelsberg SSH WINKELRUIMTE
binnenkort. Units vanaf 250 m Showroom 1110 m:| met B^HÉÉ^jX'^i ""**&"" X.-&.3 Eigen parkeerfac. werkplaats (50 m 2]aan drukke Itïkoopl RfDHTJFSTERREINHuurprijs op aanvraag. verbindingsweg. Huurprijs op Heerün, Geleenstraat IHR^I

dcü'(''"'--icki""'

BHfÉ» Maastr-cht/Randwïck, voor aulomobielbranche. 3 verd, elïTca. 100rn:. Bunde Maastrichterlaan

■ SESfSrUim'e HeZersteenweglU Heerl-I,No.elstJt ÖSftopp.

VTTfrT tt Sl^Sionaa- O"Tffie 125 m 2w,nkelru,mte/mag. me, Mo6mkan ook in
PerfecÜantoorgebouwtekoop MECC en Academie bedrijfsruimte |± 1.600 m*) met f?rkeer(ac,

00 <m Öh'f 80 Dm'mmm- ca. .100 m 2over 4 etages. Ziekenhuis Park , beschik- kantoren. Bestemming: handel, HW'I» ’ 22.500,-p. *r. exel. Kooppr,|s I 80,- p. m
j*mf Eigen parkeerplaatsen, baar. Units vanaf 15ó m 2. nijverheid en ambachten. Zowel BTW
\ " Aanvaarding 1993. Tol. 1.200m!. tekoop als te huur „ __. r Heerlen, Industrieterrein\^ Kooppriis op aanvraag. Koop-c.q. huurprijzen op Prijs op'oanvraag Kerkrade, M. &>REn.TRAAT Dl Btlm

aanvraag Te huur moderne winkelruimte Diverse percelen v.a. 3.000 m 2Heerün, Geérstraat » ca.9on*2 te koop op perfecte "zichf-
Kantoorruimte te huur. Goede ■■^B Kerkrade, Tunnelweg 100 Huurprijs ’ 1.200,- p. mnd. ligging.locatie nabij Station. Perfect Hkl DCPiDI iecdi iiute Te huur bedrijfshal met kantoren. (BT.W. niet vantoepassing]. Kooorjriis od aonvraaabereikbaar. Ca. 400 m 2.Met |PB BtüKUMKUimK Indeling en grootte naar wens. fN P b'parkeerfac. Aanvaarding ■*■■■ Bedrijfsverzamelgebouw. LANDGRAAf, HoOfDSTRAAT 29
spoedig. Interessante huurprijzen. Wïnkei-woonhuis op goede Heerlen, Heerlerbaan
Huurprijs op aanvraag. Bom, industrieterrein Holturn Aanvaarding spoedig. winkellocatie, geschikt voor div. Diverse percelen voor bedrijfs-

Zeer nabij autowegA2te huur branches. locatie te koop. O.a. 877 m 2.Heerlen, Bekkervéid, 9.600 m 2 opslagruimte. In Kerkrade, Tunnelweg 112 Koopprijs op aanvraag. ■ Koopprijs ’ 78.000,-k.k.
Untjensstraat 10 gedeelten te huur. Op industrieterrein Dentgenbach.
Kantoor/praktijkruimte ca. Huurprijs ’ 40,- p. m! p. jr. Moderne bedrijfshal 1.000 m! Landgraat, Hoogstraat 147 Kerkrade, Heerlenersteenweg

91m2 met berging en pantry mei magazijn 614 m 2, Nabij winkelcentrum Op de 2.350 m 2bouwterrein op goede
Koopprijs f 125.000,- k.k. Heerlen, De Beitel werkplaats ca. 170ml, Kamp op perfecte locatie winkel zicht-localie aan de drukke

Groolschaliq bedri/fsobied kantoorruimten 155 m 2, mei boyenwoning tekoop. Heerlenersteenweg. Bebouwings-
HußtiN, HetOverloon 4 (9.500 m 2 hal met kantoren], showroom 80 m 2en verhard Koopprijs ’ 225.000,- k.k. mogelijkheden, kantoren en/of
Uiterst attractief kantoorpand te UPo|p |inn inn nnhii nutowm pn buitenterrein. ~. bedrijfshal/showroom,
huur. Netto opp. 270 m" Weale Hggmg nabi, autoweg en

R j.. m_ Lw-kjraWNie^Nhagin, Koopsom / 300.000,-k.k. mcl.
ligging nabij Autoweg en Kooooriis/" 3 900 000-kk exel. B.T.W. Tmu ien * vergunningen en bouw-Winkelcentrum Hoon. s^ j.ytxj.mxj, k.k.

Huurprijs ’ 125.000,-p. jr. Winkel(opp. ca. 350 m 2) met tekeningen"
Prii< nn nnnumnn ll '■" «rIRTW ruime boyenwoningen garage.fr,|s op aanvraag. Huurpr,|s op aanvraag. excl.B.l.W. Koopprijs ’ 295.öD0,-lk. Susteren,
Heerlen-Noord, Sittard, Industriestraat 20 Huurprijs ’ 3.000,-per mnd hdrufsterrein Woikkoul
Akerstraat Noord Heerün, In de Cramer Mullifunktionele bedrijfsruimte Maastricht, Kommel Bouwkave/s voor handel/
Representatief kantoorpand met Op de beste ligging biedt mei kantoren. Ged. nieuwbouw. Centrum Winkel/woonhuis industrie/wonen. Perfect
ruime boyenwoning en dak- belegger nog te realiseren Totaal 2.800 m 2mei ± 285 m 2100 m2winkelruimte met 2 verd bereikbaar. Kavelgrootte
terras. Grote tuin. Parkeerfac. bedrijfshal met kantoor aan. kantoor. van ieder 65 m2bespreekbaar.
Koopsom ’ 340.000,-k.k. Grootte, bouwaard en indeling Koopprijs ’ 1.290.000,-k.k. Frontbreedte 7m Koopprijs / 60,- per m 2exel. B.T.W. naar wens. Buitenkans! excl.B.l.W. Koopsom ’ 485.000,-k.k. exel. B.T.W.

VAN AUi OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRÜGBAAR

EEN BEDRIJFSPAND VAN STIENSTRA: DAT ZIT ZAKELIJK VAST GOEp

BèiRtMiHifISMMÉaÉIÉJÉfI

-MICA |
ZONWERING_^^/ rolll lïkPn >» hout, staal, kunststof en -i—, \r uiiuiincii alumjnium

rojHöurön mcl han<l"en eiec,r'sche , li vyiuv^ui *^i i bediening *-g i
r<-Jt->/->L- \sr\r\ >00r isolatie, inbraakbeveiliging
IUilRSr\r\d I en afsluitingen

Wij leveren uitsluitend kwaliteilsproduklen met ECHTE
garantie volgens de ROMAZO-voorwaarden.
Tevens leverancier van: ZONNESCHERMEN, lin-wrirvimil l^-*-**-*---------a^^_i
MARKIEZEN. JALOEZIEËN. HORREN, VOUWWANDEN *^7Zt I
en LUXAFLEXPROOUKTEN. ROMI7O I
Wij repareren alles onder garantie. mt

M ICA zonwering
showroom i-*-*q-*i.*vin

V srttarderweg 116 heerlen o tel. 045 721658 J

s*m_—^^^^_ icfhebbers van een mooi ge-

m\ \V|l ■^■imaul gazon zijn verrast als ze

\OE mcl een H°n*^a aan de s'a£gaan. Met

m<U of zonder automatische versnelling.
Op loodvrije benzine of elektrisch.

,)k \ Jfl |fc Een mooier maairesultaat heeft u

Jammer dat gras langzaam
niet sneller groeit. «m met Hond* «-

informeer naar zn prestaties.

HHfiwnA■J.wij :ij.iiiu.',rmai

f~P □ DIVISIE TUIN& PARK

| VROENHOF 86 - VALKENBURG a/d GEUL - -*£ 04406-40253

il^;

VOORDEUR-LUIFELS
KEUZE UIT 12 MODELLEN
vanaf ’ 245,- Op aanvraag gratis documentatie

GEURTEN HOMMERTERWEG 27
HOENSBROEK 045-212531

's maandags gesloten wa-u

■iwerun
ramen + deuren

l\i*9

matur* iiLW-'fm Ml U

■Wg.«MiMHil advies ■SfrHgEMil-'Ha
Gangelt (Selfkant) jn onze Akerstraat-N. 128

Quellstraße 40 showrooms Tel 045-224581
Tel. 09-4924546016 en 046-374739

Bouwen of renoveren op zn best!

I DE HYPOTHEEK VOOR MENSEN IN
DIE ALTIJD HOREN DAT ANDEREN j N

HET BETER HEBBEN GEREGELD.

! (Pp I»

— '_-cx ' — *~—

I Als u luistert naar gesprekken over hypotheken lijkt het wel of anderen het altijd slimmer en beter J *hebben geregeld. Maar nu heeft u een uitstekende reden om vin dat gesprek te storten met een |
verhaal waar anderen van zullen opkijken. U bent namelijk bij De Hypotheek Adviseur geweest. i p
Oe Hypotheek Adviseur Fred Olfen met als werkgebied Zuid-Limburg, doet zaken met alle banken ■
en hypotheekinstellingen. ' JK

| Als je meer dan 3000 adviezen hebt gegeven, dan mag je toch zeker zeggen dat je verstand van I i
hypotheken hebt. | f
Niet verbonden aan makelaar, projectontwikkelaar of een keten van hypotheekbemiddelaars, werkt J .hij voor u volstrekt onafhankelijk. Hierdoor kan ook geen belangenverstrengeling ontstaan. . i
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 ' f
regelt hij de zaak perfect.
Dus alle reden om even met hem een afspraak te maken. I ). ! Bel nu: 045-715354

De Hypotheek Adviseur |
| I Am Uw partner als het om een hypotheek gaat.

FRE^OL^^N heerlen Akerstraat 21 045-715354 " \
MWI mW MAASTRICHT Vrijthof 33 043-252254

I . I

rafj pg fr ■ ■ yjYmlTmïimt

* Specialist in visgraat ' kv '' ' kT£.
brede eiken planken (geborsteld) :>\\\VVV Z/\ 7x~

* Eiken lamellenparket ///////van 119 voor Wj- p/m2 /////X

*co \\V\V<X \( \/- £1
* Eiken mozaïek 3",- P/m- \x>o>v>v\>. hT^i i i i
* Opknapbeurt voor uw parket \___—i 1
NU 20% KORTING l I
* Dealer Lamett-Star Laminaat, '—I '—I __>

de supersterke vloer uit Zweden. I 1 |
Reserveer nu, prijsgarantie tot 1-12-1992. I i i lz

Moderne appartementen te huur
in hartje Heerlen
U wilt anders gaan wonen? F^^t ■
Dat kan, middenin het centrum van de dynamische ■
stad Heerlen. Wij bieden in het Eikenderveld
81 comfortabele appartementen te huur aan. Speciaal
gebouwd met het oog op de behoeften van senioren. fl

ffim de nn nm K§rmn rrn lil
ëjöii m nn en nfgy" nn mrl Qrrri^yTj:pf cd oe (tin ltd^^lïï] öh .HE ,nn Pj^g
-g~nicJD qnp □p no T^jni qnra :| öe BS 55

___&m*^^^^^^^^^^^^^^gA

mogelijkheden vindt uop enkele minuten loopaf- type A / %j

_
Voor deze

stand. Tegen betaling kunt u gebruik maken van u-i-l.^^*-—«^ ~, ,i,f. ' ! * kwaliteit wonen,
deparkeerplaats of carport op eigen terrein. Alle i "; »_ betaalt u een huur-
ruimten van uw 3-kamer appartement liggen I ' J3 ta*"' ll' .„ t\ prijs van -f
gelijkvloers. U heeft de beschikking over een ; a<"ptam"' f "*" ! ij'-b^- ■ Per maand-
riante living, openkeuken, 2 slaapkamers, bad- JL^ {"' "' Oplevering medio6 V _______________ J^_Jl_l!_L "~ november 1992.

-*- F-:^-j; -IffPHUir- 'Ür~^ ■ -Duw^P Nadere informatie
n nrti fU! HT-r"'^'! J^pgFl3rr f " kuntuverkrügen

",- i UU \n) f 'ln -^.-.-t-,^l i
||t

ia_ viaonderstaande

" -- 3 i! ! ' bon.~IV V? ï —^ *TantJfw : . i! kamer met ligbad, aparte toiletruimte en balkon.

"'V , J * Verder heeft elke woning een inpandige berging,-^-ik hol , *"*" met aansluiting voor een wasmachine.
-j; -j"',1 Bovendien is er extra bergruimte op straatniveau.

Sb |?jto*@ j „pg=' * En eencontainerruimte voor huisvuil. U kunt■— rütp»Mt= , kiezen uit twee types: Aen B.

sk»,*»" i ï *a* - ' " Dit is een projekt van Nationale-Nederlanden.

i ■ ta", °n s 3-karn6f

i^s^^^hure JSOJN
m -\f Uitknippenen

Vastgoedbeheer SS :::: "" JL s££s«-
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen Postcode "y v Akerstraat 23,

Plaats. .- ld 6411 GW Heerlen
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IVASTGOED
NIEUWBOUWPROJEKTEN

BEEK - MAASTRICHT AIRPORT
Kantoorgebouw Alpha-Point op bedrijvenpark TecbnoPort Europe op Uit-stekende zichtlokatieaan de A2. Nog enkele ruimten vanaf 250 nv- be-
schikbaar. Zeer hoog afwerkingsniveau, ruime parkeermogelijkheden.
Huurprijs ’ 205,- p/m 2 p/jaar. Oplevering juli 1992.

BEEK, MAASTRICHT AIRPORT
Ca. 1000 m 2kantoorruimten; ook in gedeelten te huur. Uitstekend be-
reikbaar. Huurprijs ’ 185,- p/m2 p/jaar. Oplevering november 1992.

BEEK, WOLFEINDE
In geheel gerenoveerde boerderij zijn nog een drietal aparte kantoorruim-
ten (92 m 2) te huur en (282 m 2en 458 m 2) te koop. Turn-key, hoog

*. afwerkingsniveau, eigen parkeerterrein. Huurprijs (92 m 2) ’lB 000 p/
jaar.Koopprijs 282 m2’ 445.000,- k.k. 458 m2’ 725.000,- k.k. Ople-
vering oktober 1992.

GELEEN, KRAWINKEL ZUID
Direct aan deA2getegen ca. 1120m 2kantoorruimten in unitsvanaf 35
m 2.Compleet afgewerkt met eigen parkeermogelijkheden. Eventueel in
combinatie met bedrijfsruimte.
Huurprijs ’ 180 p/m2 p/jaar. Oplevering november 1992.

SITTARD, DALDERHAAG
Ca. 260 m 2compleet afgewerkte kantoorruimten, uitstekend bereikbaar
met parkeerplaatsen op eigen terrein.
Huurprijs’ 175,- p/m5 p/jaar. Oplevering oktober 1992.

GELEEN, KRAWINKEL ZUID
Direct aan de A2gelegenkleinschalige bedrijfsruimten in units vanaf 360
m 2met kantoren 40 m 2. Compleet afgewerkt. Parkeerplaatsen op eigen
terrein. Huurprijs bedrijfsruimten ’ 85,- p/m 2 p/jaar. Huurprijs kantoren

’ 180,- p/m2 p/jaar. Oplevering eind 1992.

HEERLEN, DE VRANK
Op zichtlokatie nabij deA2gelegen bedrijvencomplex - kleinschalige be-
drijfsunitsvanaf 400 m2met kantoren vanaf 60 m2. Compleet afgewerkt,
parkeerplaatsen op eigen terrein.
Huurprijs bedrijfsruimten ’ 85,- p/m 2 p/jaar.
Huurprijs kantoren ’ 180,- p/m2 p/jaar. Oplevering november 1992.

DMM

\Zask.
V&HVASTGOED

Hulterweg 28,6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

-r-a.

%-^Yv'elters Tuinontwerpen

Voor meer info: tel. 045-728767

(rs} lm* i n iü I1 D)_, °)_a fk _, fat^L,

■S^fSj- MINI-GRAAFMACHINES
BsS?> "S^^J'OOR UMBURG EN OOST-BRABANT

HUUR of KOOP I
fer al uw machines! I
JjAASTRICHT W. Alexanderweg 2 Telefoon 043-684444* Fax 684488JJ^ERLEN Beitel 108 'Damoiseaux' Telefoon 045-411930 Fax 425060
*I«JLRE Industrieweg 5a telefoon 04450-2220 Fax 2121
*CHIJNDEL Rooiseheide 7a Telefoon 04104-74963 Fax 78000 Br

(B) Maastfichterstraat 6a Telefoon 011-411485 Fax 417035 ¥

Sinds 1938

GEMEENTE GULPEN
Vrijstaande bungalow met
inpandige dubbele garage
op een zéér groot perceel
grond van 3.160 m 2. Ind.
o.a. garage-berging, woon-
eetkamer, keuken, 5 slaap-
kamers, twee badkamers,
zeer grote hobbyruimte.
Goed afwerkingsniveau.
Centrale ligging in het mer-
gelland op 15 autominuten
van Heerlen en Maastricht.
Vraagprijs ’ 435.000,--- "_*» - ■"

PUTH-SCHINNEN
Binnenkort wordt gestart
met de bouw van een vrij-
staand landhuis met inpan-
dige garage, ruime woon-
kamer, keuken en bijkeu-
ken, vier slaapkamers,
badkamer met ligbad, rui-
me bergzolder. Luxe af-
werking. De koopprijs be-
draagt’ 239.500,- v.o.n.

HEERLEN
Tussenliggend woonhuis
met achteraanbouw, ach-
tertuin en achtervoetpad.
Gelegen op ca. 5 min.
loopafstand van centrum.
Ind.: o.a. kelder, beg.
grond: toilet, keuken, bad-
kamer met ligbad en vaste
wastafel, ruime achterka-
mer, ruime woonkamer,
verdieping: 4 slaapkamers,
zolder: 4 slaapkamers.
Vraagprijs ’ 129.500,- k.k.
HEERLEN
HORECAPAND met zeer
goedewinstmogelijkheden.
Momenteel in gebruik als
traiteursbedrijf met petit-
restaurant. Indeling 0.a.:
kelder-berging met koelcel.
Begane grond: afhaalruim-
te, open bedrijfskeuken,
trappenhuis en bergkast.
Verdieping: restaurant-
ruimte, dames- en heren-
toilet. Zolder: kantoorka-
mer, berging en c.v.-ruim-
te. Vraagprijs mcl. de
totale inventaris

’ 169.000,-k.k.

TE HUUR OF TE KOOP
GEMEENTE HEERLEN
Vrijstaande villa met gara-
ge en parkeerplaatsen. In
gebruik als zéér represen-
tatief kantoorpand met een
woonappartement op de
2e verdieping. Na enkele
ingrepen ook geschikt als
woonhuis met praktijk. In-
houd ca. 1.500 m 3. Goed
afwerkingsniveau. Vraag-
prijs ’ 395.000,- k.k. Huur-
prijs ’ 45.000,- per jaar.

H^VA^aiSnMIIÉMHJ

L *H■|F ir&^jtl'JiVJ

Meer dan
50 jaar vertrouwd

met vastgoed ,
i"

HOENSBROEK
Hoogstr. 23. Halfvrijst.
woonh., c.v., garage, carport,
tuin. Geïsol. Bwir. '80. Inh. 450
m 3.
Vraagprijs ’ 179 500,-.
NUTH
De Weverstr. 12. Royaal
woonh., cv., garage (2 auto's),
woonk. (44 m 2). Inh. 850 m 3.
Koopprijs ’ 245.000,-
VAESRADE
Vaesrade 89. Oerdegel vrijst.
villa, gr. tuin 1125 m 2. Inh.:
1180 m 3 Geïsol. L-woonk (63
m 2e.d.
Vraagprijs ’ 385 000,-
GELEEN
Dr. Nolenslaan 42. OPEN
HUK!!! OPEN HUIS!!! Half-
vrijst. herenh., c.v, garage,
tuin. woonk (62 m 2). Opp: 501
m 2 Aanv. direct. DEZE WO-
NING KUNT U HEDEN EN
MORGEN TUSSEN 13.30
UUR EN 16.30 UUR VRIJ-
BLIJVEND BEZICHTIGEN.
KIJK EN GRIJP UW KANS!!!
Vraagprijs ’ 298.000,-.

N.M.W. QUADEN&ZN.
makelaardij onr. goed

Gelrestr. 4
Munstergeleen

046-519644
lid NVM D-n
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Wonen op niveau,
op een schitterende ligging

bij het centrum
5 harde argumenten spreken voor het Oranjeplein in Maastricht
rVls u op niveau wilt blijven flÊ^^C*7*^*^ Iwonen en comfort gewend bent, maar '^^%^^MÈ^^^^^r-

een andere behuizing ambieert, of als £^^^É|^B^|Ev
u gewoon 'anders' wilt wonen, bij- «^^^s3^Sp^p-
voorbeeld met meer privacy en veilig- '; '^^1, -***gili:j^^lT:M;!'?JKii^^ -heid, dan bieden de appartementen o^j^^m^^S!sS3e^' p "^^^likaan het groene Oranjeplein uschitte- JL ,..~ ■»-*ssKrende mogelijkheden. Met steekhou- tó >-f M;'- -^-'-^ "" .-" "KjHal - i'l2 :f"~ia,^
dende argumenten: Tl i'~~'^mo"^ l-nlt' '■'l*-

-11 mmmUP»r^l^fffTTMM» -*** STATTErWfï $ *?"** '* »'' 1111-LiLajjliali^lljuïlmS &„■„,■- tl a.ju*u :^i i M*<:«i -mwt testy .-,,*-*■"■ '■^^^^^^■■■■■^^^^^ aTw-dfe^&iJJl' tó* ? " ïfa^T5 JUM -ï^ês 1Het representatieve, selectieve iS^fi4»^^M M W IfSrtf t-W^*-^ê:"-Wwoongebouw met Hkwaliteitsappar- fJ^lisMÉ ' * '*tementen zal straks sfeer, stijl en ni- Wx v^ rP^" ~'<S!>!!!TBiv^#.',*«if';l "«^"iS^*^^veau hebben. IËLjJIIIËfe M''^^J^ÊÏ."' '''"' '"^^>>^^^^^
* '"! ~=~"'

IwlMiiiUiiikl I "~"_f^^^^%^ V
De zorg en aandacht voor detail Jp* *%&$ o'^

resulteerde in onder meer de toepas- I **^'^.*:]ék^*'~v~""~~~ ■:- , . . ~.. b^L—
sing van duurzame, hoogwaardige
materialen, zoals zwevende vloeren 2 of 3 ruime slaapkamers; riante Met het openbaar vervoer in de directe
(optimale geluidsisolatie), isolerend woonkamer; luxekeukenuitrusting en nabijheid en stedelijke
glas, veel elektriciteitsaansluitingen, wasruimte/berging; complete winkelvoorzieningen op loopafstand.
tegelwerk van selecte kwaliteit. Het badkamer met ligbad, douche en 2 nffi'fffl 'T'1* ■"f 1'l"TWmmmm\\komt de esthetiek van de bouw, de vaste wastafels; met lift berteikbare
afwerkingen het onderhoud ten inpandige parkeergarage. Mede dankzij de hoge mate van
goede. rï7!si7!y?r!^ wooncomfort en de adequate

|riBMW|«fM HMM&iaiuiaVilUHi^i^HHl voorzieningen biedt het
UMaLÉlÉßMißÉiiiiHafl Het Oranjeplein grenst direct aan appartementengebouw veiligheid en
Achter defraaie architectuur is een het levendige centrum van Maastricht, privacy,

voortreffelijk wooncomfort En tóch snelbereikbaar door de
gerealiseerd met o.m. royale balkons; ligging bij internationale autowegen. Koopsommen vanaf / 263.500- v.o.n.

I* H RUIJTERSMM Marcel Muyres Bouw bv *==* l»wlw I fc.n**J
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerten
6221ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043-218941

I METALLEEN
LAMELLEN,
MAAR 00K...
De allermooiste raambekleding. die mcl hel "I.uxaflex" merk. is er
in 5 variaties. Romantisrhe 'Duelte* rashinn Shades. (rordijn-
jaloezieën van aluminium of textiel. Horizontale jaloezieën, van
smul lot ultra Miial. Liegante p-liuc. Kn dekoratiese rolgordij-
nen. Dessins, tinten en materialen kunt u ij***************************************************************

exakl afstemmen op uv+ persoonlijke stijl. MffTf^iir^m
Loop 'ns binnen bij de 'Luxaflex* Dealer. MM^MmmmWmm

—-~~ pap'
m. \ I / Uw Luxaflex produkten-specialisc (</

J\ pn^ Kipstraat 30-32. \I J Telefoon (045) 453416
VV<? Fax (045)459888<■ BÊ*

Veneüan fèlinds tCerkrade '■

Berben's Effectenkantoor By
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAALRENDEMENT VAN 12%
1 ' Al meer dan 20 jaar gegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht d-bm

I

BEDRIJFSPAND TER OVERNAME/TE HUUR I
AANGEBODEN

Betreft een winkel met bedrijfsruimte en
boyenwoning op een Al-lokatie gelegenin
het centrumvan Sittard.

Voor een energiek echtpaareen ideaal
bedrijfspand voor de exploitatie van een
eigen bedrijf.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij:
H. BROUWERS
Rosmolenstraat 12
6131 HX Sittard
Tel. 046-523300 D«B

I Epen, Terpoorterweg ’ 535.000,- k.k.I Fantastisch gelegen vrijst. woonh. met 1,35 ha grondI eromheen. Het geheel -.van oudsher een boerderijI met huiswei -is momenteel in gebruik als recreatieob-I ject en bestaat uit een ruime gezinswon. met 3 vak.I appartementen. Een deel der gebouwen heeft nogI een agrarisch karakter, doch een verbouwing in deI richting van een recreatieve bestemming is in principeI mogelijk. Op diverse plaatsen heeft het object ruimeI terrassen en mooie vergezichten. Veel andere ge-H bruiksmogelijkheden zijn denkbaar!
Noorbeek, Bergenhuizen ’ 400.000,- k.k.I Zeer ruim woonhuis in boerderijstijl op ruim 5000 m 2I grond. Schitterend uitzicht, nieuw gebouwd in 1984.I Ind.: souter.: ruime garage, 2 kelders. Beg. grond:I woonk. (42 m 2) met plavuizen, vloerverw., keuken (ei-I ken aanb.) en wask., studeerk. (ca. 20 m 2), hobby-I ruimte (ca. 16 m 2). 1e verd.: 5 slaapk., badkamer. 2e

I verd.: zolder (vaste trap). Om te bouwen tot 1 woning
I met 3 slpkmrs. en een app. met 2 slpk.

I De Planck (St.-Maartensvoeren B.) ’ 135.000,- k.k.
I Zéér ruim - ouder, doch goed onderhouden - woon-I huis met tuin, halfvrijstaand. De tuin is via een 3 mI brede zijingang bereikbaar. Het pand ligt slechts ca.I 500 m van de Ned. grens en is voor meerdere doelein-I den geschikt te maken.

I Rimburg, Broekhuizenstr. ’ 168.000-k.k.I Leuk, vrijstaand woonhuis met ruime garage, bergingI en een zeer ruime tuin. het pand is geheel gereno-I veerd en in een bijpassende rustieke stijl afgewerkt.I Ind.: kelder. Beg.grond: woonkamer (ca. 40 m 2) metI schouw en plavuizenvloer, keuken met separate eet-I kamer, badkamer met ligbad en douche, toilet; bergingI met wasruimte. 1e verd.: 2 ruime, 1 kleine slaapka-I mer.

I Vaals, Koperstraat ’ 300.000,-k.k.I Winkelpand met boyenwoning op 'n goede hoeklig-I ging. Ind. 0.a.: b.g. Winkelopp. (100 m 2), werkpl. +I magazijn (± 60 m 2), garage (7x4) en tuin. Op de eer-I ste en tweede verd. is 'n mooie bovenw. met 'n groot
I dakterras. Perc.opp. 345 m 2.

HORECA
Epen, Krekelstraat ’ 435.000,-k.k.

mcl. inventaris
Familiehotel in het centrum van het dorp. Het hotelI beschikt over 7 gastenkamers met douche en toiletI (bouwvergunning voor nog 7 kamers aanwezig). HetI restaurant omvat ca. 60 zitplaatsen. Eigen terras enI parkeerplaats. Het pand is goed te exploiteren doorI een echtpaar o.d. Dit pand is ook geschikt om te bou-I wen tot Chinees of Italiaanse restaurant.

I Gulpen,Looierstraat ’ 225.000,- k.k.I Winkelpand met klein woonhuis en achtertuin. HetI pand is enkele jaren geleden geschikt gemaakt voorI fitnesscentrum. Nu relatief eenvoudig geschikt voorI horeca, bijv. lunchroom, ijssalon e.d. Verkoopopper-I vlakte 75 m 2. Gescheiden dames- en herentoiletten.I Doucheruimte geschikt te maken als keuken. Aan-I vaarding half april.
D3539

vonckenßl mertens
MAKELAARDIJ OG/ VERZEKERINGEN

EN GELDZAKEN
Rijksweg 9 Gulpen tel: 04450-1724/1754

Architekt suchtein

Schloß
oder schloßöhnliches Geböude im Raum
Eifel/Belgien/Holland/Bonn/Koblenzfür
befriebsinterne Schulungen etc, das auch
als Gastehaus geeignet ist.
Br. o. no.: Hk 192, postbus 2610
6401 DC Heerlen of fax: 09-49241 27731

~\\T_(~\C\C\ I vereniging van oudersMt^Wt \/I f/'**' V' en verwanten van mensen
\mWmW f \__/^mA^mA | met een verstandelijke handicap

Informatie
Een aanzienlijk deel van onze dienstverlening richt
zich op de behoefte aan voorlichting. Daartoe geeft
de vereniging folders, brochures, werkcahiers, video-
banden en films over de meest uiteenlopende
onderwerpen uit.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-36 3744.. L

LANDGRAAF
Vrije sector-woningen
Perceelsgrootte van ca. 250m2 tot 320 m 2.
Prijzen vanaf ’ 220.000,- tm ’ 235.000,- v.o.n.
Indeling beg.grond: L-vormige woonkamer ca. 37
m 2, mcl. open keuken, hal en garage met pannen-
dak. Indeling verdieping: 3 slaapkamers resp. groot
ca. 13,5 m 2, 9,5 en 8 m 2, badkamer met ligbad en
2e toilet. Hobbyzolder bereikbaar via vaste trap, mo-
gelijkheid voor 4e kamer.

Inlichtingen/verkoop:
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.
Zaterdags volgens

____W^ afspraak.
_^__ _^_m^A_^_mmm. m Edisonstraat 9,
BJll*C-»WE»m 6372 AK Landgraaf■ 045-316222.

|r\ te koop
Seipgenstraat 23 GELEEN, Spaubeeklaan 30 GELEEN, Beneluxlaan 86

> gel. vrijstaand woonhuis, .Jca-Mi********-**»kelder, garage, werkruim-
i. Oppervl. 380 m 2. Ind.:
k. ca. 10 m lang m. par- > __ ___l wikopen haard, nieuwe witte «'/'"O JJéUki30 m. alle app., bijkeuken, -*-*"*"*-# TiL- >.*
i. parket, badk. m. ligbad, ■ -^r'fl'H pöß
ijs ’ 219.000,-k.k.

..__».,__.__" iHHHH i Jstlr.~~-r fait' "tlÉfcaiai
.Spaubeeklaan 15 Perfect onderhouden vrijstaand he- Aan plantsoen gelegen, ruim hat*-:'renhuis met praktijkruimten, r. gara- vrijstaand woonhuis met cv., gara-
v^ ge, div.kelders, en tuin op't zuiden, ge en tuin. Ind.: hal, woonkamer met

"■H^SW Oppervl. 653 m 2. Ind.: hal, woonk. parketvl., keuken. Verd.: 3 slaapks.,
m. open haard, eetkamer, aansl. badk., en vaste trap naar zit-slaap-_
moderne keuken m. alle app.. 4 kamer op zolder. Prijs ’172.500,-

- L-vorm. woonkamer met open haard
en schuifpui, gr leefkeuken. bijkeu

and gel. uniek vrijst. land- B<f^MmH|4taha4%Mn)fl ken, 3r. slpks., 2 badks. Ged. isola-
tuinrecreatie, bestaande uit BWAülJLlEj^JlUlL^lllj^B tic en rolluiken. Aanv in nader over-
jelegde tuin, beplantingen, BuTr^WkÖß^v^B le9' Pr''s f 345 000>- kk-
j zwembad, bet. terrassen V'^WF^'H^'^l''4^^iilprivacy (tuin omschermd TG hUUTe begroeiing). Ind.: entree; MnTTtTT^KvT
thal, grote rustieke woon HnTT^Tr/viiïH'" I I± 57 m 2met open haard, KmiMyJ MAASTRICHT
sisteen, vloervenA/. en aan- Heugemerweg 101
.verdekt zitterras (op 't zui- m99mmmmmmmmmmmmmmmmmi Nabij keramiekterrein gel. kan-
uwe luxe ingerichte en geh. 'oor met bedrijfsruimte te huur.
:euken met bijkeuken. De GELEEN: A. Printhagenstr. 13-15 Kantoren ca. 50 m 2 met alle
3 rijk en degelijk afgewerkt *_\____ voorzieningen en ca. 140 m 2I eikehout (massief eiken ï&__\Tm *'■'■" bedr.hal met gr. poort. Aanvaar-
., kelder en garage. Verd.: 'JK J.^fapJSP*lw K. - pmnd.
s.. waarvan 1 met gr. bal- _____& _ÜÊ
adkamer. Vaste trap n. 2e WÊÊ Ojjfffj OUD-GELEEN
s ’ 550.000,- k.k. Marcellienstraat 1

UKLH|JaL«UE Winkelwoonhuis c.g. kantoor-"dwl ruimte te huur in winkelkern en
I, Marisstraat 59 in nabijheid van NS-station. Beg.
oonhuis met ca. 200 m 2 «■NHRHHHHHfIHHBHi grond ca. 85 m 2, toilet etc. Verd.:
limte. Ind.: gr. L-vormige Aan promenade gel. winkel/woon- 4 kamers, douche, keuken en
ier met leisteenvloer, r. huis met achtertuin en veel moge- hr-cv-ketel. Aanvaarding direct.
4 slaapks., badk., dakter- lijkheden. Aanvaarding direct. Prijs Huurprijs ’ 1450,- pmnd.
igprijs ’ 285.000,- k.k. ’ 210.000- k.k. I |

■mMi< MARINUS KRIJNTJES
W/% L onroerend goed b.v. I

ftk Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 046-751544.
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M B^^^k^^^k^^m I e Hypotheker is de toonaangevende or-

VIII IH WWIM ganisatie van onafhankelijke hypotheek-

adviseurs In Nederland. De zestig winkels

I^^M^^^-fI Ijjl^" l^-B a^ É^^ Êk. tUSSen Gr°ninBen en MaaS"

B^l Ulii^B^Bm I ■IJjU tricht doen zaken metvrijwel■■ ■ m VI MLtlxUn al„ b„k„ en

■■■ II Êk Êk B^k instellingen. De Hypotheker rekent uit

W\M j^aajM/&aA IC welke hypotheek het allerbeste bij u past

m en vervolgens regelt hij de zaak perfect.

i/L nfri/ 1 ncixcrv. -~...,
weet u het zeker: hij geeft u een echt

De Hypotheker Heerlen objectief advies en be- ■ ■Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454. J^Wlspaart u tijd, zorgen en
De Hypotheker Maastricht ge)d T]a> voor een
Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252. urn 9m

hypotheek ga je naar... De Hypotheker

I RAMEN DEUREN J
I—lI—II—I ACHTERDEUREN JQ^^^l/W/J////rW--^L_i f

INPUSTRIESTRAATIO-12 6466 CC KERKRADE 045-419273 a^S^jJ' B
M Geopend elke dag van 9-18 uur donderdag 21 uur (overige tijden op afspraak), zaterdag van 9-16 uur J

■■■■■■■■■■■—-—■*-------------——a—«j.«jfc.—■*■—-.—■ ■■! ■!■■!— n ——.——i»————i ■iiim.i—^—~mmm mmmm

VERHUUR Appartementen
—|' . i^tac in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de beste
- . i Tl— voorwaarden voor u verhuren of verkopen.
~J" oicnT Bi' verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn,

BlfcLUl al dan niet gemeubileerd.

_j___^__hx: Woonhuizen
yfIGEÜ-JK- in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens door
71 ' —*— ons worden verhuurd op de beste voorwaarden

hedenTXLJ rantteroice og
*y^£__*__* Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht| Tel. 043-254771 Fax. 043-254675

DECORA
HOUKES

PARKET B.V.
SUPERAANBIEDING

Rustiek A
massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

’ 135," p.m2

Voerendaal, Hootstr. 45
tel. 045-750305

Sittard, Rijksweg-Nrd 48
tel. 046-525157

(Maastricht, Schar nerweg 147btel. 043-636273
1

I BON Technische details: Netto maandlast vanaf
I - spouw-, dak- en vloerisolatie ca. f 732,- op basis van

I (^memibi^dMgeintojmatie \ . dubbelebeglazing LoonVast Hypotheek
I over de woningen inKerkrade-West, i * * ÏT i l'*j j .
I scnifferheidestraat. nr. 10092007. [rekeninghoudend met

fiscaal voordeel en 100%
! Naam-.. Prijzen vanaf financiering).\ f 181.999,- v.o.n. tot, Adres- j f 185.249,- v.o.n. 10092007

\ Postcode:. J 'WW*--* fTIEUfTH II Kruisstraat 56,

ÏÏfe ::::::: ::::::! lil STIENSTRA «'^«= —=__= makelaardij bv. Maandag t/m vrijdag
| Ingeslotenenveloppezonderpostzegel I -*■=- -=-■.-■==" geopendvan 9.00tot 21.00
| zenden aan uur. Zaterdag van 9.00tot
a Stienstra MakelaardijBV, 18.00uur.

Antwoordnummer 40, 6400 VBHeerlen '-— ■ ijjjj.ii i, _, .immh-hiiil

/~7\
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

HOENSBROEK: 'Ruime vooroorlogse HEERLEN/GRASBROEK: 'Gezelligwoon-
wonlng!' huls met cv., tuin en achteringang!'
Ind. kelder, woonk. woon/eetk. m. mod. mr. Geheel onderkelderd. Ind.: hal, toilet, keu-
bijkeuken, 4 slaapk. badk. Kleine bin- ken, woonkamer, 3 slaapk., badk. Aanv. in
nenpl. Aanv. medio okt. '92. overleg. Prijs / 95.000,- k.k.

Vraagprijs / 85.000,- k.k.
HEERLEN: 'Leuke woning voor starters
In Jonge buurt!'

HOENSBROEK:'Karakteristieke tussen- lnd- ,hal* *°°nk- f* open keuken, 2
gelegen woning!' slaaPk- badk- bergingen. Geïsoleerd en
Ind. kelder, woonk. (± 27 m*) tussenhal, ged. dubb. beglaasd Bwjr. 1983 Aar*, in
woonfeetk. m. compl. luxe mr., 4 slaapk., over|eg- M°g- ri _s^d'a^eJJS°°Cbadk. Kleine binnenplaats. Aanv. direkt. Prl|s f 98.000,- It.n.

Vraagprijs f 85.000,- k.k. HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op
loopafstand van centrum!'
Ind. prov. kelder, woonk. (± 35 m 2) dichte

HEERLEN: 'Appartement 1e verd. met keukan m. mod. mr. ruime berging, 3
park.pl. in gesloten parkeergarage!' sfaapk. badk. 2e Verd. bereikb. via vaste
Ind.: halAoilet, cv.-ruimte, woonkamer, met trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk. Bwjr. 1983.
open keuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, Ramen/kozijnen ged. kunststof m. dubb.
aparte berging. Aanv. in overleg. begl. en ged. roll. Vrij uitzicht a.d. voorzij-

Vraagprijs f 99.000,-k.k. de. Aanv. Ia Vraagprijs / 139.500,- k.k.

HEERLEN: 'Grotendeels vrijstaand ha- HEERLEN: 'Moderne seml-bungalow in
renhuis met 1330 m* grond op loop- rustige woon-omgevlng!'
afstand van centrum!' Ind. hal, L-vomige woonk. m. open keu-
Ind. geh. onderkelderd, grote hal, woonk. ken, berging, garage, 2 ruime slaapk.
(9.20x3.45x450) m. moderne sier open badk. Geïsoleerd en dubb. beglaasd. Bwjr.
haard, en parketvl., woon/eetk. m. moder- 1986. Aanv. in overleg.
Ne witte mr., tuinkamer (7.10x3.25) 3 ~__ -m,eKiw"-. / mcnn
slaapk., badk. Zolder. Bwjr. 1930. Nieiwe ■ WaaSSs M^ioO kk"cv. ketel en nieuw dak. Dubb. begl. Uniek vraagprijs f 139.000,- k.k.

pand voor tuinliefhebberl Aartv. direkt.
Vraagprijs f 229.000,- k.k.

HEERLEN: 'Mooi, halfvrijstaand woon- KS^^^ VOOro°rioflS

ïïHS^scrbirr n^.tr^:7,
Kn 2 ES" i& rih^arf" J ~IL cv- **b\ 198aZeer geschiktvoor dub-bad en vw. Bwjr. 197aGeh. pand voorz. v. bte Kewonjnr, en Drak*tiil</wonen Aanvaluminium roll./kozijnen m. dubb. begl. IJ!*„^, w>

Prakt|)k/wonen- Aanv-

Patio-tuin ± 50 m* op zonkanL Aanv. di- p
rekt. Vraagprijs / 145.000,- k.k. Vraagprijs i 159.000,- k.k.

( VERANDA SCHUIFDAKEN V
EN DAKPLATEN

TfeßMOgHü^* Kunststof platen gegarandeerd onbreekbaar.
""" Uitermate geschikt voor nieuwbouw of

renovatie van:
PERGOLA'S - VERANDA'S - CARPORTS - SERRES -

WINDSCHERMEN - SCHEIDINGSWANDEN ENZ.
Dakplaten voor gebogen-, punt- of schuine daken.
Ook geschikt voor het bouwen van een complete veranda of
serre. Levering van alle bijpassende profielen mogelijk!
Daken zijn ook leverbaar met draadglas.

/MESTEROIVK-BUNDE ,
KKSSB | Pr. Ireneweg 6, tel. 043-645959 *\'iW:BÊ\Fj3_l\ Showroom geopend: woe- do- en vrijdagmiddag

V van 13.30 tot 17.30 uur, zat. van 10.00 tot 13.00 uur/

EEN UP TO DATE
PROGRAMMA: ROLLUIKEN■ ZONWERINGEN

EN RAAMDEKORATIE

LAMBERTS I fsgn k

_ 1
ROLLUIKEN EN USSf
ZONWERINGEN Ifi^l""""LEVERT AL
JARENLANG | ' _ 1017023] k
ROLLUIKEN '____*_____. T v
uj-briijjakij " H«ro#ol lonnftoMniMn
n.iDun-iT - Weinar knUcaniiaii,

VOEREN WIJ NOG .?"^Z»T
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i-222-1-211 —j _ 4is— _| 941 | U zult laaiend enthousiast zijn, als u deze modelwoningziet!
I keuken ovbwJF~ ffj Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal, werk-

p:£r U kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer,
/_ .^3 {f- 3 slaapkamers, badkamer, baleons en een behoorlijke tuin.

Sffi p :ü «o»**-*» | Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien

*■ I%H _ i DE HUURPRIJS? SLECHTS
verdieping w

33^_| | 382 -1 f -’%{-} fQifl^^^^^^^^ Deze woningen staan in de / j i f ■ f-JV9J «7
vriendelijke, mooie wijk Vrieheide- -Lr « ■■ «, ,' ' ~ ... ' . , „ SLAAPKAMER Tl SLAAPKAMER ■% MMM AMjide Stack, waartfijn wonen is! s slaapkamer [ ° D. ITIMnU\/ I H h rl -^ I g I" ■■■">"■>■■■*■

lp informatieOf beter nog; belt u ons ~y\ (exd. service-
jfl meteen voor het maken van een j" ÖK^^~^^~ SLAAPKAMER J S l(oSten^^ rt<(>e \
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ff EIKEN STIjLMEUBELEN *I VAN NIVEAU

I Wetzels <1^I Eiken Meubelen SSL*?*I De Koumen 8, Heerlen/Hoensbroek „, .i , , ~ ..I Vlakbij de meubelboulevard Heerlen r"ndlede'"
I [Telefoono4s-210415 | 3-2zits ’4450.-
I -*« Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur wmmI*■■ Zaterdag 1 0.00 - 1 3.00 uur en op afspraak (in fabriek of bij U thuis) m ■

BERGSTEIN TAPIJT VÖüIËEr
I CLUB AMADOR PREMIERE KARPETTEN

Bouclétapijt 10% wol/90% Hoogpool Desso
f jute rug synth. 100 % synth. Jute Brink en Campman
| 400 cm breed 400 cm breed rug kvt
'. van 89.50 van 119,- 400 cm breed Louis De Poortere1 voor voor van 219,-

-meter ÜviÜU meter IJiJU meter IhiSi kOTtï 110: gratis gelegd gratis gelegd WI HIIJJ

hartje kerkrade * telefoon 453800

m^mmmmmmmmummu9m £er) goede bankrelatie in Aken 999999m^mmmmmmmmm.

I ® Aachener Bank

IDe grootste Volksbank in Aken en omgeving heeft, naast een individueel
advies met betrekking tot alles wat met geldbeleggen te maken heeft, een
geweldig aanbod.

Enkele voorbeelden van de diverse, aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
met een hoog rendement:

" Spaarbrieven Type V
Looptijd 1 jaar 7,5%
Looptijd 4 jaar 8%

" 8% Aachener Bank-obligaties aan toonder, uitgifteprijs 102,50%, vervalda-
tum 1-12-1996 - direkt leverbaar. Inleg vanaf DM 5000,-.

" Belegging in DM en ECU (renteopbrengst tot'9%)

" Aan- en verkoop van binnen- en buitenlandse waardepapieren, deposito
en beheer

Onze filialen vlak over de grens zijn:
Uit de richting Vaals: Jakobstraße 117

Lütticher Straße 58
Uit de richting Kerkrade: Richterich, Rathausplatz 1

Laurensberg, Schloßparkstraße 58,

tP^-M »W H KifH Huil ■■wPmbmßb BTiff&<*■*H^~^n^ * r^L-SlhEui jiijjn dlili itWii Wiul. Pt^s ’
Tel.: 09.49-241 - ®" AachenerßaaJc

4620 Sinds I S>><> In [k,;i

| /!*/ Auto Vonken j
||| EXCLUSIEVE OCCASIONS f|%laJ Espace 2.2. L Inj. GTS 7-persoons '90 ||J
aak Scorpio 2.9 GLi automatic '91

I Jeep-2.5 L Wrangier pers.rood '89 I"T Scorpio 2.9 LCL Sedan bordeaux '90 *M
ft) BMW 316tEdttion wit '90 J«.%mM Veetra 1.6L Inj. GL bordeaux '91

Peugeot 1.6L 405 GL goudmet '91 H*M Volvo 1.8 L 440 Jubilee uitv '90 fl|I Volvo 2.4 L GLE TD IC 740 Station 88 flf999 Volvo 2.3 LGL 740 Stationwagon '88 Tff» Audi 1.8 LBO S donkerblauw '89 mUj SPORTIEVE AUTO'S IÜ.X Escort 1.6 L Inj. RS Turbo wit '.... '87 J*flj Escort 1.6 L Inj. KR 3 rood '86 I
Volvo 1.8 L Inj. 480 ES '87

ml* Kadett 1.8 L Inj. GSI wit '84 j-LI Fiësta 1.6 LXR 2 wit '88 |
GESELECTEERDE AUTO'SI Scorpio 2.0LGL LPG bruinmet '88 ImW Scorpio 2.9L Inj. automatic '87■k Scorpio 2.5LGL diesel blauwmet '86 f%\U Mazda 2.0L GLX HB antraciet <.... '87 \lfjT Honda 1.5L Integra automatic '87fl| Kadett 1.6 L Inj. 4-drs. zwart '89 M■ Sierra 2.0 LCL Sedan wit 88 HfT Sierra 2.0 LCL Sedan antraciet '87 JLf»! Sierra 1.6 L Laser Combi wit 85 f

*"* Orion 1.4 L Inj. Bravo wit '89 lilaaL Nissan 2.0 L Bluebird SLX groenmet '87m Volvo 1.4 L 340 de luxe bordeaux '87 1
■* Escort 1.6L Bravo diesel antraciet '88

ff| Escort 1.4L Bravo antracietmet '88 g%%|*J Escort 1.4L Bravo antracietmet '87 I2| Fiësta 1.1 L Finesse 3-drs. wit '88 "j*
HJ En verder keuze uit meer dan 20 occasions '80-'B7

(I) A ___m ui** X
ff» Wijngaardsweg 8, Heerlen-Hoensbroek $Jm
|IJ Telefoon 045-212459 3 I.

Wegens reorganisatie en verbouwing

TOTALE
LEEGVERKOOP

PINE HOME
Onze hele collectie oude en nieuwe grenen
meubelen NU MET GROTE KORTINGEN.
O.a. eethoeken, kasten, bedden,
2-zits bankjes enz. enz.
Ook in onze riet- en rotanafdeling
nog diverse stoelen en 2-zits banken
aan SPOTPRIJZEN!
Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck

Tel. 043-251306

Deense design-meubelen

Massief beuken frame,
in verschillende kleuren mogelijk.

jT sinds 1910

MEUBELEN
Akerstraat 116-118, Hoensbroek. Tel. 045-212352

Toyota Starlet 3-drs. I.ODL 1987 12.750
Toyota Starlet 3-drs. I.ODL* 1989 13.950
Toyota Starlet 5-drs 1 3XLi' 1991 20.500
Toyota Corolla 5-drs I.BXL 1986 9.750
Toyota Corolla 3-drs I.3DL 1987 9.800
Toyota Corolla 3-drs. I.3XL 1988 18.750
Toyota Corolla 4-drs. I.3XL' 1988 14.900
Toyota Corolla 5-drs I.6XL 1989 23.500
Toyota Carina 11 4-drs I.6DX 1984 7.950
Toyota Carina 11 5-drs 2.OLX <■ 1984 8.750
Toyota Carina 11 4-drs I.6XL 1988 17.250
Toyota Camry 5-dfs 2.OXL 1985 10.950
Toyota Camry 4-drs. 2.OXU 1989 24.950
Toyota Celica 3-drs I.6ST 1983 7.450
Toyota Celica 3-drs I.6ST 1987 19.750
Mazda 323 3-drs 16i 1986 14.800
Mazda 323Stat. 4-drs. I.3LX 1988 14.600
Mazda 323 3-drs I.SGLX* 1989 18.750
Mazda 323Sedan 4-drs I.6GLX 1990 24.750
Mazda 626 Coupé 2-drs I.6LX 1985 8.950
Mazda 626 HB 5-drs. I.6LX 1987 14.600
Mazda 626 Sedan 4-drs I.BGLX 1988 18.900Fiat Uno 3-drs I.3LX 1989 13.750
lada 4-drs. 1.2 S 1989 5.950
Honda Accord 4-drs 2oLuxe 1986 14.750Renault 9 4-drs. I.4DL 1984 5.750
Renault Rll TL 5-drs I.4TL 1986 9.500

Tijdelijk aanbod met
blijvende allure -vanTopform!

ka iflflkV
■91
HflflflflflSHflflfllHibTVI

Het model Galaxy is er ook als fauteuil. In Optica-leder nu 1735.-. Ook in Korina-leder.wE

Dit rechtlijnige ontwerp Galaxy n i
'- ' I van Topform kombineert een , **?

voortreftelijke vormgeving met komfortabel zit-
plezier. Normaal is de Galaxy al relatief bescheiden <-^c\ \ ] ~|)■*\ _ .^geprijsd. Nu bovendien bij Topform \\ \ \-__—\ !""£■ | j

voor een uitzonderlijk attraktieve promotie-prijs! \M , P—^^^wlß
De 2- en 3-zits Galaxy in het fraaie Optica-leder, y

met keus uit eigentijdse jm ap-o%gw* «""* —o LL L
kleuren tot-en-met 2 mei j%^%J*)-Eksk|usjef b y uwTopfOTTTI-partner

'7ÖHform*-/ V_^/ /V. / V^y I lOrn te wonen zoals 't jeliefis!

Woonboulevard Heerlen Tel. 045-754292

-^ doet u i
mi 11 een fantastisch
«Worla sLaUpmmer

-**************1- VOORSTEL!
■'■■■:. ■.■:■.-. .:■■. .. .... ■ . . . ■... . ■. ■. y/Y/MS////^/////////?//////////.-//■■/'■■'/ W/SSS4PSS/SSS/SS//jb>/S/.>'■■>■?«//'/////// f
■ ■

mm^^jmmmÊÊËÉÊÊÊ
fa *flfl *3&

flVai j/ EÊiê Wm4 flflflT4 J F-"* fiff ft ïlLt jf jffll _WÊÉm&- ■■

■fond SLAAPKAMER-SPECIAALZAAK
■" afflH^HBH Akerstraat Noord 362. Heerlen/Hoensbroek. (045) 229191(Al

| VAN DEN KOMMER B.V.



Limburgs

METALLEEN
LAMELLEN,
MAAR 00K...
De allermooiste raambekleding, die met het 'Luxaflex merk, is er
in 5 variaties. Romantische 'Duette' Fashion Shades. Gordijn-
jaloezieën van aluminium of textiel. Horizontale jaloezieën, van
smal tot ultra-smal. Elegante plissé. En dekoratieve rolgordij-
nen. Dessins, tinten en materialen kunt u ___________w-mmmmmMm

exakt afstemmen op uw persoonlijke stijl. kMJE/lmjWm "■

Loop 'ns binnen bij de 'Luxaflex' Dealer. Ê^^^^mwmm j^- W«u,|fWi.ponMrd lwxl.Um.rk E.r. HunMrDougtu' ProduhL >^>? )>*2^^

..."»«i=i -^ / Uw Luxaflex ' produkten-specialist: (Js
"ZïïEz, ,.",, „^./, T niV/fRPPTQ
~, . /!""] JJaCilVXaDatiJjïV JL O rolluiken en zonweringen b.v.

" 'T?"?" Kantoor: Keerberg 95 - 6367 EG Voerendaal
■"'■"' t ' -Hr f '' tel. 045-750598 " fax 045-751100/_/ Fabriek en showroom: Lindelaufer Gewande 21 " Voerendaal

fel. 045-752416

I In centrum van Gulpen een tussengele- OPEN HUIS. As. zondag 15-3-92 vanI gen woonhuis met behoorlijke tuin (ach- 14.00-15.00 uur. Opbraakstraat 12:I terom bereikbaar). Ind.: b.g. woonka- Mooie split-levelwoning, sfeervol inge-I mer, keuken, bijkeuken, douche, toilet, deeld, met gesloten carport en tuin.I Verd.: 2 slpk. Vaste trap naar zolder. Ind.: b.g. ruime hal, toilet, eetkamer metI Prijs ’ 89.000,- k.k. open keuken, woonkamer, 2 kelders
annex hobbyruimten, bijkeuken. Verd.:
3 slaapk., badkamer, c.v. Prijs

afJTTfJ 1-J -J I 'tWrnWmmm] / 16500°.-kk-
I Goed gelegen bungalow met garage enI rondom tuin. Ind. b.g. hal, toilet, ruime flTT3"3"-Tai^^"HI woonkmr., geïnstall. keuken, 2 slpk., lfl LmjJ^iJjJL3_3i_H
I waarvan 1 met bad, zolder met mog. Keurig halfvr. woonhuis (bwj. '84) met II _
I div. kamers, volledig onderkelderd, c.v. berging annex kantoor en tuin. Ind.: b.g.Prijs ’190.000,- k.k. Elk aannemelijk ha*_ toi|eti WOOnkamer met open keu-I bod wordt in overweging genomen. ken. Verd.: 3 slpk., badkamer, c.v. Prijs

’ 118.000,-k.k.

I In Geverik halfvr. rustiek verbouwd Wi iU r-J 1 -11 I aTil * jI woonhuis met grote garage en een _
I prachtige tuin met berging (768 m 2). *e" .Ul«ekend en rustig gesitueerd

Ind.: bg. gang, kelder, eetkeuken, bij- nal^r 'lst* siee"[ woonhuis (bwjr. 72)
I keuken toilet woonkamer. Verd.: 3 ,met 9ara9e' -?6*?1"?. (douche/toilet) en■ slaapk.; badkamer. Vaste trap naar zol- tuln {^W)- £.: b.g.:_ M tatol.■ der, alwaar 4e sik, berging, c.v. Prijs sfeervole living (50 m2)geinst. keuken,

n f 178000- kk serre. Verd. 4 slaapk., badkamer, rollui-- ' ken, c.v. Prijs ’ 192.000,- k.k.
******

it I BvCj " ■ 3 r _ C**EH I
tt ■—■■** i > < * mj.km\--mmmmi fl -1 -H P L--W 11 'flT. Aan plein gesitueerd ruim woonhuis BL^atAJL i i f*f*jL^ialEM

" met garage en tuin. Ind. b.g. hal, toilet, OPEN HUIS. Heden zat. 14-3-92 van
». | woonkamer, keuken. Verd.: 3 slaapk., 16.00 tot 17.00 uur. Trichterweg 75
ff badkamer, c.v. Prijs ’ 148.000,-k.k. Qoed gesitueerd woonhuis
5 met grote garage annex hobbyruimte

en behoorlijke tuin. Ind.: b.g. hal,kelder, I
keuken, woonkamer, serre, toilet. Verd.:
3 slpk., badkamer, vaste trap naar zol-

m. der, c.v. Prijs ’ 175.000,-k.k.

| UUMBÜ I
■j Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge- I
n start met de bouw van 5 halfvrijst. ka- I_ inQ. WIL SPAAI raWeristieke herenhuizen met garage I
3 en tuin. Prijzen ’ 178.000,- v.o.n. Ver- I
Z dere info op aanvraag.
S Akerssaat Nrd. 11 woonhuls met
J 6446 KB BrunSSUm " bedrijfshal (geheel onderkelderd)

■ tel 045-220550 en verharde parkeerplaats (tot. 2000 I■ wi. ut^ '""'"' m^). Verdere info op aanvraag. <** j
—I—l i

Geniet het hele jaar meer

Ifl^^^B *9r ' —■^ ' B VflH . * -ajdjiT^tflflflflflt IfflyVfll

Plaatsing door geheel Nederland lw erkende dealer:

uitsluitend vla erkende dealers. ü ■ fchuil I . salemink
aaafaaaaaaaaaaajT kantOOr - ShOWrOOm -V VERANDA V ~~mmW montagewerkplaats.

\ \ Wattstraat 20
\_NEDERLAND B.V.A 6372 AL Landgraaf

Tel. 045-314132 fax: 045-325667
1 , 1 I

ALLES WORDT GROEN
er gaat een hoop veranderen bij Groencentrum Bok J
Uterweg 117- Heerlen Ondertussen gaat de verkoop wel gewoon door.

TE HUUR
CENTRUM HEERLEN

Maisonnette/woning met c.v. Indeling: keuken,
toilet, woon/eetkamer; op verdieping: drie slaap-
kamers, badkamer met ligbad en tweede toilet,
berging in souterrain. Huur ’ 800,18p.mnd. exel.
service- en verwarmingskosten, welke thans
± ’ 280,- p.mnd. bedragen. Aanvaarding direkt.

Inlichtingen: Rabobank Heerlen, de heer
H. Eggen, tel. 045-760760.

VILLA TE KOOP
fll

SAmm^u■flflfljjOVKl flflk. fltfllÉ

Gelegen in een RESIDENTIËLE OMGE-
VING op 1,5km van het centrum van Genk
(België). Gevelbreedte 45 m.
Hoekhuis met grote hal met trap, woon-
kamer, bureau, keuken, 4 slaapkamers,
aparte dubbele garage met zolder (sx9m)
Vraagprijs: f 460.000,- k.k.
Tel. na 19 uur: 09 32 11.35.91.94

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Berg a/d Maas, Steenweg
Ruim, geh. verbouwd, goed onderh. halfvrijst. woonh.
met inpand. garage en gr. tuin. Ind. 0.a.: woonk. met
tegelvl., open inger. keuken, op verd. 4 slpks., badk.
m. 2e toilet.
Vraagprijs ’ 225.000,-k.k.
Beek, Veldekelaan
Geh. gerenoveerd woonh. met cv. en kleine tuin. Ind.
0.a.: kelder, woonk. (8,20x3,80), luxe keuken, 4
slpks., nieuwe douche, hobbyzolder met dakkapel
(vliezotrap).
Koopprijs ’ 128.000,- k.k.
Einighausen, Herreveld 3
Vrijst. landhuis m. gar. en tuin, bwjr. 1991. Ind. 0.a.:
woonk. (30 m 2), kantoor, gr. woon.-eetk., douche en
v.w., bijkeuken, op verd. 3 grote slpks., 2e badk., vlie-
ring. Luxe, degelijke bouw.
Koopprijs ’ 329.000,- k.k.
Geleen, Augustinusstraat
Halfvrijst. woonh. met gas-c.v., garage en tuin. Ind.
0.a.: kelder, L-woonk., gesloten keuken, 3 slpks., dou-
che.
Vraagprijs ’ 142.000,-k.k.
Geleen, Anjelierstraat
(Unieke ligging in winkelcentrum.) Halfvrijst. woonh.
met gas-c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, L-
woonk., flinke keuken, douche en 5 slpk.
Prijs ’ 168.000-k.k.
Geleen, Danikerstraat
Vrijst. woonhuis met gas-c.v., tuin. Ind. 0.a.: div. kel-
ders, woonk., keuken, bijkeuken, tuinkamer op verd. 4
slpks., douche, 2e toil*t, bergzolder (vliezotrap).
Koopprijs ’ 180.000,- k.k.
Geleen, Hegstraat
Vrijst. woonh. m. gas-c.v., garage en flinke tuin, per-
ceelopp. 620 m 2. 1nd.0.a.: c.v.-kelder, provisie- en
wijnkelder, L-woonk. ±45 m 2, gesl. keuken, serre en
berging. 1e verd.: 3 slpks., badk., apart toilet, vaste
trap n. 4e slpk. en flinke zolder.
Vraagprijs ’ 268.000,- k.k.
Geleen, Hekerbeek
Geh. onderkelderd, uitst. geïs. ruim halfvrijst. woonh.,
bwjr. 1979, met gas-c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: gr.
hobbykeld., waskeld., provisiekeld., woonk. (9x4m)
m. lichte tegelvl., vloerverw. en schuifpui, keuken m.
luxe aanb. mcl. alle app. 1e verd.: 3 gr. slpks., royale
badk. m. ligb., vaste trap naar 4e slpk. en bergzolder.
Koopprijs ’ 255.000,- k.k.
Geleen, Limburgstraat
Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., garage ent vin. Ind. 0.a.:
L-woonk. ±46 m 2,keuken m. aanb. mcl. app. 1everd.:
4 slpks., badk. m. ligb. en 2e toilet.
Prijs ’ 175.000,- k.k.
Heerlen, Fossielenerf
Halfvrijst. woonh. m. gas-c.v., carport, berging en flin-
ke tuin, perceelopp. 310 m 2. Ind. 0.a.: woonk. (7,15 x
3,70), open keuken (3x2). 1e verd.: 3 slpks., badk.
m. ligbad. Bergzolder.
Koopprijs ’ 118.000,- k.k.
Hoensbroek, Burg. v.d. Kroonstraat
Woonh. m. gas-c.v. en binnenplaats. Ind. 0.a.: woonk.
(5,20x3,75), keuken. 1e verd.: 2 slpks., badk. m. lig-
bad. 2e verd.: c.v.-ruimte.
Koopprijs ’ 98.000,- k.k.
Posterholt
In fraai recreatiepark gelegen vrijstaande vakantiewo-
ning op 466 m 2 eigen grond. Ind.: woonk. met kook-
hoek, 3 slpks., badk. en berging. Compl. ingericht.
Koopprijs ’ 97.500,- k.k.

Hoensbroek,- Carré boerderij- gelegen aan de Overbroekerstraat- ruime mogelijkheden voor
kantoor-/praktijkruimte

- woongedeelte met o.a. betegeld erf,
bakhuis, div. stallen en schuren- aanv. i.o. vraagprijs ’ 295.000,=k.k.

Kerkrade,
industriepark Dentgenbach
- bedrijfscomplex
- gelegen aan de Tunnelweg
- 400 m 2kantoorruimte
- 705 m! produktiehal- 1595 m 2magazijn

" - multifunctioneel- huurprijs’ 175.000,= per jaar

Nuth,

- bedrijfspand (nieuwbouw)- gelegenaan de Induslriestraat .- 200 m 2kantoorruimte
- 650m 2bedrijfsruimte
- vrije hoogteca. 5,5 m
- huurprijs ’ 95.000,= per jaar

Meijers Makelaars
_ __—

Zakelijk in onroerend goed W . y _
" Makelaardij _^_^_^_W-%mm
" Advisering rond onroerend goed

" Marktadviezen K^i^UJ
" Taxaties
Wilhdminasmiiil 47 - 6131 KM Sittard " 046-515Ü50 bereikbaar op werkdagen

Pu^iiflflflflfll■e? k^flflrf

I ljflyjï^l>p"J^l"J""B | U^i^^l^LMr^l Gordijn-, binnen- ent*
■mMriÉiM ten-alouzieen*»aTaTaTaTaTaTaTaT«TaTaTaTaTaTEI IEBBBBBBBBBBBBBB'. EEE EE*****H Vouwwanden

MMwaa» a I Ifra^^^aaaiaaaaMaV. kunstleer. Rolgordijn^1
ll' .t—I II?--Mmmmmm"—^K \ fA9^mmmm9m9l^. -^'9en service- en n*o<*

Wv-k-Jw.'.:.:*^^ illllls^-wïa (■"■^"^^S-SSS-a met volledige garantie*
"W:¥::>:W:*k::¥:W:>:E de reparatie. Bezoek 0

ze showroom of vl*
L^^^^^^^J vrijblijvend offerte <*I^mmMMmMm^mMum deskundig advies

Energiebesparend - ge- oe moderne zonwering Het degelijke houten mmmmmmma*m9_
luiddempend - zonwe- voor woonhuizen en pro- zonnescherm voorwoon- MMMMMMMW*^rénd - meer pnvacy - in- jekten. Leverbaar in di- huizenen winkels. Lever- aaaaaiiaaaaaaaaaaaaaa)**
braakbeveiligend. verse uitvoeringen en baar in alle maten en mmmmmmmmmwm_*
Uirvoeruig in hout - alu- met hand- of elektrische kleuren. mmmWimwmWo^_
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expositie bij
binnenhuisjes/gr?
kendix brengt een van de meest
toonaangevende kollekties gordijnstoffen, die
zowel in kleur als design perfekt aansluiten bij
het moderne interieur.

wij zijn dan ook zeer verheugd u de nieuwste
kollektie van 1992 te kunnen tonen in een
speciale kendix expositie welke op 14 maart
begint en duurt tot en met 4 april.

deze expositie is zeer de moeite waard en wij
hopen u dan ook gedurende die periode te
mogen begroeten.

binnenhuisc/es/g/i
geleen, rijksweg-centrum 2-2a, telefoon 046-749212*

| ■^HEflflflflflflflflflflflHflHflflflfl^

Meubelenkopen is iets, dat jeniet zó maar Bij T-MEUBEL is dekans groot dat u
even doet. Jekijkt 'ns hier, jekijkt 'ns daar. meteen slaagt. Een ritje naar T-MEUBEL
Je doet er veel moeitevoor. Want meubelen loont dan ook altijd demoeite!
moeten vele jarenmee. Je wilt ietsdegelijks,
iets moois. Dat betaalbaar is ook. Mensen T-MEUBEL
die meubelen willen kopen, adviseren wij " gigantisch assortimentkwaliteits-
dringehd om éérst eens te gaan kijken bij meubelen
T-MEUBEL in het Belgische Kinrooi. Dat is '" scherpe prijzen
dichterbij dan u denkt! DAAR VINDT U " ongelooflijke service
OP 5000 M2EEN SCHITTERENDE " 's zondags open
COLLECTIE KWALITEITSMEUBELEN: " gratisbezorging in Nederland, België
DEGELIJK, TIJDLOOS EIKEN, en Duitsland
KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN, " elkekoper krijgt een leuke attentie
EEN KOMPLETE SLAAPAFDELING,
teveel om opte noemen! Want de mooiste meubelen

>k koopt u bij T-MEUBEL!

/ |jk mYVmT I NuW'T'MEUBEL:

a-tflfll m fIW m-4^mM<ï& Romance Ê 'SM m
r2Sr4$X ofhHv"ngUral "^

iT^^^av Eon un-ek totaal-concept voor mooi en
*<y_r romantisch wonen. Meubelen, stoffen en

Openings- accessoires op elkaar afgestemd énM_Z_W aS\S tijden: afzonderlijk verkrijgbaar. /\dinsdag t/m / \
Venlose- *L^X zaterdag: /1 NEDERLANDiX
otQ^»,Q„ mX. m\> <*^"S 09.00-12.00 uur en Am<*^ Vsteenweg 13.00-18.00uur, y\K E 3 =-=-F\375-377, ▼vCï^X zondag 10.00-18.00 uur, tf _ / \, "/? \B 3640 maandag gesloten I /'~''\^k $/ f \Tv" " " f yF^L * s*Turnhout «-.,. ■ 'V-v J[ Roermond M.-GladbacfrV

Kessenich. -\ \R^ WF m <^^M?cM/'' JTpl " 0Q32- .£ Leopoldsburg "^y Maaseik^V/ * | i AW I

Zaterdag 14 maart 1992 " 64


	Limburgsch dagblad no. 63 14.03.1992
	vandaag
	sport
	vrijuit
	ID-puzzelactie
	het weer
	Ontwerp
	Zware aardbeving in Turkije
	Maij- Weggen wil dit jaar waterverdragen met België afronden Controle op waterkwaliteit Maas
	Pvda kiest Rottenberg met grote meerderheid
	woonblad
	rtv/show
	VS rukken op in Golf
	Bartels en De Nooijer in Simera
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Limburgs Dagblad by
	kunst Grote en hevige schilderijen in galerie Dis De metamorfose van Doris Beeke DOOR PIETER DEFESCHE
	Magisch
	Monet-expositie in Luik
	Peukjes met ontbijtspek DOOR HUUB MEIJER
	exposities Mahl '92 in Theater aan het Vrijthof
	'Bedels aan Banden'
	verder...
	cryptogram
	invoeringsdatum afhankelijk van Europese Commissie Kabinet in problemen
	Ven
	Risico
	Geen wettelijk recht op deeltijdwerk
	Orgaantoerisme bij langere wachtlijsten
	binnen/buitenland Argentinië bereid tot uitlevering Kipp en Olij
	Volgens in Rusland geopende partij-archieven Communisten kregen geld van Moskou
	Bevestiging
	TROS niet commercieel
	punt uit uit " Tram
	" Koningin
	" Vermoord
	" Georgië
	" Penning
	" Antwoord
	" Verdrag
	" Vrouwen
	binnen/buitenland Democratische oppositie wil land van 'rode' plaag verlossen
	DOOR FRITS SCHILS
	Uitgehold
	Aanvallen
	Competentiestrijd met Van den Broek bijgelegd Lubbers denkt aan meer bevoegdheden Van onze parlementaire redactie
	Leider
	Geen Duitse onderzeeërs voor Taiwan
	Demagogie
	Rusland zal acties tegen Irak steunen
	Partijbestuur
	Universiteit
	Hans Simons verspeelt onderhandelingspositie DOORCARELGOSELING
	Keuzen
	Mistvlagen politiek objectief
	opinie Felix Rottenberg, de nieuwe Voorzitter van de PvdA: Ambitieus en confronterend op zoek naar het compromis DOOR BERT HESSELINK achtergrond
	Nieuwe kracht
	" Reclame 3
	" Energie 2
	Bijstand
	lezers schrijven " Reclame 2
	postbus 3100
	" Benzinekwartje
	" Drijfjacht
	Instelling ondernemingsraden leidt tot conflict Horecabond dreigt Van der Valk met rechter
	Klip
	beurs Licht verdeeld
	economie Leden Unie BLHP achter cao Akzo
	Nieuwe eigenaar is optimistisch 'Vredestein komt uit het moeras'
	BNG leent 500 miljoen mark
	Staat leent weer tegen 8,25 procent
	Union wil Venloos bedrijf overnemen
	munt uit " Fokker
	" NMB-Heller
	" Getronics
	" Unilever
	" SEP
	OHRA koopt LAMB
	Prijswinnaars puzzel no. 13 Oplossing: PANTER"
	PUZZEL NUMMER 15
	Schrikkelpuzzelprijs naar Schinnen
	puzzel Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie Hoofdprijs f5000,(eindoplossing) Zo kunt U deelnemen
	Doe mee en steun de goede doelen
	Inlichtingen:
	Oplossing puzzel nr. 15
	Activiteit van Franciscusoord heeft veel geld nodig Promotiefilm over Vliegende Brigade DOOR JAN DIEDEREN
	Simpelveldse belegger eist 7.5 miljoen Toch cassatie in affaire 'Sondagh'
	Patiënten Hambos anderhalf jaar in Vroedvrouwenschool Kliniek uit Kerkrade tijdelijk naar Heerlen
	Voodlokalen
	Slik
	Kerkradenaar in Keulen veroordeeld
	Na verhoging tarieven regionaal stort Puin in Brunssum illegaal gedumpt
	Financiële problemen als subsidie wegvalt Sportcentrum Sittard ernstig bedreigd
	Lijk blijkt pop
	Rugklachten vellen musici
	Provincie steunt koop Geleendal
	Verplaatsing NS-station
	Frans Pointl in Landgraaf
	Dieven stelen accordeons
	Storten asbest wordt duurder
	Internationaal gesprek over industrieterrein
	Afvalzakken Beesel bij Avro
	Vooral kwaliteit en klantgerichtheid belangrijk Provincie trekt miljoen uit voor zorgvernieuwing
	NS sluiten losplaats in Weert
	Limburg Dienstverlening geëist voor doodrijden vrouw
	'Er is toch sprake van een overname' 'Plemmers' overtroeven 'Limagassers' in Mega
	Omvangrijke mestfraude ontdekt in N-Limburg
	Mastenbroek opent 'The European Fine Art Fair'
	Actie voor de otter in Limburg
	Golfoorlog
	Onderzoek naar samenwerking 23 gemeenten
	Milieuvoorlichting voor melkveehouders
	Gezondheidsraad wil minder keizersnedes
	Op 5 mei eindigt termijn van inspraak Bijeenkomst over afvalverwerking
	DSM biedt drie procent
	Automobilist is politie te snel af
	Een paar druppels ttiaggie doet wonderen DOOR VAN DER MAAT
	Verveling
	achtergrond De tijd zal leren, wat er komt in Strijthagen DOOR RIK VAN DRUTEN
	Buitenbeentje
	Limburg
	Tahoe
	Vakantiepark Strijthagen
	limburgs weerhoekje 'Lente op een zijspoor'
	Weersomslag
	Grote tegenstellingen
	weerspreuk
	in het nieuws DOOR HAN BRINKMAN
	Maria del Rosario in de bres voor mensenrechten Strijd om beter bestaan van boeren in Guatemala
	Gevaar
	Vastenactie voor Indianen
	Limburg
	Echte nationale status bleef voor Sittard uit Internationaal scoren we goed'
	AKEN:
	bioscopen " HEERLEN
	" SCHAESBERG
	" KERKRADE
	" MAASTRICHT
	" GELEEN
	" SITTARD
	" ECHT
	" ROERMOND
	" VENLO
	in de theaters HEERLEN:
	KERKRADE:
	MAASTRICHT:
	SITTARD:
	ROERMOND:
	WEERT:
	Europese Week voor het bedrijf
	Papierwinkel
	Zomeracademie voor kunstenaars in Euregio Maas-Rijn
	over de grenzen Onderzoek kansen bedrijven Euregio
	Limburg 'Als je eenmaal de weg weet valt het allemaal mee' Theo Mestrom in de bres voor pendelaars
	Raad van State wil limiet instelling geluidzones 'Beek' DOOR-ERIC VAN DORST
	Isolatieplicht
	Protesten
	lezers schrijven " Katholiek
	" Katholiek 2
	" Katholiek 3
	" Katholiek 4
	" Katholiek 5
	Claim
	Koninklijk groud
	Tasje ontvreemd
	Opzettelijk aangereden
	Tippelverbod voor hoeren Zeswegen
	Kaasgroothandel mag open blijven Grens Waubach toch geopend
	Plotseling ontmoeting
	oostelijke mijnstreek Bestuur Jeugdhuis zet beheerder aan de kant
	Uitslag enquête Nicolaas Beetsstraat Vocht en schimmel in wijk Molenberg
	Achttien jaar geleden 'Werd Jan Prins tot priester ge-
	Verhuisdozen
	Gemeente huurt woning voor vier jaar Asielzoekers in pand Groenstraat
	Pastoor verlaat Weiten om jonge priesters te begeleiden Afscheid met een dikke traan DOOR HANS ROOIJAKKERS
	Erwtje
	Blijspel
	Auw Wief
	Auw Wief (2)
	Uien
	Boek
	Boek (2)
	Boek (3)
	Jeff Bernard
	Kasparov wint in Linares
	MVV mist Öelahaye tegen Feyenoord
	Blessures VVV
	Bouwfonds klopt koploper
	Waarom Den Haag wel met geschorste spelers en wij niet? Kessler laakt rechtspraak DOOR HARRY MURÉ
	sport Sörensen ritwinnaar, Chiurato nieuwe klassementsaanvoerder Valpartijen kosten Breukink leiderstrui
	Tegenstander komt niet opdaigen Simson kampioen kosten
	Huiberts en Luypersj blijven bij Roda JC
	Roda-Utrecht naar dinsdag
	Handbalploeg te slordig
	Amateurbestuur leidt Zeeland
	Gele kaarten mee naar Zweden
	Marca vergelijkt Koeman en Tyson
	Prost start niet in Mexico
	Al vijf boksers zeker van Spelen
	Versoepeling visumbeleid
	Vangeenberghe steelt de show
	trainerscarrouse
	sport Grabert en co bedanken voor Oranje " 'We houden eer aan onszelf Volleybalkwartet haakt af
	Amateurs strijden om periodetitels
	sport in cijfers WIELRENNEN
	PAARDESPORT
	DAMMEN
	Programma betaald voetbal eredivisie
	eerste divisie
	buitenland
	feyenoord-mvv
	vvv-graafschaf
	den haag-fortund
	Snookerkampioen Parrot verslagen
	door
	Amateur uit Elsloo enige Limburger in nationale selectie Roger Smeets: eerst leren, dan presteren
	sport Peloton vanaf morgen weer in actie op Limburgse wegen Margraten opent seizoen
	Marc Lotz: 'Bevredigend debuurt.
	Jos Krist blijft PTT en peloton trouw Afzien als hobby
	'Maximum uit amateurloopbaan halen alvorens aan profs te denken Marcel Nu ij investeert
	sport Gevloerd, maar ongebroken Het hobbelige levenspad van John van Elteren
	vrijuit
	Echtpaar Tieman runt in Simpelveld pleeggezin met 24 kinderen Volop leven in 't Woelige Nest
	Armslag
	Internaten
	Geen dumpzaak
	Nachtrust
	DOOR RIK VAN DRUTEN
	'Weet u wel hoe duur de vis tegenwoordig is?' Limburg houdt nog vast aan vasten DOOR FRANK SEUNTJENS
	Dispensatie
	vrijuit Gehandicapten Op de Bies in Landgraafs 'woonwijkje'
	Heerlenaar J. Henskens (68) kan
	Pilsje
	Askruisje
	Dichtbevolkt
	Vluchtgangen
	BV Nederland
	Slechte plattegrond
	DOOR HENNY VAN EGMOND
	Dagenlang
	Toestel
	Zweefvlieger
	vrijuit DOOR GELDERMANS
	Moet Nederland ondergronds?
	Gereedschapskist
	Nederlands bekendste piloot stopt noodgedwongen
	Kapperszaken
	Fraude
	Valkenburg hield diefstal 250 paspoorten en 200 rijbewijzen geheim
	vrijuit 'Vals geld gemakkelijk herkenbaar'
	Echtheid
	Vooroordelen DOOR SANTÉ BRUN
	vrijuit De premiemist moet optrekken DOOR FLIP DE KAM EN FRANS NYPELS
	De geraamten van Ruding
	denkwijzer
	RACISTISCHE HUMOR DOOR RENÉ DIEKSTRA
	Prof. Urquhart leidt onderzoek vanuit Maastricht Medicijnen kunnen falen door onjuist innemen DOOR ANGELIPOULSSEN
	'Vaste klanten'
	Waarschuwen
	Stofbad voorkomt stress bij kippen
	Borrel meteen naar de blaas
	Bruinkoolas voor zure bosbodems
	wetenschap Ook in Limburg speurtocht naar Hitlers 'vliegende bommen'
	Het schrikbewind van de V-wapens in kaart DOOR RENÉ VLEMS
	Antwoord
	Vliegtuig
	Wonder
	Afzwaaiers
	Insecticide uit sneeuwklokjes
	Redding otters
	vrijuit Holenberen alsnog in de strijd tegen de steengroeve Koning Boudewijn moet grot voor ondergang behoeden
	Rildersmuseum IKZO in mei ooen
	Hard
	Gruwel
	Oosters rolmatras tegenwoordig in Europa industrieel geproduceerd Japanse futon verovert het westen DOOR ANDRÉ KEIKES
	Orchideeën al 25 jaar fascinerend in Limburg DOOR SANTÉ BRUN
	Doorbraak in gebruik zonneboilers
	Vlinderstichting start actie tegen afbranden begroeiing
	Nieuwe machine schuurt tot 'in de puntjes'
	Perfect uitgekiend opbergsysteem DOOR MAR GROEN
	Zuurstof
	woonblad Wijver zelf metselen tijdrovende klus Water brengt sfeer in tuin DOORMARTIEN HOOGENDIJK
	Veel woonnieuws op Huishoudbeurs
	Spoelbak in keuken traploos op en neer
	tates
	Inspiratie
	Vooroordelen
	Maastrichtse theatergroep op pad in Limburgse tuinderijen 'Kruis van Bourgogne' woensdag even op tv
	show Roermondenaar zingt duet met wereldster Rita Coolidge G'e Reinders succesvol wet 'werkmansliederen'
	Tv-sponsoractie Carré verloopt traag
	Trekking
	'De Vierde Kamer op RTL4 met Thijs Wöltgens
	Meta de Vries presenteert Jazz Top Tien
	Achttien kapellen op kampioenschappen in Nederweert
	Kinder Net in vier miljoen huiskamers
	Duitsland 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	FIOLMS TV VIDEO
	Nederland 1
	Duitsland 1
	RTL Plus
	BRT 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	RTL 4
	RTL Plus
	Satl
	Duitsland 3 SWF
	Nederland 1
	RTL 4
	Duitsland 1
	Radio 1 RTL 4
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	televisie en radio zaterdag Nederland 1
	België/TV 1
	België RTBF 1
	België/TV 2
	België/Tele 21
	TV 5
	RAI UNO
	BBC 1
	Radio 5
	België/BRF
	BBC 2
	Sportnet
	Eurosport
	Super Channel
	MTV Europe
	CNN
	radio
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	RTL Radio
	WDR 4
	Duitsland 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	FILMS TV VIDEO FRTL Plus
	Duitsland 2
	FRTL Plus
	Super Channel
	Nederland 3
	Nederland 3
	RTL 4
	Duitsland 3 West
	RTL Plus
	Duitsland 3 SWF
	SATI
	en Janusz Gajos Duitsland 3 West
	Duitsland 2
	Duitsland 2
	RTL Plus
	RTL Plus
	Radio 1
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	televisie en radio zondag Nederland 1
	België/TV 1
	België RTBF 1
	België Telé 21
	België/TV 2
	TV 5
	RAI UNO
	BBC 1
	Radio 5
	België/Radio 2
	België/BRF
	BBC 2
	Sportnet
	Eurosport
	Super Channel
	MTV Europe
	CNN
	radio
	Omroep Limburg
	RTL Radio
	WDR 4

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166
	Adv. 167
	Adv. 168
	Adv. 169
	Adv. 170
	Adv. 171
	Adv. 172
	Adv. 173
	Adv. 174
	Adv. 175
	Adv. 176
	Adv. 177
	Adv. 178
	Adv. 179
	Adv. 180
	Adv. 181
	Adv. 182
	Adv. 183
	Adv. 184
	Adv. 185
	Adv. 186
	Adv. 187
	Adv. 188
	Adv. 189
	Adv. 190
	Adv. 191
	Adv. 192
	Adv. 193
	Adv. 194
	Adv. 195
	Adv. 196
	Adv. 197
	Adv. 198
	Adv. 199
	Adv. 200
	Adv. 201
	Adv. 202
	Adv. 203
	Adv. 204
	Adv. 205
	Adv. 206
	Adv. 207
	Adv. 208
	Adv. 209
	Adv. 210
	Adv. 211
	Adv. 212
	Adv. 213
	Adv. 214
	Adv. 215
	Adv. 216
	Adv. 217
	Adv. 218
	Adv. 219
	Adv. 220
	Adv. 221
	Adv. 222
	Adv. 223
	Adv. 224
	Adv. 225
	Adv. 226
	Adv. 227
	Adv. 228
	Adv. 229
	Adv. 230
	Adv. 231
	Adv. 232
	Adv. 233
	Adv. 234
	Adv. 235
	Adv. 236
	Adv. 237
	Adv. 238
	Adv. 239
	Adv. 240
	Adv. 241
	Adv. 242
	Adv. 243
	Adv. 244
	Adv. 245
	Adv. 246
	Adv. 247
	Adv. 248
	Adv. 249
	Adv. 250
	Adv. 251
	Adv. 252
	Adv. 253
	Adv. 254
	Adv. 255
	Adv. 256
	Adv. 257
	Adv. 258
	Adv. 259
	Adv. 260
	Adv. 261
	Adv. 262
	Adv. 263
	Adv. 264
	Adv. 265
	Adv. 266
	Adv. 267
	Adv. 268
	Adv. 269
	Adv. 270
	Adv. 271
	Adv. 272
	Adv. 273
	Adv. 274
	Adv. 275
	Adv. 276
	Adv. 277
	Adv. 278
	Adv. 279
	Adv. 280
	Adv. 281
	Adv. 282
	Adv. 283
	Adv. 284
	Adv. 285
	Adv. 286
	Adv. 287
	Adv. 288
	Adv. 289
	Adv. 290
	Adv. 291
	Adv. 292
	Adv. 293
	Adv. 294
	Adv. 295
	Adv. 296
	Adv. 297
	Adv. 298
	Adv. 299
	Adv. 300
	Adv. 301
	Adv. 302
	Adv. 303
	Adv. 304
	Adv. 305
	Adv. 306
	Adv. 307
	Adv. 308
	Adv. 309
	Adv. 310
	Adv. 311
	Adv. 312
	Adv. 313
	Adv. 314
	Adv. 315
	Adv. 316
	Adv. 317
	Adv. 318
	Adv. 319
	Adv. 320
	Adv. 321
	Adv. 322
	Adv. 323
	Adv. 324
	Adv. 325
	Adv. 326
	Adv. 327
	Adv. 328
	Adv. 329
	Adv. 330
	Adv. 331
	Adv. 332
	Adv. 333
	Adv. 334
	Adv. 335
	Adv. 336
	Adv. 337
	Adv. 338
	Adv. 339
	Adv. 340
	Adv. 341
	Adv. 342
	Adv. 343
	Adv. 344
	Adv. 345
	Adv. 346
	Adv. 347
	Adv. 348
	Adv. 349
	Adv. 350
	Adv. 351
	Adv. 352
	Adv. 353
	Adv. 354
	Adv. 355
	Adv. 356
	Adv. 357
	Adv. 358
	Adv. 359
	Adv. 360
	Adv. 361
	Adv. 362
	Adv. 363
	Adv. 364
	Adv. 365
	Adv. 366
	Adv. 367
	Adv. 368
	Adv. 369
	Adv. 370
	Adv. 371
	Adv. 372
	Adv. 373
	Adv. 374
	Adv. 375
	Adv. 376
	Adv. 377
	Adv. 378
	Adv. 379
	Adv. 380
	Adv. 381
	Adv. 382
	Adv. 383
	Adv. 384
	Adv. 385
	Adv. 386
	Adv. 387
	Adv. 388
	Adv. 389
	Adv. 390
	Adv. 391
	Adv. 392
	Adv. 393
	Adv. 394
	Adv. 395
	Adv. 396
	Adv. 397
	Adv. 398
	Adv. 399
	Adv. 400
	Adv. 401
	Adv. 402
	Adv. 403
	Adv. 404
	Adv. 405
	Adv. 406
	Adv. 407
	Adv. 408
	Adv. 409
	Adv. 410
	Adv. 411
	Adv. 412
	Adv. 413
	Adv. 414
	Adv. 415
	Adv. 416
	Adv. 417
	Adv. 418
	Adv. 419
	Adv. 420
	Adv. 421
	Adv. 422
	Adv. 423
	Adv. 424
	Adv. 425
	Adv. 426
	Adv. 427
	Adv. 428
	Adv. 429
	Adv. 430
	Adv. 431
	Adv. 432
	Adv. 433
	Adv. 434
	Adv. 435
	Adv. 436
	Adv. 437
	Adv. 438
	Adv. 439
	Adv. 440
	Adv. 441
	Adv. 442
	Adv. 443
	Adv. 444
	Adv. 445
	Adv. 446
	Adv. 447
	Adv. 448
	Adv. 449
	Adv. 450
	Adv. 451
	Adv. 452
	Adv. 453
	Adv. 454
	Adv. 455
	Adv. 456
	Adv. 457
	Adv. 458
	Adv. 459
	Adv. 460
	Adv. 461
	Adv. 462
	Adv. 463
	Adv. 464
	Adv. 465
	Adv. 466
	Adv. 467
	Adv. 468
	Adv. 469

	illustraties
	Stress op werk valt mee in nederland
	pezige peekah recept
	Oplossing van zaterdag
	Lijkkisten al klaar
	Uur van de waarheid in Albanië
	Teikyo in zwaar weer
	Winst Ahold
	De wekelijkse prijzen
	Kunstige billboard
	De Guatemalteekse Maria del Rosario Toj. Foto: FRANS RADE
	Selfkant-trein in Aken
	Gouden Wiel voor Beurskens
	ander-


